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ANEXO T 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA C – EDUCAÇÃO FÍSICA 
   

Professora C: Professora de Educação Física na Educação Infantil (Alpha 2) e 

Ensino Fundamental I (2º, 3º e 4º ano). 

Data: 19/08/2011, iniciada às 11h25min com duração de 35 minutos e 52 

segundos. 

  

ALVARO 

Bom, vamos começar a próxima entrevista, hoje é dia 19 de agosto, e 

são 11 horas e 25 minutos. 

Eu queria saber se você tem alguma dúvida em relação aos objetivos do 

projeto, por que você está fazendo essa entrevista.  

PROFESSORA C 

Não. 

ALVARO 

Não tem dúvidas? 

PROFESSORA C 

Não tem dúvidas. 

ALVARO 

Está. Então, só pra gente rapidamente relembrar, a idéia é entender 

como vocês compreendem o PYP, suas características, seus 

pressupostos, alguns conceitos principais, relacionados a esse programa 

de educação, e entender também a forma como vocês, professores de 

educação física, pensam as possíveis conexões com as unidades de 

investigação.  
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Basicamente, a partir daí a gente pensar em mostrar que há uma 

possibilidade de a gente estruturar no currículo, além das disciplinas, 

que contemplem as particularidades das disciplinas, e pensar em outros 

desmembramentos, outras possibilidades que a gente identifica, ou não 

identifica aqui, neste momento da escola. Então, vamos lá. 

Quanto tempo é formada em Educação Física? 

PROFESSORA C 

Sou formada em Educação Física há seis anos.  

ALVARO 

Seis anos? 

PROFESSORA C 

Seis anos. 

ALVARO 

E há quanto tempo você atua como professora de Educação Física, na 

escola básica.  

PROFESSORA C 

Sete anos. 

ALVARO 

Sete anos? Então, opa, espera aí. Tem um ano aí que você atuou que 

não era formada? 

PROFESSORA C 

Ah-han.   

ALVARO 

Desculpe. Na minha época eu fiz isso também. Há quanto tempo você 

trabalha como professora de Educação Física no... (omitido)?  
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Aí você pode dizer em relação a ser assistente e atual. 

PROFESSORA C 

Trabalhei meu primeiro ano como assistente, e esse é meu primeiro mês 

como Teacher, como professora.  

ALVARO 

Você teve alguma experiência, ainda, dentro dessa pergunta, na função 

de professora? 

PROFESSORA C 

Sim. 

ALVARO 

Anteriormente? 

PROFESSORA C 

No meu primeiro ano como assistente, eu tive a oportunidade de ensinar 

uma turma durante quatro ou cinco meses, como experiência como 

professora. 

ALVARO 

Você já fez algum curso ou treinamento ao PYP, ao Programa PYP? 

PROFESSORA C 

Sim. 

ALVARO 

Quais? 

PROFESSORA C 

No meu primeiro ano, os dois cursos que eu fiz, foram um curso de 

introdução ao PYP, pra gente conhecer como é o sistema do PYP, e 
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como aplicar o PYP dentro da escola. Os dois cursos basicamente foram 

os mesmos.  

ALVARO 

Um certificado, e outro não, é isso? 

PROFESSORA C 

É. Um teve certificado e outro não. 

ALVARO 

Agora é uma pergunta mais conceitual, que são dois conceitos que são 

conceitos chaves para o entendimento do PYP.  

Então, o que você entende por currículo integrado e por 

transdisciplinaridade.  Currículo integrado.  

 

PROFESSORA C 

Currículo integrado é quando a escola tem um currículo em que todas as 

matérias trabalham em cima dele. Todas as disciplinas trabalham juntas, 

em cima de um mesmo direcionamento, um mesmo currículo. E 

transdisciplinaridade, acho que quando assim: da mesma forma que 

todas as disciplinas trabalham em cima de um mesmo currículo, elas 

trabalham juntas, ao mesmo tempo, a transdisciplinaridade é quando 

você trabalha com um conteúdo que ela transcende as barreiras de sua 

disciplina. Então, se a minha disciplina é Educação Física, eu trabalho 

com os movimentos, com os esportes, com atividade física, mas ao 

mesmo tempo a minha disciplina também influencia outras disciplinas, 

outros conteúdos. Então, na transdisciplinaridade, quando eu estou 

trabalhando um determinado conceito, eu não vou trabalhar esse 

determinado conceito só na prática, eu vou trabalhar ele numa outra 

amplitude, entendeu? Eu posso transcender esse conhecimento que eu 

tenho em outros âmbitos, social, histórico, cultural, enfim. Deu pra 

entender? 

ALVARO 



 5 

Você entendeu o que você falou? 

PROFESSORA C 

Não, entendi. É porque a gente tem os limites da nossa disciplina, que é 

meio tradicional. Então, Matemática vou trabalhar com a conta; 

Educação Física com movimento; sei lá, História com os fatos históricos, 

enfim. Mas só que ao mesmo tempo a Educação Física também tem um 

pouco de História, ela tem um pouco de Matemática, ela tem um pouco 

de várias outras coisas. Então, quando a gente trabalha com um 

determinado conhecimento, esse conhecimento vai transcender os 

limites que são meio que colocados pela minha disciplina, entendeu? 

ALVARO 

Isso não é interdisciplinaridade? 

PROFESSORA C 

Depende. Não é. Não é. Porque você pode trabalhar, eu posso trabalhar 

em conjunto com a professora de História, ou não. Eu posso trabalhar, 

dentro da minha matéria, eu posso trabalhar com conteúdo, mas ao 

mesmo tempo eu posso explorar esse conteúdo de uma forma que eu 

estou trabalhando. Eu não estou diretamente, por exemplo, trabalhando 

com a professora de História. Eu posso está trabalhando de uma forma 

interdisciplinar, mas eu acho que eu posso... O que eu conheço como 

transdisciplinaridade, eu posso está trabalhando dentro da minha 

disciplina, eu posso transcender esse conhecimento, no âmbito que os 

meus alunos são capazes de entender, que eles trazem, e que eu 

também posso... 

ALVARO 

Então, mas qual é a... Na direção do quê? Quer dizer, você está 

dizendo, que você na Educação Física, você pode trabalhar com, a partir 

dos conteúdos da Educação Física, com questões que transcendem a 

disciplina, mas é... 
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PROFESSORA C 

A partir... Lógico, também do PYP que é o próprio... Dos temas 

transdisciplinares que a própria escola coloca. A escola tem os temas 

transdisciplinares, que todas as disciplinas trabalham, em cima dela, 

então tem o Who we are, o Where we are in place and time, a gente 

trabalha em cima desses temas, dentro da nossa disciplina, e a gente 

vai buscando essa conexão com os temas que a escola propõe. 

ALVARO 

Está. Legal. Agora entendi melhor. Legal, está. Está bom. 

PROFESSORA C 

É, porque pode acontecer a transdisciplinaridade, não precisa acontecer 

não só pelo tema colocado pela escola, também posso, de repente, 

transcender o meu conhecimento fora do tema proposto pela escola.  

ALVARO 

Você quer dizer que você pode escolher qualquer outro tema... 

PROFESSORA C 

Não, não. O fato de transcender, é que aqui no PYP a gente trabalha 

com os temas propostos pela escola, mas você pode transcender não só 

com os temas propostos pela escola, eu posso escolher outros temas. 

Entendeu? 

ALVARO 

E você acha que a transdisciplinaridade é um conceito que permite – 

não é bem a palavra, mas que te possibilita simplesmente transcender 

as barreiras da disciplina, independente da organização curricular? 

PROFESSORA C 

Não, ela precisa também ter uma organização curricular, porque senão a 

gente se perde um pouquinho. Não é isso? É porque a palavra 
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transdisciplinaridade, acho que ela vem mais também por conta dessa 

organização, de a escola ter um tema transdisciplinar, da qual as 

matérias... 

ALVARO 

Você não precisa nem se limitar ao conceito que é entendido aqui 

dentro, pelo PYP. Na verdade, assim, como você entende esse conceito.  

PROFESSORA C 

Ah, eu... 

ALVARO 

Você vê ele organizado? 

PROFESSORA C 

Eu vejo ele de uma forma simples, sem colocar na questão de regras, de 

uma certa burocracia de currículo. Eu entendo a palavra simples assim 

de transdisciplinaridade de, justamente, transcender o conhecimento que 

eu tou trabalhando numa amplitude, sabe? Em todos os contextos. 

Entendeu? De uma forma simples.  

ALVARO 

Dentro ou fora de uma organização curricular.  

PROFESSORA C 

É. Dentro.  

ALVARO 

Ou sempre dentro? 

PROFESSORA C 

Na verdade, ele é sempre dentro. Mas eu entendo ele também, também 

faço meu entendimento simples dele. É assim que eu comecei a 

entender a transdisciplinaridade, de uma forma simples, eu 
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transcendendo um conteúdo, dentro da minha disciplina, sem ter uma 

origem num tema transdisciplinar da escola. Entendeu? 

ALVARO 

Está.  

PROFESSORA C 

Eu entendo que ele necessita ter isso no currículo, mas eu só tou 

explicando da forma que eu... 

ALVARO 

Entende. 

PROFESSORA C 

Que eu comecei a entender.  

ALVARO 

Está. Então, suas crenças filosóficas e pedagógicas. Elas convergem 

com os princípios do PYP? Você acha que as coisas que você acredita, 

vai na mesma direção dos princípios do PYP, das características do 

programa, enfim, que aspectos que sim, e que não. 

PROFESSORA C 

Convergem, sim. Acho que eu também fui formada numa nova época da 

Educação Física, de transformação, justamente entender que a gente 

não trabalha só com a prática, que a gente tem que entender que a 

gente trabalha com o movimento, através do movimento, a gente vai 

buscando entendimentos do por que, entendendo que a gente não é 

sozinho no mundo, que a gente é influenciado e influencia diversos 

contextos da sociedade. E o PYP também trabalha muito com isso, é 

justamente o fato de trabalhar de uma forma transdisciplinar, o currículo 

integrado que pensa numa criança de uma forma global. Então, sim, 

convergem sim.  
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ALVARO 

E você acha que a idéia de organizar o programa de Educação Física, o 

programa nosso, a partir dos temas transdisciplinares e as unidades de 

investigação, você acha que elas restringem ou limitam o 

desenvolvimento do programa específico de Educação Física, ou não?   

PROFESSORA C 

Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que sim, e não. Restringem e ao 

mesmo tempo limitam. Primeiro, assim, por quê? Eu acho, às vezes ele 

não limita, porque o PYP, ao mesmo tempo, se eu não tiver uma 

conexão, dentro dos meus conteúdos, com o tema transdisciplinar, eu 

não sou obrigada a fazer uma conexão. Se não existe, se eu não 

consigo, eu não vou forçar nenhuma conexão. Então, eu posso trabalhar 

dentro ou fora do tema transdisciplinar.  

Mas ao mesmo tempo, sei lá, encontro dentro da minha turma algo novo, 

que eles estão trazendo e que está muito legal, então eu posso trabalhar 

uma coisa nova que surgiu, ou mesmo que está, sei lá, na atualidade, 

algo que aconteceu, está no jornal, e está todo mundo falando, e de 

repente os alunos também trouxeram isso pra aula e tem a ver com 

Educação Física e está totalmente fora do que eu tinha programado, 

sabe? Do que eu tinha planejado, sei lá, da unidade temática daquele 

tempo, e o negócio está surgindo.  

Ao mesmo tempo ele limita, porque às vezes eu poderia fazer, eu posso 

também fazer aquilo, mas só que ao mesmo tempo, tipo, será que dá 

tempo de eu fazer aquilo? Tudo aquilo do jeito que o contexto está 

pedindo e eu não vou conseguir fazer o que já tinha planejando do PYP? 

Então, às vezes a gente fica estagnada, assim, fica na... Será que eu 

trabalho o que está vindo ou tenho que fazer o que eu já tinha 

planejado? Como é que eu vou fazer essas duas coisas... Então... 

ALVARO 
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Tudo bem. Então, assim, eu entendi, e a minha pergunta é: é o PYP que 

restringe, ou é você com as suas questões e dúvidas? Porque... 

PROFESSORA C 

Também. Entendi. 

ALVARO 

Você pode afirmar... Porque a pergunta, na verdade, é se o programa, 

se ele restringe, se ele limita. Porque uma coisa é o programa ter 

pressupostos, ter sugestões, ter indicações, ter uma direção, ter uma 

metodologia preconizada. Outra coisa é como a gente acaba agindo, em 

função do que a gente entende pelo programa. Então a pergunta é: você 

entende que o programa em si, ele não é aberto o suficiente para 

poder... que vai te restringir, ou não. 

PROFESSORA C 

Não, ele... É exatamente isso que eu falei, no início, eu até falei, ele não 

restringe, porque ele é aberto, a gente pode trabalhar essas outras 

coisas, mas ao mesmo tempo, quando a gente trabalha numa escola, já 

é... Realmente, talvez seja uma questão que seja mais minha e não 

relação do programa. Mas quando a gente trabalha numa escola em que 

há certa burocracia para a gente seguir, até mesmo para a gente se 

organizar, a gente tem que fazer um planejamento antecipado, tem que 

se organizar, tem que fazer um esquema anual, em relação a tudo que 

você vai fazer. Até mesmo assim, ah, mês que vem eu vou começar 

uma nova unidade. Então, assim, a gente faz todo esse planejamento. E 

a escola também cobra isso. Só que às vezes aquele planejamento a 

gente não consegue balancear, por exemplo, com outras coisas que 

estão surgindo, que vieram fora do seu planejar. Aí, a gente, realmente, 

talvez aí seja uma questão que seja mais nossa... 

ALVARO 

É. A pergunta é: não permite, ou é uma dificuldade nossa como 

professor? 
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PROFESSORA C 

Acho que é uma dificuldade nossa, sim, mas ao mesmo tempo parece 

que é algo que a gente também tem que... Talvez também seja uma 

forma de utilizar o PYP da escola, também. Isso é verdade. É.  

ALVARO 

Que às vezes a gente, na verdade... 

PROFESSORA C 

Mas é uma coisa que acontece em todo lugar... 

ALVARO 

É.  

PROFESSORA C 

É muito difícil 

ALVARO 

É. 

PROFESSORA C 

É uma questão mesmo da gente. De como a gente vai lidar com isso. É 

aquela pergunta que a gente não acha a resposta.  

ALVARO 

É. Não, às vezes, enquanto dava aula, eu pensava muito nisso.  Se você 

acaba olhando o programa, e interpretando certas coisas e acaba, na 

hora de tomar certas decisões, sendo influenciado com a estrutura do 

programa. Depois, analisando melhor o programa, você percebe que 

“pô, peraí, o programa é aberto, ele permite que eu faça isso...”. 

PROFESSORA C 

É aberto, mas ao mesmo tempo...  
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ALVARO 

“mas acabei não fazendo”. 

PROFESSORA C 

É, acabei não fazendo. Mesmo assim a gente podia ter feito isso antes. 

Ou a gente não teve tempo. Sei lá. Às vezes, por exemplo, ai, eu tenho 

nessa unidade esse tema transdisciplinar e eu tenho esse conteúdo de 

Educação Física, basquete. Eu falei, mas nessa daqui dava... seria tão 

legal se a gente fizesse futebol, e eu fiz futebol numa outra unidade. Sei 

lá, sabe? A gente pode fazer, mas ao mesmo tempo, a gente também 

tinha que fazer basquete e não dá tempo, sei lá, sabe? Tem várias 

outras questões que pode acontecer. É que a gente às vezes vai 

encontrando as conexões, no meio do caminho, e... 

ALVARO 

Bom, então eu vou aproveitar, e vou pular duas perguntas aqui. 

PROFESSORA C 

Está.  

ALVARO 

Essa é a sétima, que a gente está discutindo. Eu vou pular agora a nona 

e a décima, e vou diretamente pra décima primeira e depois voltar pra 

oitava, porque tem a ver com o que a gente está falando, tá? 

PROFESSORA C 

Acho que eu estou falando já respondendo à décima primeira.  

ALVARO 

É. Então assim: quais são as maiores dificuldades em atuar na área de 

Educação Física na perspectiva do currículo integrado, de natureza 

transdisciplinar. Isso não tem a ver com o PYP determinar ou não. Mas 

tem a ver com dificuldades, de certa forma. E a outra é como você 
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articula Educação Física às unidades de investigação. Então, porque 

você acabou citando uma dificuldade... 

PROFESSORA C 

Uma dificuldade.  

ALVARO 

Então, talvez valha à pena pensar se tem a ver com esta pergunta, que 

é “quais as maiores dificuldades em atuar na Educação Física na 

perspectiva do currículo integrado...” 

PROFESSORA C 

É. Eu vou responder essa primeiro.  

ALVARO 

tá.   

PROFESSORA C 

Acho que a minha maior dificuldade em relação a trabalhar no currículo 

integrado de natureza transdisciplinar é que, assim, acho que é uma 

questão mais pessoal minha. Eu acho que eu atravesso muitas 

barreiras, e às vezes eu tenho que especificar o que é uma coisa só. 

Então, assim, às vezes eu vejo assim, sei lá, a gente pode trabalhar... 

Ah,  por exemplo com futebol a gente pode trabalhar a questão histórica, 

a gente pode trabalhar a questão das regras, a gente pode... sabe?, a 

gente pode trabalhar um monte de coisas, eu vejo um monte de 

aberturas em relação a um tema e eu tenho que focar em uma, e eu, 

sabe? E sei lá, eu acabo me perdendo. É uma questão mais minha, de 

organização, mas eu vejo muito aberto, assim, nossa, a gente pode 

trabalhar tanta coisa, e... 

ALVARO 

Então vou te fazer uma pergunta adicional. Se você trabalhasse numa 

escola tradicional, como você já trabalhou. Tradicional, no sentido de ter 
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um currículo linear disciplinar, onde essas conexões, não 

necessariamente vão ser feitas. Você acha que não teria as mesmas 

questões assim? Porque você ainda, já que você não teria essas 

diversas dimensões a serem trabalhadas dentro da Educação Física, 

ligada às questões sociais, às questões de história, às questões de 

antropologia, às questões da educação física e saúde, e não teria o 

mesmo questionamento? 

PROFESSORA C 

Teria. Teria porque foi exatamente isso que aconteceu na minha 

experiência na escola pública. Na verdade lá, eu tinha a liberdade de 

fazer o que eu quisesse. E o que acontecia? Eu fazia assim, eu bolava 

as atividades, vou fazer esse mês isso, vou fazer no outro mês aquilo, 

colocava tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo, não era organizado, 

porque às vezes um grupo não teve aquilo esse ano, ou todo mundo 

teve da primeira até à quarta série a mesma coisa, sabe? Eu não 

conseguia organizar em relação a se aquilo é específico para aquela 

idade, se é melhor eu fazer isso no primeiro... Tipo, organizar assim pra 

que todo mundo tenha do primeiro ano até o quarto ano, a mesma 

vivência, todas as vivências naquele período. Não sei se consegui... 

ALVARO 

Não, já tem duas coisas aí, né? 

PROFESSORA C 

É. Já coloquei duas coisas, é.  

ALVARO 

Não. Uma é se o currículo em si, se essa estrutura curricular, a 

organização curricular, ela te traz alguma dificuldade. Aí você 

respondeu... 

PROFESSORA C 

Ela traz, porque ela é muito ampla e às vezes é difícil a gente organizar.  
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ALVARO 

Isso. Porém, se ela não existisse... 

PROFESSORA C 

Se ela não existisse, também.  

ALVARO 

Seria a mesma coisa?  

PROFESSORA C 

Pra mim seria a mesma coisa.  

ALVARO 

Porque você já tem essa experiência de que foi a mesma coisa.  

PROFESSORA C 

De que foi a mesma coisa. 

ALVARO 

Então, bom, era isso que eu queria esclarecer.  

 

PROFESSORA C 

É.  

ALVARO 

Não, porque a pergunta em si é se este tipo de perspectiva é que pode 

ter trazido a dificuldade.  

PROFESSORA C 

Não, acho que não. 

ALVARO 
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A pergunta é essa. Se a dificuldade provém da estrutura curricular, da 

organização curricular.  

PROFESSORA C 

É que são dificuldades diferentes.  Diferentes iguais, mas... Deve estar 

me achando muito confusa. 

ALVARO 

É. Talvez ela ajude um pouco, né? Eu entendo, pelas suas palavras, que 

ela pode ajudar um pouco a estruturar... 

PROFESSORA C 

Sim, mas ao mesmo tempo...  

ALVARO 

Deixa margem pra sua louca cabeça... e criatividade 

PROFESSORA C 

É isso que eu falei. É que essa já é uma dificuldade meio pessoal. Que 

eu estou levando em conta as minhas características.  

ALVARO 

Que é legal. É você se conhecer e a seus desafios. Está, e voltando 

agora um pouquinho com a questão das articulações, né? 

PROFESSORA C 

Das unidades de investigação.  

ALVARO 

Isso, é. Assim, como você articula. Me dá alguns exemplos de como 

você consegue articular os conhecimentos específicos da Educação 

Física com as unidades, conseguindo transdisciplinarizar, não sendo no 

conceito.  
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PROFESSORA C 

Vou dar um exemplo do que eu tou fazendo nessa unidade. A gente, por 

exemplo, no Year 3, eles têm como unidade de investigação, essa 

comparação do passado com o presente. Como o passado influencia no 

presente, quais são as contribuições do passado em relação a... São 

essas conexões do passado e do presente. E como tema, e como 

conteúdo da Educação Física, a gente está trabalhando a capoeira. 

Então a gente fez um trabalho que as crianças vão investigar um 

pouquinho a história da capoeira, vão entender como era no passado, 

para entender porque que ela é desse jeito, hoje. Qualquer uso da 

capoeira, por exemplo, no passado... No passado eles trabalhavam a 

capoeira pra se defender, então, surgiu na época que os negros eram 

escravizados, enfim. E agora, no presente? A capoeira, ela é trabalhada 

dessa forma? Não. Como ela é trabalhada?  

ALVARO 

Desculpa, qual que é a unidade? Só pra... ilustrar. 

PROFESSORA C 

Sobre o passado influenciando o presente, quais são as contribuições do 

passado no dia de hoje, entendeu? Entender que a capoeira faz parte 

também da nossa história, que é da nossa cultura, dessa questão da 

gente apreciar o que é nosso também. Entender o porquê. Não é só a 

capoeira. Ah, a capoeira, ah, é uma dança, é um jogo. E aí? Mas ela 

também tem uma história, não é, a capoeira. Por que é que a gente 

também não pode conhecer? Entendeu? Faz parte, também. Aí já, a 

gente já começa a transcender aí, né? Investigar um pouquinho mais o 

porquê das coisas.  

ALVARO 

E outro exemplo. Você tem.  

PROFESSORA C 
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Tem, por exemplo, vai, deixa eu ver... 

ALVARO 

Algo que você possa ter feito no passado.  

PROFESSORA C 

Deixa eu pensar. Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, porque eu 

participei, mas só que eu não fiz. Eu participei de uma reunião com os 

professores acho que do Year Five, e o tema, a unidade temática, a 

unidade de investigação deles, falava um pouquinho sobre uso de 

recursos naturais. Aí falava um pouquinho também sobre materiais 

reciclados, sobre desperdício, algo assim. E a gente tava numa reunião, 

e a gente tava falando sobre as possibilidades de como a Educação 

Física poderia trabalhar com esse tema. Então, surgiram várias coisas. 

Ah, a gente poderia trabalhar com jogos com materiais reciclados, 

vamos construir um jogo com material reciclado. Como a gente pode 

adaptar esse jogo com outros tipos de materiais. Ah, como a gente pode 

fazer com que as crianças sejam responsáveis também pelo material de 

educação física que a gente tem, que é essa questão de tomar cuidado. 

Ah, então se a gente tem... Ah, não pode desperdiçar água; ah, não 

pode aquilo, não pode aquilo, por quê?  Então, a gente fazia essa 

conexão também com os materiais de educação física, entender um 

pouquinho também, porque também acho que nessa unidade temática, 

eles também falavam um pouquinho da história, do uso, dos recursos.  

Então, a gente podia entender qual, por que a bola de basquete porque 

ela é assim hoje, mas como ela era antes. Como, qual foi a história dele, 

como é que ele é assim hoje. Enfim, mais ou menos isso. 

ALVARO 

Está. Agora a gente vai passar pra duas perguntas mais em relação à 

sua participação nos planejamentos. Então, se você participa ativamente 

do planejamento colaborativo das unidades de investigação, de que 

forma se dá essa participação, você descrever, rapidamente, como é 
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que é a reunião e como é que ela acontece e a sua participação. Isso. 

Vamos lá. 

PROFESSORA C 

Então, na verdade, sobre as unidades de investigação, a gente já recebe 

ela pronta. A gente tem um tema transdisciplinar, tem a Central Idea, a 

Idéia Central, e as unidades de investigação. A gente parte, mais ou 

menos, de um caminho que vai depois da linha das unidades de 

investigação.  

A escola, na verdade é assim: ela tem, está buscando um momento em 

que todos os professores possam trabalhar junto para definir a unidade 

de investigação. Mas, atualmente, a gente recebe elas prontas pelos 

professores de sala, eles conversam, e a partir daí trabalha em cima 

dessa unidade de investigação, ou não. Entendeu? Aí a gente vai, os 

especialistas, a gente faz esse tipo de trabalho. 

ALVARO 

Está. Mas o planejamento colaborativo, eu me refiro ao momento em 

que a gente planeja as unidades, que cada pessoa... 

PROFESSORA C 

Ah, sim, a gente tem uma reunião. Antes de cada... É que eu achei que 

fosse exatamente da modificação da... 

ALVARO 

Não, não, não. Esse daí é até legal eu colocar, que é assim: 

historicamente, quando a gente abriu a escola, o processo de 

elaboração das Units, foi conduzido por todo mundo, foi bastante 

interessante, todas as áreas participaram, decidiram quais eram as 

unidades, quais eram os títulos, quais eram os temas transdisciplinares 

– desculpa, os temas, não, a Central Idea, as linhas de investigação. 

Isso foi tudo decidido no momento pra começar a escola. Foi revisado 

durante dois anos seguidos. Depois a cada ano, aí por todo mundo, aí 
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passou a ser revisado somente pelos professores de classe, por 

questões mais práticas.    

PROFESSORA C 

É. Mas assim, antes de cada unidade...  

ALVARO 

Mas aqui eu tou me referindo mais ao planejamento da unidade. 

PROFESSORA C 

... A gente tem uma reunião. Antes de cada unidade tem uma reunião 

com cada professor de sala, de cada ano, e com os especialistas. Esse 

ano agora está sendo diferente. Todos os especialistas, junto com os 

professores de sala, eles sentam juntos para entender como o professor 

está trabalhando, vai trabalhar a unidade temática, e todos os 

especialistas também vão interferir, vão trabalhar. E é legal assim, 

porque cada um vai dando a sua idéia, vai colocando as suas propostas 

de trabalho para próxima unidade, mas ao mesmo tempo tem essa 

possibilidade de trocar essas idéias, e descobrir novas intervenções. 

Então, há uma reunião que antecede cada unidade, que a gente tem. 

ALVARO 

Legal. E os documentos e planejamento do quadro de Educação Física, 

como é que é a sua participação. Você participa ativamente da 

elaboração, como é que ela acontece, como é que é esse processo de...  

PROFESSORA C 

Sim, todos os professores participam ativamente. A gente tem diversos 

documentos a serem...  

ALVARO 

Elaborados.  

PROFESSORA C 
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Elaborados. Então, geralmente a gente faz uma... 

ALVARO 

Você me dá a ordem da produção desses documentos? 

PROFESSORA C 

Sim, a gente tem um plano anual desse documento, desse trabalho. É 

um documento anual então, que a gente tem todas as unidades 

temáticas, e a gente coloca todos os objetivos relacionados aos 

conteúdos que a gente vai trabalhar em cada unidade, e os objetivos em 

relação ao tema proposto, ao tema transdisciplinar.  

ALVARO 

Isso por ano escolar.  

PROFESSORA C 

Por ano escolar. Aí a partir desse documento que é anual, a gente tem 

um documento que é de cada unidade, que a gente chama de Unit 

Planner. Então, a gente tem o Yearly Planner e o Unit Planner que aí já 

é mais específico. Então, a gente tem outras, já se aprofunda no que a 

gente quer trabalhar; as atitudes que a gente vai trabalhar, os atributos, 

enfim, a gente já delimita aí, e depois a gente ainda tem, depois disso a 

gente tem os Lesson Planners que aí já é diariamente, semanalmente, aí 

tem cada aula, os objetivos específicos de cada aula, o que é que você 

vai trabalhar, os recursos que você vai usar, o tipo de Assessment que 

você vai fazer, de avaliação que você vai fazer. Depois tem o 

Assessment.  

ALVARO 

Você consegue me dizer a relação que um documento tem com outro? 

PROFESSORA C 

Total. Total relação. Porque um documento nasce do outro, e de cada 

“nascimento”, a gente vai especificando, vai entendendo, vai 
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aprofundando mais o conteúdo, entendendo o que é que você vai fazer, 

até a aula mesmo, acho que tem toda uma ligação.  

ALVARO 

Legal. E você acha que as categorias sugeridas para o PYP, para a área 

de Educação Física, que são: os desafios individuais; os jogos; a 

categoria de composição de movimentos que inclui ginástica, atividades 

rítmicas, dança; os desafios de aventura, que são aqueles que são 

relacionados à proposição de resolução de problemas; aquelas 

atividades relacionadas à saúde, enfim, se essas categorias, você acha 

que elas contemplam um programa de especificidade de conteúdo na 

área de Educação Física. Você acha que essa forma sugerida, ela 

contempla o que você entende por serem conteúdos da Educação 

Física, principais. Como é que você vê isso?   

PROFESSORA C 

Então, assim, é só uma forma diferente de você organizar todos os 

conteúdos que a gente tem de Educação Física, porque nosso mundo, 

ele é enorme, tem diversos tipos de atividades, diversos tipos de 

práticas. Então, assim, é muito, é absurdo. Mas ao mesmo tempo essas 

delimitações colocadas, elas ao mesmo tempo abrangem, porque elas 

não são tão específicas. Então, se você fala de composição de 

movimentos, não estou especificando, por exemplo, dança. Não, dança 

faz parte, mas são todas as formas de expressão. Entendeu? 

ALVARO 

E você tem liberdade pra...  

PROFESSORA C 

Eu acho que... 

ALVARO 

Para optar, dentro de Educação Física... 
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PROFESSORA C 

Para optar. É exatamente isso. Então, na verdade, todos esses 

conteúdos, essas categorias, elas estão escritas de uma forma que elas 

abrangem várias coisas. Elas não – eu até usei a palavra errada – elas 

não delimitam, elas abrem mais o espaço, do que, por exemplo, eu 

colocar jogos, ginástica, dança, entendeu? Eu acho que assim, às 

vezes, dependendo, ele limita mais, porque você já está especificando. 

Aqui, não, se eu coloco desafios individuais, ele já abrange muito mais o 

campo de propostas de atividades físicas, do que se colocar dança, só. 

Ou se colocar composição de movimentos.  

ALVARO 

Legal. E a última questão é: após você ingressar no colégio, na 

instituição investigada, e dirigir as suas ações pedagógicas, a partir 

das... Quando você entrou no (omitido), começou a dirigir as suas ações 

pedagógicas, a partir das diretrizes do PYP, a pergunta é: se você 

considera que sua prática pedagógica mudou. E o que é diferente, de 

que maneira ela modificou, em relação ao que você estava habituada a 

trabalhar.   

PROFESSORA C 

Na verdade, ela mudou, sim, mas por conta da organização em relação 

a esse currículo. Então, eu sempre trabalhei em escolas que não tinham 

currículo. Eu tive a liberdade de trabalhar o que eu queria. Então a partir 

do momento que eu tive essa liberdade, eu me perdia um pouco, porque 

eu não conseguia organizar. Não tinha algo a que eu pudesse me 

remeter. Era muito bagunçado. Então, a partir da minha experiência aqui 

na escola foi ótimo, porque eu tenho um lugar, eu tenho uma bíblia pra 

olhar, pra saber se eu estou fazendo de uma forma certa. Eu tenho uma 

estrutura à qual eu tenho que me organizar e a me remeter. E isso me 

ajudou em relação às minhas aulas. Então, as minhas aulas, elas estão 

muito mais organizadas. Eu tinha, por exemplo, muita dificuldade de 

avaliação, de organizar a aula, eu ficava tão empolgada na aula e 
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esquecia de fazer as anotações. Essa era a pior parte para mim. Não, e 

agora eu estou me organizando mais para fazer essa avaliação. 

Entender, assim, porque já no início, no objetivo da aula, eu já coloco 

dentro do objetivo algo que eu quero avaliar, entendeu? Nas unidades 

temáticas, no documento que eu estou fazendo eu já estou vendo, 

colocando o fim no início, então isso está me ajudando, é um trabalho 

mais intenso, mas está me ajudando a me organizar e está fazendo com 

que minha aula seja mais específica, que os alunos entendam mais o 

que eu quero, que eles aprendam, não seja um conhecimento só jogado, 

vomitado, não, é algo assim mais organizado, mais significante. 

ALVARO 

Então, está bom. Muito obrigado, pela sua participação.  

 


