
7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 
O PLANEJAMENTO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA INICIANTE 

Elizângela Cely1; Danielle Freitas2; Célia Polati3; José Henrique4 

O planejamento do professor abrange pensamentos e decisões pré e pós-interativas relacionadas aos 

conteúdos, à organização e gestão de pessoas, materiais e espaço físico, e avaliação do processo ensino 

e aprendizagem. Se estabelece como um aspecto fundamental do processo educativo, sendo 

estruturado e concebido num esforço mental e intimista do professor, se constituindo, assim, na 

interface entre o currículo e o ensino (JANUÁRIO, 1996). É de suma importância conhecer a maneira 

como os professores tomam suas decisões, pois relacionam-se com suas crenças e teorias intrínsecas, 

além de refletir o conhecimento docente, os julgamentos e como processa e responde às necessidades 

do contexto educativo. As crenças e valores influenciam diretamente as decisões de planejamento do 

professor, bem como o desenvolvimento do conteúdo e organização da classe (JANUÁRIO, 1996; 

CELY, 2015). O objetivo desse estudo foi analisar as decisões de planejamento dos professores de 

educação física do ensino fundamental de escolas públicas do Rio de Janeiro. Tratou-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa cujo instrumento foi uma entrevista estruturada. A amostra 

foi intencional e conveniente. A opção metodológica foi o estudo de caso, em que, uma 

professora de Educação Física iniciante, com nove meses de experiência (HUBERMAN, 

2000), foi entrevistada antes e depois de três aulas consecutivas em uma mesma turma. O 

conteúdo das entrevistas foi gravado e transcrito. Os dados foram tratados mediante análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011). Os procedimentos da pesquisa foram aprovados pelo comitê de 

ética na pesquisa da UFRRJ, sob o Parecer Nº 494/2014, constante do processo Nº 

23083.008523/2014-31. A análise de conteúdo das entrevistas pré-aula permitiu caracterizar 

as seguintes categorias: 1) Objetivos; 2) Estratégia de ensino; 3) Dificuldades previstas; 4) 

Alternativas às dificuldades; 5) Percepção das diferenças de habilidade discente; 6) 

Estratégias de diferenciação. Os objetivos foram apresentados de forma genérica, sem a 

explicitação e detalhamento dos conteúdos/atividades da aula. Sua estratégia para as aulas se 

concentraram no método global em que o aluno desenvolve a prática no contexto pleno do 

jogo/atividade. As dificuldades previstas foram relacionadas a aspectos atitudinais, 

especificamente os problemas comportamentais dos alunos. As alternativas para solucionar 

eventuais dificuldades foram: mudança na postura docente; adoção de uma progressão 
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pedagógica durante o jogo; e o uso de medidas coercitivas para corrigir comportamentos 

desviantes. A percepção acerca das diferenças de habilidade entre os alunos foi sinalizada 

apenas na terceira aula e, ainda assim, referindo-se estritamente às questões de gênero, em 

detrimento das diferenças de habilidade dos alunos. Esta perspectiva refletiu em estratégias 

diferenciadas de atuação apenas na terceira aula, em que a prática do jogo ocorreu mediante a 

separação de meninas e meninos. No que se refere às entrevistas pós-aula, identificaram-se as 

seguintes categorias: 1) Avaliação da aula; 2) Alcance dos objetivos; 3) Situações de ensino 

diferenciado; 4) Alternativas possíveis 5) Ações consequentes. As aulas foram todas avaliadas 

como boas, tendo como referência os aspectos atitudinais dos alunos, configurados no 

comportamento e no respeito às direções conferidas pela professora. Para ela os objetivos das 

três aulas foram alcançados, com as situações de prática adequadas ao nível de habilidade dos 

alunos. A percepção da necessidade de mudanças nas estratégias pedagógicas foi sinalizada a 

partir da segunda aula, em que, a partir da reflexão sobre o ensino, a professora previu iniciar 

o jogo intervindo em maior grau para o cumprimento das regras do jogo. Todos os ajustes 

para aulas posteriores se relacionaram ao ensino de regras e conceitos, bem como o 

aprofundamento dos conteúdos. Foi possível concluir que ao planejar as aulas, a professora 

apresentou maior preocupação com a reação dos alunos às suas intervenções, sendo 

considerado normal para uma professora iniciante que se encontra na fase de sobrevivência 

(HUBERMAN, 2000). Por esse motivo, a avaliação positiva das aulas estava associada à 

ausência de problemas na interação com os alunos, negligenciando aspectos fundamentais 

como o ensino e a aprendizagem do conteúdo. Ao considerar as atividades adequadas ao nível 

de habilidade, a professora se referiu sempre àqueles alunos que foram capazes de realizá-las, 

em detrimento dos demais, denotando não ter havido efetivamente ações de diferenciação do 

ensino. A percepção da necessidade de mudanças de postura pedagógica e trato do conteúdo 

no decurso das três aulas denota ser fruto de reflexão e aprendizagem da professora (SCHÖN, 

1992), reforçando a concepção de que a prática se apresenta como locus gerador de saberes 

(TARDIF, 2014).  
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