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1. Introdução 

1.1 Tema 

Atualmente, a escola tem se confrontado com o desafio da operacionalização 

dos princípios ditados pela Educação Inclusiva, de uma maneira geral, e na 

Educação Física escolar, em particular. A educação inclusiva muitas vezes é 

considerada como aquela que tem o compromisso de incluir pessoas com 

deficiência (PCD) ou pessoas com necessidades educacionais especiais (PNEE), 

porém, ela não se restringe apenas a essas iniciativas. A educação inclusiva, além 

de incluir pessoas com “diagnósticos diferentes”, deve também incluir todos que 

enfrentam situações de vulnerabilidade e, portanto, necessitam da individualização 

das estratégias de ensino e de uma reflexão sobre a pertinência de se realizar uma 

diferenciação curricular.  

A educação inclusiva tem a função de garantir as oportunidades isonômicas 

para todos, o que somente é possível quando é capaz de identificar e compreender 

as diferenças de cada estudante, de forma a promover, quando for imprescindível, 

as adequações curriculares que garantam condições equivalentes para uma 

aprendizagem efetiva e, consequentemente, para o seu desenvolvimento. A 

educação inclusiva deve ser capaz de atender a todos os estudantes, independente 

de classe social, etnia, orientação sexual, orientação de gênero, sexo, tipo físico, 

deficiência, pois, todos têm direito à educação. 

No caso da Educação Física escolar, é possível citar muitos aspectos que 

interferem no acesso dos estudantes às aulas. No presente estudo vamos direcionar 

a atenção para situações específicas nas quais os próprios estudantes se recusam a 

participar das aulas. Compreender as variáveis que de alguma maneira interferem 

na reciprocidade dos estudantes às atividades propostas pelos professores é crucial 

para fornecer aos professores subsídios que os auxiliem a modificar essa situação. 

Certamente muitos obstáculos foram superados para que os estudantes tenham 

acesso a aula de Educação Física, logo, uma atenção especial deve ser conferida a 

aspectos políticos e pedagógicos que podem comprometer a qualidade da aula ou a 

participação efetiva dos estudantes. 

Vamos utilizar o termo autoexclusão para descrever as situações nas quais o 

estudante, por vontade própria, recusa-se a participar das atividades da aula, sem 
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que nenhuma outra atitude, direta ou indiretamente, tenha sido tomada por seus 

colegas, pelo professor ou pela escola. 

Nas disciplinas teóricas que ocorrem em sala, a recusa em participar da aula 

muitas vezes nem é notada pelo professor, desde que o estudante se mantenha 

comportado. Na Educação Física, no entanto, em função do caráter prático das 

atividades, a autoexclusão é algo evidente, que compromete a aula e gera uma 

dificuldade adicional para que o professor administre os estudantes envolvidos com 

a atividade e os autoexcluídos. 

 

1.2 Contexto 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública que atende estudantes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, localizada no meio urbano, em um bairro da região 

central de Brasília-DF. 

A escola é frequentada tanto por estudantes que residem na própria região, cuja 

renda domiciliar mensal, de acordo com dados da CODEPLAN (2014), é 

correspondente à classe socioeconômica A1, como também, de estudantes que são 

filhos das pessoas que trabalham em Brasília, mas, são provenientes de cidades 

circunvizinhas, onde a renda domiciliar varia de B até D2. 

Conjuntura política 

Em função de Brasília ser a capital do país, as despesas com saúde, segurança 

e educação são custeadas com recursos públicos federais. O salário inicial dos 

professores das escolas públicas do Distrito Federal é o maior do país e se aproxima 

do dobro do valor previsto por lei para o piso salarial de um professor em outros 

Estados brasileiros. De acordo com o Plano de Carreira do Magistério Público do 

DF, os professores com um regime de trabalho de 40 horas semanais têm direito a 

37,5%, no mínimo, da carga horária para coordenação pedagógica, definida como o 

conjunto de atividades que dão suporte às atividades de ensino, com destaque para 

                                                           
1
 De acordo com a classificação do IBGE, considera-se: Classe A uma renda domiciliar maior do que 

15 salários mínimos; Classe B, entre 5 e 15 salários mínimos; Classe C, entre 3 e 5 salários mínimos; 
Classe D, entre 1 e 3 salários mínimos, e; Classe E, menos de 1 salário mínimo. 
2
 O Distrito Federal é composto de 31 cidades. Existem 6 cidades com renda domiciliar 

correspondente à Classe A; 12 cidades com renda correspondente à Classe B; 10 cidades com renda 
correspondente à Classe C, e; 3 cidades com renda correspondente à Classe D. 
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formação continuada e planejamento pedagógico. Sendo assim, as escolas públicas 

de Brasília possuem uma situação diferenciada em relação às demais escolas 

brasileiras, o que prejudica a comparação entre elas. 

Históricos 

De acordo com o plano educacional de Brasília, formulado por Anísio Teixeira, 

no final da década de 50, essas escolas faziam parte de um processo integrado de 

educação infantil, aberto a todas as crianças em idade escolar, e comprometido com 

o ideal de desenvolvimento do país. A proposta inovadora pretendia servir de 

modelo para todo sistema educacional brasileiro, de maneira a destacar a 

importância de uma educação integral e pragmática, destinada às diversas classes 

sociais3. 

A jornada escolar era dividida em dois períodos. Em um período a escola 

fornecia aos estudantes uma formação intelectual sistemática, capacitando-os para 

lidar socialmente com as exigências do mundo moderno e tecnológico e, 

consequentemente, para contribuir de forma efetiva com a emancipação nacional. 

No segundo período, uma ou duas vezes por semana, os estudantes de várias 

escolas frequentavam uma escola-parque, dedicada ao desenvolvimento artístico, 

físico e recreativo, como também, à iniciação para o trabalho. Nas escolas-parque 

os estudantes tinham acesso a: música, dança, teatro, pintura, grêmios e educação 

física. E é em uma dessas escolas, na mesma região, que ocorre a Educação Física 

desses alunos. 

A despeito de o projeto político-pedagógico atual de cada escola ter uma 

identidade própria, a organização da jornada escolar supracitada permanece vigente 

para as escolas que se encontram nessa região central de Brasília. O estudo foi 

realizado com uma turma das séries iniciais do Ensino Fundamental, na escola 

responsável pela formação intelectual. O projeto político pedagógico da escola 

(atualizado pela última vez em 2014) prevê, durante todo o ano letivo, a realização 

de atividades denominadas de “Recreação Dirigida”, que ocorrem uma vez por 

semana, com no mínimo 45 minutos de duração. 
                                                           
3
 No discurso de Juscelino Kubitschek, Brasília é uma cidade planejada para oferecer igualdade de 

oportunidades para todos. A escola, portanto, deve permitir que o filho de um Ministro de Estado 
estude, lado a lado, com o filho de um operário. 
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 Nesses horários, os alunos são levados pela professora regente para a área 

das quadras de esporte da escola (que possui um espaço com muros de vários 

formatos; uma quadra grande de futebol com dois gols em estado razoável e uma 

pequena quadra de basquete com tabelas em estado deplorável); são 

disponibilizados materiais esportivos (duas bolas de futebol e uma de basquete, que 

ficam guardadas em um armário no corredor principal da escola, para os alunos 

pegarem assim que o sinal para o recreio soar e a permissão da professora para a 

recreação ser dada). Não existe no projeto político-pedagógico uma descrição dos 

objetivos a serem alcançados com as atividades de Recreação Dirigida. 

Apesar da expressão “dirigida”, as atividades são de livre escolha dos alunos, 

sob a supervisão da professora, que costuma intervir somente quando há algum 

risco para integridade física dos alunos ou quando ocorre algum conflito sério de 

relacionamento entre eles. Portanto, os momentos de “Recreação Dirigida”, na 

percepção dos alunos, assemelham-se aos momentos vivenciados durante o 

recreio, e costumam ser compreendidos como um “recreio estendido” ou um “recreio 

extra”, com a vantagem de que a turma pode usufruir de todo o espaço e de todos 

os materiais somente para eles, sem terem que dividir com os colegas de outras 

turmas. 

Contexto Escolar 

O contato com o ambiente escolar faz parte do currículo de formação do 

professor de Educação Física na Universidade de Brasília (UnB). Desde o primeiro 

até o último semestre do curso, os estudantes desenvolvem atividades regulares de 

observação e envolvimento progressivo com o cenário educativo. A situação 

problema a ser analisada no presente estudo, foi vivenciada ao longo das atividades 

da disciplina Estágio Supervisionado, no primeiro semestre de 2016. 

1.3  Teoria 

O delineamento teórico-metodológico da pesquisa se divide em duas etapas de 

análise: na primeira etapa vamos analisar o cenário educativo e o processo ensino-

aprendizagem a partir do referencial teórico da “experiência de aprendizagem 

mediada”; na segunda etapa, vamos dedicar uma atenção especial ao conceito 
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psicológico de motivação, como parte da tentativa de promover uma diferenciação 

curricular que corresponda às necessidades individuais de cada estudante. 

A primeira etapa de análise se dedica a uma reflexão sobre o processo de 

mediação que ocorre entre professor-aluno-conhecimento. Não estamos 

preocupados com o aprendizado de competências específicas previamente 

definidas, mas, com a participação efetiva dos sujeitos nas diversas possibilidades 

de comunicação e diálogo que o ciclo de mediação oferece. Nosso interesse, 

portanto, é fazer a descrição e a análise crítica das adequações educacionais 

utilizadas pelo professor para garantir a participação de todos nas atividades 

propostas para a aula de recreação. 

Na segunda etapa de análise, vamos recorrer à metodologia denominada de 

Teoria Fundamentada nos Dados, própria de estudos educacionais de caráter 

qualitativo, que iniciam a pesquisa por uma abordagem exploratória e ecológica que 

possibilita a seleção de variáveis consideradas como chaves para depois, em um 

segundo momento, escolher um referencial teórico complementar que vai fornecer 

os esquemas interpretativos para melhor compreensão dessas variáveis de estudo 

que foram apontados como significativas para o desenvolvimento e a aprendizagem. 

Para a segunda etapa, consideramos o conceito psicológico de motivação, 

entendido como Motivação Intrínseca e Extrínseca e Teoria do Impulso e do 

Incentivo a fim de verificar como a aplicação dessa perspectiva teórica auxilia o 

professor a conhecer melhor os seus estudantes e as suas necessidades, de forma 

a elaborar adequações nas estratégias de ensino que permitam resolver ou 

minimizar as situações de autoexclusão das atividades propostas para a recreação. 

1.4 Método 

O estudo se caracteriza como uma pesquisa pedagógica, quando o educador 

analisa a sua própria prática pedagógica, realizada em ambiente escolar. A seleção 

do tema, Autoexclusão, foi motivada pela preocupação da estagiária com a atitude 

dos estudantes em relação às propostas de atividades para a “Recreação Dirigida”. 

A coleta de dados foi realizada por meio: (a) de entrevistas informais com a 

professora regente, para obter informações gerais sobre a turma; (b) da observação 

das aulas e interação com os estudantes ao longo de 80 horas do estágio 
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supervisionado, e; (c) da regência das atividades realizadas na Recreação Dirigida, 

durante as 80 horas. 

As questões a serem respondidas pelo estudo são: Quais são os aspectos que 

auxiliam na compreensão do comportamento de autoexclusão dos estudantes nas 

atividades propostas pela estagiária na Recreação Dirigida? Quais são as 

estratégias alternativas de mediação que a estagiária pode utilizar para diminuir ou 

evitar a autoexclusão? Quais são as relações existentes entre a autoexclusão dos 

estudantes nas atividades de Recreação Dirigida e a proposta político-pedagógica 

da escola? 

 

Objetivos 

 

Analisar o comportamento de autoexclusão dos estudantes nas atividades da 

Recreação Dirigida e identificar as estratégias educativas de mediação que podem 

ser utilizadas para diminuir ou evitar a sua ocorrência. 

 

Refletir criticamente sobre a relação existente entre a autoexclusão dos 

estudantes nas atividades de Recreação Dirigida e a proposta político-pedagógica 

da escola. 

 

 

2. Referencial Teórico 

O presente estudo faz parte da linha de pesquisa sobre a diferenciação 

curricular em educação física do Núcleo de Esporte da FEF/UnB, que se dedica ao 

estudo do processo de construção de uma ação educativa capaz de atender às 

necessidades dos estudantes e de comprometer-se com a promoção efetiva de sua 

aprendizagem.  

A reflexão, tanto sobre as boas práticas como sobre as dificuldades vivenciadas 

pelos professores no cotidiano da ação educativa ocorre em duas direções: (1) uma 

voltada para as questões de caráter sociológico, relacionadas com a influência 

exercida pela proposta político-pedagógica, pela política educacional e pela 

conjuntura sócio-política na qual a escola está inserida (denominada de cenário 
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educativo), e, outra, (2) voltada para as questões de caráter pedagógico, 

relacionadas com o papel e as possibilidades de ação do professor na mediação da 

relação entre o estudante e o conhecimento a ser aprendido (denominada de ciclo 

de mediação).  

No intuito de explicitar os pressupostos teórico-metodológicos utilizados no 

estudo da diferenciação curricular em educação física, vamos: (1) descrever os 

principais aspectos a serem analisados para uma compreensão das relações 

existentes entre as várias esferas sociológicas do cenário educativo que interferem 

na ação educativa, como também, (2a) enumerar os elementos que compõem o 

ciclo de mediação do conhecimento construído entre professor e estudante; (2b) 

relacionar as estratégias auxiliares para que a comunicação entre eles transcorra 

sem interrupção e as trocas de saberes ocorram nos dois sentidos possíveis, e, (2c) 

recorrer à Teoria Fundamentada nos Dados para desenvolver a análise exploratória 

da variável ecológica considerada chave ao longo da análise, a ponto de motivar o 

pesquisador a identificar um referencial teórico complementar, no intuito de obter 

esquemas interpretativos que auxiliem na construção de adequações educacionais, 

que contribuam de maneira significativa para o desenvolvimento e a aprendizagem 

do estudante. 

Insistimos em acrescentar um passo metodológico relacionado com a Teoria 

Fundamentada nos Dados para destacar que o professor deve manter uma atitude 

de compromisso com a formação continuada, pois, a qualidade da ação educativa 

depende da sua capacidade para enriquecer as estratégias de mediação a serem 

utilizadas na ação educativa, por meio de uma leitura crítica da literatura científica 

existente, sobre os pontos que julgar pertinente para o seu aprofundamento de 

conhecimentos. Não se trata de uma modificação do objeto de estudo, que continua 

a ser o processo de diferenciação curricular, mas, a discussão sobre as 

possibilidades de diferenciação curricular suscitadas pela compreensão diferenciada 

de um aspecto da realidade educacional. No caso do presente estudo sobre a 

autoexclusão do estudante das atividades escolares propostas pela professora na 

recreação dirigida, elegemos o conceito psicológico de motivação para essa 

discussão. 
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O professor, ao se confrontar com a tarefa de construir a sua proposta 

pedagógica para a Educação Física, deve estar comprometido com a garantia da 

inclusão de todos os seus estudantes. A menção ao princípio da inclusão, de acordo 

com a Declaração de Salamanca, não diz respeito exclusivamente às pessoas com 

deficiência, mas, a concepção de uma escola capaz de educar a todas os 

estudantes, e de educa-los juntos. Se queremos ter uma sociedade inclusiva, temos 

que ser capazes de construir uma escola que não separe as pessoas em função de 

suas características, mas, ao contrário, que promova a diferenciação curricular 

necessária para que todos convivam e se desenvolvam para usufruir, de forma 

plena, de seus direitos sociais. 

Para atender a essa diretriz pedagógica, o professor deve, obrigatoriamente, 

refletir criticamente sobre os aspectos sociológicos do cenário educativo que 

circunscrevem a sua ação educativa. Uma análise da conjuntura social e política da 

realidade brasileira é um passo inicial e, como parte de um posicionamento político, 

imprescindível, mas, ao mesmo tempo, insuficiente, pois não se trata de exigir que o 

professor realize uma análise sociológica, e sim, que faça uma reflexão crítica sobre 

os aspectos sociológicos que interferem diretamente a elaboração de sua proposta 

pedagógica e em sua realização efetiva dentro de um contexto escolar específico.  

A discussão sociológica do cenário educativo, portanto, dentro dessa linha de 

pesquisa, sem descuidar da análise crítica geral das contradições que marcam a 

sociedade brasileira, como parte de uma economia capitalista e globalizada, na qual 

se posiciona como um país emergente volta-se para discussão dos aspectos 

políticos e sociais que interferem, positiva e negativamente, na execução da 

proposta pedagógica e no alcance dos seus objetivos em relação à diferenciação 

curricular 

A análise descritiva do cenário educativo deve levar em consideração as 

características interdependentes de dois aspectos chaves:  

(1) aspectos sociais, que abrangem os condicionantes históricos, a conjuntura 

política, a realidade econômica e o contexto cultural, assim como a influência que 

exercem sobre a comunidade em que a escola está inserida; e 
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(2) aspectos escolares, que se relacionam com os recursos pedagógicos 

disponíveis para a ação educativa, como também, com o conjunto das interações 

estabelecidas entre as pessoas que compõem cada um dos seus segmentos e dos 

segmentos entre si: professores, estudantes e familiares. 

A segunda parte da análise proposta pela linha de pesquisa sobre a 

diferenciação curricular na educação física dirige-se para os aspectos pedagógicos 

presentes no conceito de ciclo de mediação. A análise da proposta pedagógica parte 

do pressuposto de que o processo ensino-aprendizagem ocorre como parte de uma 

Experiência de Aprendizagem Mediada, a partir da qual o professor se envolve na 

construção eficaz de estratégias de ensino adequadas, para que todos tenham 

acesso a atividades significativas que contribuam, de maneira eficiente, para a 

promoção de um efetivo desenvolvimento humano e social.  

Portanto, pautado nos princípios da teoria sócio-cultural de Vygotsky, o conceito 

de Experiência de Aprendizagem Mediada subsidia a construção de estratégias de 

ensino individualizadas comprometidas com uma perspectiva inclusiva da Educação 

Física escolar. De acordo com essa perspectiva, compete ao professor construir o 

processo de mediação pedagógica de maneira a viabilizar que o estudante assuma 

um papel ativo ao longo da aprendizagem e, progressivamente, tenha condições de 

ser sujeito do seu aprender e de apresentar um desempenho cada vez mais 

independente. 

O conceito de Experiência de Aprendizagem Mediada pressupõe que a 

aprendizagem ocorre como a ação consciente de um sujeito, que se forma ao longo 

de uma experiência sociocultural de mediação com outro sujeito. Trata-se, portanto, 

de uma interação que se caracteriza como bidirecional, pois pode iniciar a partir da 

ação de qualquer um dos sujeitos, seja o professor ou o estudante. 

O princípio geral que norteia o conceito de Experiência de Aprendizagem 

Mediada é que a ação de educar inicia a partir de uma ação humana intencional, 

que está associada a diversos significados. Existem significados que são atribuídos 

pelo próprio sujeito, que coexistem com significados advindos do contexto sócio-

cultural e significados interpretados ou atribuídos pelos outros sujeitos. Para que o 

processo de mediação resulte em uma aprendizagem efetiva, é preciso construir um 
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ciclo de compartilhamento dos significados, e de suas interpretações, entre o 

professor e o estudante. 

A mediação entre professor e estudante, portanto, deve ser entendida como 

elemento central para que a ação educativa alcance a sua finalidade primordial, o 

processo de humanização do estudante e, secundariamente, para que o processo 

de aprendizagem de saberes, de competências e de atitudes transcorra como parte 

das possibilidades dialéticas de comunicação entre educador e estudante ao longo 

da ação educativa. 

O processo de mediação requer, portanto, o diálogo entre os sujeitos, que ora 

atribuem significados que exprimem a sua intenção, ora interpretam os significados 

atribuídos pelo outro. Um ciclo completo de mediação pode ser descrito pelo 

encadeamento de quatro fases, nas quais cada sujeito desempenha, pelo menos 

uma vez, as funções relacionadas com a expressão de uma intenção e a 

interpretação do significado da ação do outro, ou seja: (1) sujeito 1 – ação 

intencional; (2) sujeito 2 – interpretação da ação; (3) sujeito 2 – ação intencional de 

resposta, e (4) sujeito 1 – interpretação da resposta. 

Quando a ação intencional é uma iniciativa do professor, caracteriza-se como 

diretividade pedagógica, ou seja, o professor apresenta uma atitude consciente para 

envolver o estudante no processo de planejar a solução de uma situação problema 

apresentada no formato de um jogo. Quando a ação é uma iniciativa do estudante, 

caracteriza-se como parte de seus conhecimentos e experiências anteriores e é 

denominada como ação intencional, ou seja, o estudante demonstra as suas 

habilidades e interage, ora com o contexto ora com o outro. 

Quando o estudante interpreta, é receptivo e responde de forma adequada à 

diretividade pedagógica do professor, demonstra ter reciprocidade. Quando o 

professor está atento, interpreta e responde de forma adequada à ação intencional 

do estudante, essa habilidade é descrita como responsividade. 

O diagrama a seguir descreve as fases do ciclo de mediação de acordo com 

quem tem a iniciativa do processo, e explicita a definição dos conceitos de 

Responsividade e Reciprocidade. 
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Unidade do ciclo de mediação entre professor e estudante 
    

 Diretividade pedagógica Reciprocidade  
 

Ação intencional Interpretação 

 

  
    

PROFESSOR A T I V I D A D E          L Ú D I C A ESTUDANTE 
    

 Interpretação Ação intencional  
    

 Responsividade Iniciativa  

 

O ciclo de mediação permite identificar os entraves que normalmente 

comprometem o processo ensino-aprendizagem. Quando, por exemplo, o professor 

utiliza de maneira equivocada sua diretividade pedagógica e direciona a 

interpretação do significado de sua ação intencional para uma solução específica da 

situação lúdica apresentada ao estudante, rompe-se o ciclo de mediação, tendo em 

vista que o estudante é sujeitado e perde a sua condição de dialogar.  

Outro exemplo é a ausência, por parte do professor, de uma postura responsiva, 

ou seja, a iniciativa do processo ensino-aprendizagem sempre é uma ação 

intencional do professor, que não se mostra capaz de ouvir, entender e responder às 

situações lúdicas propostas pelo estudante.  

Da mesma forma, o ciclo de mediação também pode ser rompido em função de 

atitudes inadequadas do estudante, quando não demonstra reciprocidade, ou seja, 

disposição de participar na construção do jogo, a partir da sugestão inicial do 

professor, ou quando se silencia, e não adota uma postura ativa de iniciativa na 

proposição de jogos que iniciem a mediação com seus pares e com o professor. 

Além das quatro fases do ciclo de mediação, a teoria da Experiência de 

Aprendizagem Mediada descreve três recursos auxiliares que contribuem para que o 

professor construa adequações ou adaptações que culminem no sucesso do 

processo ensino-aprendizagem: (1) regulação do nível de dificuldade, (2) utilização 

de estratégias de motivação, (3) mobilização da atenção. 

A regulação do nível de dificuldade da situação problema proposta como 

atividade durante a ação educativa pode se dar em dois sentidos antagônicos: (a) 

regulação à competência, quando o professor modula a dificuldade do problema, 
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tornando-o mais simples, de maneira a corresponder ao potencial de aprendizagem 

do estudante, e; (b) desafio, quando o professor aumenta a dificuldade do problema, 

tornando-o mais complexo ou apresentando outro tipo de problema, de maneira a 

criar um desequilíbrio em relação às aprendizagens já adquiridas e a necessidade 

do desenvolvimento de novas habilidades. 

A utilização de estratégias de motivação do estudante se divide em três 

alternativas complementares, ambas relacionadas com o conceito de motivação 

extrínseca: (a) elogiar, quando o professor, no intuito de ampliar a resiliência do 

estudante, recompensa-o pelo empenho na busca de solução da situação problema; 

(b) mudança, quando o professor, no intuito de ampliar a percepção subjetiva de 

competência do estudante, comunica ao estudante que obteve sucesso na 

aprendizagem, e; (c) envolvimento afetivo, quando o professor é capaz de 

demonstrar para o estudante, por meio de expressões corporais, gestuais e verbais, 

o seu envolvimento e o seu prazer na convivência durante a ação educativa. 

A mobilização da atenção do estudante envolve duas estratégias diferenciadas 

entre si, (a) a experiência partilhada, quando o professor se dispõe a buscar a 

solução do problema junto com o estudante, ou seja, os dois agem de forma 

cooperativa, e; (b) a transcendência, quando o professor transcende o contexto 

imediato do problema, relacionando-o a conhecimentos prévios, recorrendo a um 

apoio conceitual que subsidie a busca de uma solução operacional.  

 

3. Metodologia 

O primeiro contato com a escola foi por meio de uma visita de observação que, 

na proposta do Estágio Supervisionado, tem por objetivo conhecer a comunidade 

Sujeito Etapa Ciclos  Recursos auxiliares 
       

Estudante Ação intencional 1      
       

Professor 
Responsividade 2   A. regulação do nível de dificuldade 

 A1. regulação à competência 
      

Diretividade pedagógica 3     A2. desafio 
       

Estudante Reciprocidade 4     B1. elogiar 
    

B. utilização de estratégias de motivação 

  

Professor Diretividade pedagógica  1   B2. mudança 
       

Estudante 
Reciprocidade  2    B3. envolvimento afetivo 

      

Ação intencional  3  
C. mobilização da atenção 

 C1. experiência partilhada 
      

Professor Responsividade  4    C2. transcendência 
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escolar, as instalações físicas e a realidade social circunvizinha. A escola foi 

indicada pelo professor da UnB responsável pela disciplina Estágio Supervisionado, 

visto que este já recomendava esta escola para realização do estágio dos alunos há 

um tempo. A seleção da escola está relacionada com a realização de um projeto 

educacional que pretende discutir a importância da participação do professor de 

Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Na rede pública de 

ensino do Distrito Federal, os professores especialistas atuam a partir do 5o ano do 

Ensino Fundamental.  

Sendo assim, como nessa escola não são oferecidas aulas de Educação Física, 

o espaço escolhido para a atuação dos estagiários de Educação Física é a 

“Recreação Dirigida”, primeiro, pela afinidade da Educação Física com as atividades 

que as crianças realizam e, segundo, por ser um momento livre, logo, que não gera 

interferências no desenvolvimento das atividades curriculares. 

A apresentação da estagiária para a professora regente da escola foi realizada 

durante a jornada escolar. A Coordenadora Pedagógica da escola acompanhou a 

estagiária até a turma. Como o Estágio Supervisionado desenvolve atividades 

regulares junto a essa escola, tanto a professora como os alunos já sabiam, pelas 

experiências anteriores, que a estagiária de Educação Física da UnB deveria atuar 

nos horários destinados para a “Recreação Dirigida”. A professora regente e os 

alunos foram receptivos e amistosos com a estagiária. 

A turma é composta de 26 alunos, com idade entre 9 e 11 anos. A professora, 

em conversa reservada com a estagiária, comentou que a turma tem um histórico de 

indisciplina e dificuldades de relacionamento no ano anterior. Na opinião da 

professora regente, parte das dificuldades com a indisciplina pode ser atribuída ao 

contexto familiar dos alunos, pois, como muitos dos estudantes são filhos únicos, 

eles estão acostumados a terem as suas necessidades sempre satisfeitas. Como, 

em casa, são o centro das atenções, repetem esse comportamento na escola, o que 

cria um ambiente de disputas constantes com os demais colegas. A atuação da 

escola para o enfrentamento dessa situação envolve a aproximação com a família e 

a busca de uma ação colaborativa.  
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As questões relacionadas com a construção do denominado “domínio da turma” 

fazem parte do cotidiano do professor e da escola. Um dos recursos utilizados pela 

professora regente para garantir a participação e a atenção dos alunos nas 

atividades da sala de aula é associar a ocorrência do comportamento de indisciplina 

com suas consequências negativas, como por exemplo, não ter tempo suficiente 

para que os estudantes participem da Recreação Dirigida, ou, até mesmo, 

repreender os alunos com a não participação nas atividades que eles gostam, como 

por exemplo, o recreio.  

Nos dias em que a Recreação Dirigida estava programada, a professora regente 

escrevia no quadro as atividades a serem realizadas e, junto da expressão 

Recreação Dirigida, anotava, entre parênteses, o nome da estagiária de Educação 

Física, para reforçar a compreensão de que, nesse momento, a responsabilidade 

pela turma era transferida para ela. Quando os alunos não davam atenção para as 

orientações da estagiária, a professora regente os advertia quanto à necessidade de 

escutarem e obedecerem.  

A estagiária se apresentou à turma, dentro de sala de aula ao lado da 

professora, e disse que estava ali para ter a vivência da escola e aprender a dar 

aula. E que aproveitaria aquele momento da Recreação para fazerem atividades 

semelhantes à proposta da Educação Física escolar. Combinou com os estudantes 

que na Recreação Dirigida seriam feitas atividades diferenciadas e divertidas, 

diferentes do que eles faziam normalmente. 

Para cumprir as exigências da disciplina estágio supervisionado, o estudante da 

UnB deve cumprir uma carga horária de observação e uma de docência. A carga 

horária de observação foi realizada nos dois primeiros momentos de Recreação 

Dirigida, no recreio e dentro de sala de aula durante todo o semestre. A carga 

horária de docência foi realizada na Recreação Dirigida, também durante todo o 

semestre, totalizando 22 encontros. 

Na primeira observação da “Recreação Dirigida”, constatamos que a Recreação 

desta turma era feita em conjunto com outra turma da mesma série. Ou seja, duas 

turmas diferentes da mesma série dividiam o mesmo espaço e o mesmo material 

durante a Recreação Dirigida. A segunda turma é reduzida, ou seja, na sua 
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modulação estão previstos um número menor de estudantes , pois, há na turma um 

aluno com deficiência. A quantidade de estudantes era 16. A professora regente da 

segunda turma descreve os alunos como crianças tranquilas, que não possuem 

problemas de relacionamento entre si, e que são dedicadas às atividades propostas 

dentro de sala de aula. O relacionamento deles com o aluno especial também é 

bastante tranquilo, e os poucos conflitos que acontecem são resolvidos com 

facilidade. A estagiária se apresentou a segunda turma da mesma forma que fez 

com a primeira turma. 

A Recreação Dirigida dessas turmas ocorre logo depois do recreio, próximo ao 

final do horário de aula do turno. A duração da Recreação Dirigida é variável, pois, a 

professora somente autorizava o início da recreação quando todos os estudantes 

tinham terminado de realizar as atividades que foram propostas para a sala de aula, 

ou seja, quando o cronograma diário escrito pela professora no quadro no início do 

turno tinha sido totalmente cumprido. 

 Com dito anteriormente, por conta do comportamento inadequado dos alunos, a 

professora costuma repreender os alunos com a retirada do recreio, da recreação, 

ou de ambos. Além disso, quando as atividades não são feitas como o planejado, 

ela reduz o tempo da Recreação Dirigida. Assim, muitas vezes, os alunos tinham 

apenas 30 ou mesmo 20 minutos para as atividades de recreação, quando a 

duração prevista na proposta pedagógica é de 45 minutos. A outra turma, por sua 

vez, sempre vai para a Recreação Dirigida no “horário certo”. 

Situações educacionais que exemplificam o que ocorre durante a Recreação 

Dirigida sem a intervenção da estagiária. A professora organiza os estudantes em 

fila para irem para as quadras esportivas, ao longo do caminho, eles param para 

pegar o material a ser disponibilizado para os estudantes. Na quadra, a professora 

regente escolhe um local adequado para sentar, de forma a manter vigilância geral 

sobre os alunos, que tem total liberdade para explorar o ambiente e o material, sem 

qualquer tipo de orientação da professora. 

No início da “Recreação Dirigida” sob a supervisão da estagiária,  

aproximadamente metade dos alunos se separa do grupo, pega o material que lhes 

interessa e começa a brincar de acordo com as suas preferências. As atividades 
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realizadas costumam ser as mesmas do recreio, como também, as brincadeiras são 

realizadas com os mesmos colegas com os quais já possuem um vínculo de 

amizade. A outra metade se reúne, em roda, na parte central da quadra, para 

aguardar as orientações da estagiária sobre quais serão as atividades seguintes. 

 A maioria dos alunos que se reúne no centro da quadra para esperar as 

orientações pertence à turma reduzida. A questão de gênero não provocou 

diferenças relevantes. Na turma reduzida o número de meninas e meninos era 

equilibrado e na outra turma existia o dobro de meninos em relação às meninas. 

Mas quanto às crianças que ficavam em roda no início da aula, o número de 

meninos e meninas era aproximadamente o mesmo.  

Antes de apresentar a atividade a ser realizada, a estagiária pede aos alunos 

que estão na roda que esperem um pouco, enquanto convida os demais colegas da 

turma para que todos se reúnam no centro da quadra para ouvir as orientações. No 

entanto, os alunos que já estão brincando, não estão dispostos a interromper as 

atividades de livre escolha para participar das atividades sugeridas pela estagiária, 

logo, são poucos que a ouvem e se dirigem ao centro da roda para ouvir as 

explicações. 

Diante da dificuldade de mobilizar a atenção dos alunos, a estagiária propõe um 

acordo para a turma. Se todos, em um primeiro momento, concordassem em 

participar das atividades sugeridas, ao final do horário de “Recreação Dirigida”, cada 

um poderia escolher a atividade de sua preferência. Os alunos aceitaram a proposta, 

porém, nas primeiras vezes, precisavam ser lembrados do acordo. Se a estratégia 

foi bem sucedida na mobilização dos alunos, não teve a mesma eficiência na 

motivação dos alunos, pois a participação ainda era marcada por um clima de 

insatisfação.  

Tendo em vista o cenário educativo descrito acima, observamos que a turma se 

dividia em dois grupos de interesse distintos: enquanto alguns gostavam de correr e 

optavam por brincadeiras dinâmicas, outros apresentavam uma resistência à corrida 

e às atividades e brincadeiras diferentes, e preferiam não participar das atividades. A 

estagiária insistia com os alunos que não gostavam ou não queriam participar para 

que tentassem pelo menos uma vez, para depois decidirem se gostariam ou não de 
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continuar, mesmo assim eles se autoexcluíam e preferiam ficar sentados assistindo 

os outros colegas jogarem. 

A situação problema, portanto, dirige-se para análise desse fenômeno, a 

autoexclusão dos alunos nas atividades propostas na Recreação Dirigida. O 

professor não pode ignorar esse problema e dedicar suas atenções somente para os 

alunos interessados. Um dos maiores desafios da ação educativa, que demonstra o 

compromisso do professor com a inclusão social, é o envolvimento de todos os 

alunos com as atividades propostas, sendo assim, quais são as estratégias didáticas 

alternativas que o professor pode utilizar para resolver esse problema? Como lidar 

com as diferenças de interesse e de preferência dos alunos? 

4. Análise dos Dados e Discussão 

Essas questões, como tantas outras, demonstram a importância da realização 

prévia de algumas atividades preparatórias que contribuam para criar a disposição 

mais adequada possível para a participação de todos os alunos nas atividades. Não 

se quer com isso afirmar que essa é a solução para o problema, pois, na verdade, 

esse problema não possui uma causa única nem uma solução que seja definitiva. A 

ideia é otimizar as condições de ensino de maneira a favorecer o alcance dos 

objetivos educacionais.  

O ciclo de mediação está centrado no princípio de que a ação educativa 

pressupõe o envolvimento de dois sujeitos, que assumem papeis diferenciados ao 

longo do processo, mas, que não podem ter suas possibilidades de ação 

restringidas pela forma como as aulas são conduzidas. A análise da situação 

educativa, portanto, será feita, inicialmente, pela descrição das ações que 

caracterizam, concretamente, o Ciclo de Mediação existente entre a estagiária e os 

alunos. Dessa maneira, é possível identificar o momento em que ocorre a 

interrupção da dinâmica de mediação. Após a discussão sobre os aspectos que 

podem estar relacionados com a interrupção, vamos dedicar nossa atenção para as 

possibilidades de promover adequações educacionais que viabilizem a ocorrência 

da mediação. 

No caso da autoexclusão, há uma interrupção do ciclo de mediação no momento 

de reciprocidade do estudante diante da atividades que são propostas pela 

estagiária (diretividade pedagógica). Para entender as motivações desse 
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comportamento existem as seguintes possibilidades interpretativas: (a) os 

estudantes não reconhecem a autoridade da estagiária para orientar as atividades 

da Recreação Dirigida; ou (b) os estudantes não gostam das atividades sugeridas 

pela estagiária e se sentem desmotivados para participar; (c) os estudantes não 

participam porque não se sentem em condições físicas ou motoras para 

corresponder às expectativas do professor e dos demais colegas em relação ao seu 

desempenho na atividade sugerida; (d) os estudantes têm dificuldades de 

relacionamento entre si e não gostam de realizar atividades juntos; (e) os estudantes 

não gostam da estagiária.  

A análise sugere, portanto, que existem muitos fatores coexistentes que podem 

explicar a autoexclusão. Todos podem estar certos, como também, outros podem 

estar sendo desconsiderados e serem os principais responsáveis. O esforço de 

identificação não tem por objetivo investir em uma análise teórica da questão, e sim, 

subsidiar a estagiária para que possa interpretar as necessidades de cada 

estudante, de forma a poder utilizar uma estratégia de ensino capaz de conquistá-lo 

e torná-lo interessado em participar. 

Os relatos que normalmente ouvimos sobre as dificuldades vivenciadas pelos 

professores para construir o processo de mediação com os estudantes se 

caracterizam pelo esgotamento das alternativas de ação, a ponto de o professor não 

ter mais ideias sobre o que fazer. As reflexões propostas pela diferenciação 

curricular pretendem fornecer ao professor ferramentas conceituais que resgatam a 

sua capacidade de inovar e tentar novamente estimular a participação e promover a 

aprendizagem dos estudantes. 

Vamos iniciar pela discussão sobre a autoridade pedagógica. 

Nas atividades corriqueiras de Recreação Dirigida, de acordo com a cultura 

atualmente vivenciada no espaço escolar, a diretividade pedagógica exercida pelas 

professores regentes se caracteriza, curiosamente, pela ausência de atividades 

dirigidas, mesmo que tal afirmação crie um paradoxo em relação ao nome do projeto 

pedagógico. A professora regente, ao agir dessa maneira, não perde a sua 

autoridade, pois, ela continua presente e atua como supervisora das atividades 

realizadas, tanto que pode intervir a qualquer momento. Mas, também, a autoridade 

não é exercida para definir o que cada aluno deve fazer, ao contrário, lhes confere 

liberdade e os autorizando a fazer a atividade que mais gostam. 
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Ao chegar à quadra esportiva que, ao contrário da sala de aula, caracteriza-se 

como um espaço livre e amplo, os alunos têm acesso livre ao material esportivo, que 

está disponível em um armário aberto no corredor principal da escola, o que reforça 

a autonomia deles para definir a atividade a ser realizada de acordo com a sua 

vontade pessoal. 

A estagiária, diante desse contexto, precisa considerar que, qualquer que seja a 

sua sugestão de atividade, estamos diante de uma subversão da cultura escolar, o 

que interfere na dinâmica de uma ação educativa que já está em curso. Ou seja, 

para alguns alunos que compreendem esses momentos como uma oportunidade de 

expressão e de empoderamento, ao longo de uma jornada escolar marcada pela 

escassez de oportunidades de escolha, a tentativa de dirigir as atividades da 

recreação gera um conflito de autoridade.  

Como a professora regente, mesmo sem uma participação direta, permanece 

presente e, de certa forma, sempre autorizou que eles escolhessem a atividade a 

ser realizada, recusar a atividade proposta pela estagiária não é uma transgressão 

da ordem e sim a afirmação de sua vontade. Se a autoridade com maior peso, no 

caso, a professora regente, negociou ao longo da jornada escolar um prêmio a ser 

concedido para todos aqueles que se envolvessem com as atividades de sala de 

aula, o estudante tem respaldo para escolher a atividade que mais se aproxima do 

seu interesse. 

Sendo assim, é preciso verificar se as atividades prévias de orientação dos 

estudantes para essa mudança na proposta pedagógica foram suficientes para 

resolver esses conflitos de autoridade, o que abrange: (a) como a professora 

regente delegou à estagiária a autoridade para assumir o controle da turma? (b) 

como os alunos foram informados das atividades a serem realizadas e dos seus 

objetivos? (c) como as atividades da recreação dirigida são valorizadas em 

comparação com as atividades de sala de aula? 

Além de simplesmente delegar, de forma temporária, autoridade para que a 

estagiária possa conduzir as atividades da recreação dirigida, a professora regente 

está disposta a mudar a atitude de utilizar o horário destinado para a recreação 

dirigida como prêmio ou castigo para o bom comportamento dos estudantes em sala 

de aula? Os objetivos a serem alcançados pela recreação dirigida estão claramente 

definidos na proposta pedagógica da escola, de forma que, configuram um bloco de 
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atividades que não deve ser prejudicado pelas demais atividades a serem realizadas 

ao longo da jornada escolar? Se as atividades da recreação dirigida estivessem sob 

a responsabilidade de uma segunda professora, independente de ser ou não alguém 

licenciado em educação física, a professora regente não diria para os próprios 

estudantes: “a minha aula terminou, agora vocês estão sob a responsabilidade da 

professora tal, perguntem a ela o que vocês podem ou não fazer”. 

Dessa maneira, as atividades da recreação dirigida deixam de ser livres e 

passam a ter um objetivo específico a ser alcançado. A responsabilidade e a 

orientação das atividades a serem realizadas na recreação dirigida deixam de ser da 

professora regente e passam a ser exercidas por outra professora. 

Existem, portanto, alguns aspectos relacionados com a proposta pedagógica da 

escola que interferem nas condições necessárias para que a estagiária utilize os 

momentos da recreação dirigida como um espaço para a promoção do 

desenvolvimento e da aprendizagem, a partir de atividades relacionadas com a 

cultura corporal. 

Esses aspectos, no entanto, não impedem que diversas outras estratégias 

educacionais sejam utilizadas para demarcar a autoridade pedagógica da estagiária, 

que precisa ser construída como parte do processo de mediação. Não se trata de 

exercer poder para controlar os estudantes, mas, de utilizar o poder para organizar 

as atividades e o ambiente escolar de maneira a fornecer os estímulos necessários 

para a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. 

Ao assumir a autoridade pedagógica sobre a recreação dirigida, a estagiária 

passa a ter a responsabilidade e, consequentemente, domínio, sobre o que pode ou 

não ser realizado naquele espaço, durante aquele momento, com aqueles materiais. 

Se essa reconfiguração ainda não ocorreu, a estagiária pode conquistar essa 

autoridade ao exercer o controle sobre um desses aspectos, um por vez, ou todos 

ao mesmo tempo. 

Se, antes de sair da sala de aula, a estagiária orienta os estudantes que a 

recreação dirigida deve começar com uma “roda de conversa” no centro da quadra 

de esportes, esse controle sobre o espaço de ação dos estudantes é uma primeira 

iniciativa que demarca a sua autoridade para conduzir as atividades a serem 

realizadas. Isso não vai impedir que algum estudante, ao chegar na quadra de 

esporte, abandone  grupo e saia correndo pra brincar, até mesmo porque é o que 
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eles faziam até então. Mas, compete a estagiária, garantir, mesmo que aos poucos, 

o cumprimento da diretriz de que as atividades iniciam no centro da quadra de 

esportes com a roda de conversa.  

O controle sobre os materiais é outro aspecto que pode ser utilizado para 

demarcar a autoridade pedagógica da estagiária. Ao invés dos estudantes terem 

livre acesso ao material, a estagiária deve manter o material sob seu domínio até 

que todos estejam na roda de conversa e as atividades a serem realizadas tenham 

sido definidas em grupo. 

Essas pequenas mudanças vão gerar conflitos, que precisam ser negociados de 

forma dialogada. O ponto principal a ser definido é: que objetivo queremos alcançar? 

De posse desse objetivo, podemos avaliar se determinadas atividades são ou não 

adequadas; o que pode ou não ser feito. 

Não pretendemos retirar o exercício do poder de escolha dos estudantes, a 

autoridade pedagógica tem por finalidade favorecer a mediação para a 

aprendizagem e o desenvolvimento. Os estudantes devem ser estimulados a tomar 

decisões e a participar ativamente da ação educativa. Devem ser consultados sobre 

que as atividades que mais gostam de fazer, mas, também, devem ser levados a 

refletir se essa atividade é a mais indicada para alcançar nossos objetivos naquele 

momento. Os estudantes devem ter liberdade para decidir o que deve ser feito e 

como deve ser feito e não para fazerem o que quiserem...   

Uma alternativa sugerida pelo ciclo de mediação e normalmente não 

considerada para lidar com as dificuldades da ação educativa quando a autoridade 

pedagógica ainda está em processo de construção é inverter a direção do ciclo de 

mediação, ou seja, ao invés de a estagiária sugerir a atividade a ser realizada, ela 

oferece aos estudantes a responsabilidade de escolher o que deve ser feito, de 

forma que a iniciativa da ação é transferida para  estudante.  

Repare, essa opção não retoma a situação anterior de livre escolha, porque: (a) 

a sugestão de um estudante precisa ser aprovada pela estagiária e pelos demais 

colegas como uma proposta que está de acordo com o objetivo da aula; (b) uma vez 

aceita a sugestão, é a estagiária que conduz a atividade e define início, meio e fim; 

(c) dessa maneira, todos da turma vão participar juntos da mesma atividade e não 

cada um fazer a atividade que lhe interessa. 
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Uma vantagem importante da inversão do exercício da autoridade, quando a 

estagiária transfere para o estudante a responsabilidade de definir qual a atividade 

será realizada, é a diminuição da autoexclusão motivada por uma rejeição à 

atividade em si mesma. Se a atividade é sugerida por um estudante e aprovada 

pelos demais, não é mais coerente argumentar que “eu não gosto desse jogo...”.  

Dando continuidade à discussão das possibilidades para diminuir a autoexclusão 

motivada por uma rejeição à atividade, é possível: (a) utilizar nas primeiras aulas 

atividades que os estudantes costumavam realizar durante o recreio ou nos 

momentos de recreação dirigida, para depois de algum tempo de interação, sugerir 

novas atividades; (b) recorrer a uma modalidade pouco conhecida, o que nivela os 

estudantes em termos de habilidade, pois, todos vão estar em uma fase inicial de 

aprendizagem; a modalidade deve estar, de preferência, em evidência na mídia, o 

que desperta a curiosidade e o interesse dos estudantes. 

Se a autoexclusão dos estudantes está relacionada com uma percepção 

negativa de sua capacidade para participar com sucesso da atividade e, 

consequentemente, como o receio de uma avaliação negativa dos outros estudantes 

ou da estagiária, é crucial que a estagiária crie um ambiente que contribua para 

desarmar essa ansiedade, por meio: (a) de uma demonstração em que a estagiária 

tenta realizar o movimento e, deliberadamente, comete um erro; em seguida, faz um 

comentário sobre a dificuldade técnica e sobre a necessidade da repetição para que 

o movimento se aperfeiçoe; (b) deixar evidente, desde o início, que o objetivo da 

aula é aprender a jogar, e não para os que já sabem jogar; (c) dimensionar as 

atividades de forma que o estudante tenha a oportunidade de vivenciar, em 

pequenas situações, um “regime de contínuo de sucesso”. 

Quando a autoexclusão dos estudantes decorre de dificuldades de 

relacionamento entre os colegas da turma, compete à estagiária estabelecer de 

maneira clara e evidente as regras de convivência que devem ser respeitadas pelos 

estudantes ao longo das atividades. Para surtirem o efeito necessário, no início, as 

regras devem ser prontamente aplicadas logo em seguida da ocorrência de alguma 

situação de desrespeito; a estagiária deve interromper a aula, repetir as regras, 

justificar a importância delas e depois retomar a atividade, por mais penoso que 

esse processo seja para todos.  



 

29 
 

O último aspecto apontado como uma possível causa para a autoexclusão do 

estudante das atividades da recreação dirigida foi a possibilidade de alguma 

antipatia em relação à estagiária. Porém, ao longo das experiências do estágio 

supervisionado, não ocorreu nenhuma situação de confronto ou divergência entre a 

estagiária e os estudantes. 

A estagiária pautou suas ações no esforço para conquistar os alunos. Durante 

as atividades de sala de aula, a estagiária acompanhava a realização das atividades 

e, sempre que possível, auxiliava os estudantes no cumprimento das tarefas 

escolares; caso necessário, explicava novamente a tarefa a ser realizada e 

incentivava os estudantes a serem autônomos. Algumas vezes, auxiliava na 

mediação de conflitos de relacionamento entre os estudantes. Esses momentos 

permitiram um conhecimento mútuo e a criação de laços de confiança e respeito 

entre a estagiaria e os estudantes. A sua participação, no entanto, caracterizava-se, 

literalmente, como a de uma assistente da professora regente. 

O entrosamento afetivo com os estudantes em sala de aula, no entanto, não foi 

suficiente para dar suporte à aceitação da estagiária no papel de professora nos 

momentos da Recreação Dirigida. Frequentemente, o relacionamento da estagiária 

com os estudantes dentro de sala de aula era excelente, mas, durante a Recreação 

Dirigida, os estudantes modificavam o comportamento e não atendiam às suas 

orientações. Diante dessa mudança de atitude dos estudantes e da dificuldade em 

envolver todos nas atividades, a estagiária vivenciou um sentimento de frustração, 

que a levou a refletir se deveria persistir com a carreira de professora na Educação 

Física escolar ou tentar outras opções de atuação profissional. 

O fato de a experiência negativa como docente ser vivenciada na condução de 

uma atividade recreativa, de curta duração, com planejamento simples e que, por 

ser realizada em um momento livre, dava a impressão de ser algo fácil, aumentava a 

sensação de fracasso, o que colocava em dúvida a capacidade de ser capaz de 

corresponder às exigências do ser professora de educação física: “Será que serei 

capaz de incluir todos os alunos? Como fazer quando a exclusão é resultado de uma 

decisão pessoal deles de não participar das aulas? 

Ao mesmo tempo, essa situação desafiava a estagiária e despertava a sua 

curiosidade de saber porquê seus esforços não eram suficientes para fazer com que 

a aula desse certo. O desejo de aprender e de encontrar respostas a fez querer 
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entender as possíveis razões para essa situação, mesmo que as soluções não 

pudessem ser aplicadas de imediato para amenizar o problema vivido nessa escola 

em particular. Sua expectativa em relação ao estágio supervisionado e à realização 

dessa pesquisa era aproveitar essa experiência e os conhecimentos advindos dela 

no futuro. Dessa maneira, ela estaria preparada para enfrentar casos semelhantes 

se, porventura, isso viesse a ocorrer novamente ao longo de sua carreira docente.  

Na verdade, esse e tantos outros desafios fazem parte do cotidiano da carreira 

docente. Perceber que isso ocorre com outros professores, que todos têm que se 

dedicar a encontrar uma maneira criativa de lidar com eles, que os saberes e 

práticas docentes podem ser compartilhado entre os profissionais da educação, 

renovam o ânimo para enfrentar, junto com os colegas, todas essas adversidades. 

Com essas ponderações, concluímos a discussão dos dados em função das 

possibilidades explicativas do ciclo de mediação. O segundo momento de análise da 

Experiência de Aprendizagem Mediada convida a estagiária para refletir sobre a 

conveniência do uso dos recursos auxiliares de mediação, que contribuem para que 

ela possa construir adequações ou adaptações que culminem no sucesso do 

processo ensino-aprendizagem. 

Conforme descrito no referencial teórico, o conceito de Experiência de 

Aprendizagem Mediada sugere três recursos auxiliares: (1) a regulação do nível de 

dificuldade, (2) a utilização de estratégias de motivação, (3) a mobilização da 

atenção do estudante. 

Em relação à regulação do nível de dificuldade das atividades sugeridas aos 

estudantes na Recreação Dirigida, a estagiária pode recorrer à regulação da 

competência, que se preocupa em tornar a atividade mais simples e fácil para os 

estudantes. Essa foi uma das sugestões apresentadas anteriormente para lidar com 

a autoexclusão decorrente de uma percepção negativa dos estudantes acerca de 

suas capacidades pessoais para serem bem-sucedidos nas atividades. 

Por sua vez, as três estratégias de motivação extrínseca que a estagiária pode 

utilizar para influenciar o comportamento dos estudantes, são perfeitamente 

aplicáveis para contornar os problemas com a autoexclusão: elogio, avaliação da 

mudança e envolvimento afetivo.  

A estagiária, para elogiar, deve observar atentamente os estudantes de forma a 

identificar as atitudes que devem ser elogiadas. Os estudantes que se autoexcluem 
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não podem receber atenção da estagiária (que corresponde a um “elogio”) no 

momento em que se comportam dessa maneira. É preciso identificar pelo menos o 

esboço de um comportamento de participação para, em seguida, utilizar a estratégia 

do elogio. Caso contrário, é preciso elogiar os demais estudantes que participam da 

atividade, para de alguma maneira esse modelo influencie o estudante autoexcluído. 

Avaliar a mudança é uma estratégia de motivação poderosa, pois, o estudante, 

muitas vezes, não é capaz de perceber as mudanças que ocorrem no seu 

comportamento, como também, de avaliar a evolução do seu aprendizado. Além 

disso, destacar as mudanças no comportamento do estudante diante de seus 

colegas de turma é algo que fortalece a sua percepção pessoal de competência e a 

maneira como os outros veem esse estudante. 

A última estratégia de motivação requer da estagiária a capacidade de 

demonstrar seu envolvimento afetivo com os estudantes, por meio de expressões 

corporais, gestuais e verbais, que evidenciem o seu prazer na convivência durante a 

ação educativa. Em outras palavras, a estagiária deve selecionar os momentos 

chaves para comunicar ativamente aos estudantes a sua satisfação de ser a 

professora deles. 

O terceiro recurso auxiliar a disposição da estagiária é a mobilização da atenção 

do estudante. Esse recurso abrange o conceito de experiência partilhada, quando a 

estagiária deve estar disposta a brincar junto com os estudantes, de forma a agir de 

forma cooperativa. Outro recurso que pode auxiliar no enfrentamento da 

autoexclusão é a transcendência, que se refere aos momentos em que o professor 

utiliza o exemplo de outro contexto para influenciar o comportamento do estudante, 

como por exemplo, menciona um filme onde os personagens arriscam a vida de 

muitos para salvar uma única pessoa, para demonstrar que, para a estagiária, o fato 

de ter um estudante excluído da atividade é algo intolerável. 

O último passo metodológico do estudo é a Teoria Fundamentada nos Dados, 

oportunidade para que a estagiária selecione uma variável chave para a situação 

descrita, identifique um referencial teórico que a auxilia a compreender melhor essa 

variável, e discuta as possibilidades de reorganização de sua ação educativa a partir 

dessas novas informações.  

No presente estudo, a estagiária escolheu aprofundar conhecimentos sobre o 

conceito psicológico de motivação. Do ponto de vista da psicologia da aprendizagem 
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e de muitos estudos sobre as implicações da motivação na área escolar, pode-se 

classificar a motivação em dois tipos: motivação intrínseca e extrínseca.  

A motivação intrínseca depende da vontade interna do estudante para aprender, 

e do prazer espontâneo que sente ao participar dessas atividades. A motivação 

extrínseca, por sua vez, depende das influências externas, exercidas pelos outros ou 

pelo ambiente sobre o comportamento do estudante, o que na escola é muito bem 

representado pela avaliação. 

A teoria da motivação aplicada à psicologia do esporte, por exemplo, trabalha 

com duas abordagens: a teoria do impulso e a teoria do incentivo. O impulso é um 

estado interno de tensão que induz a pessoa a dedicar-se a atividades que possam 

reduzir tal tensão. O incentivo é um aspecto externo à pessoa capaz de motivar o 

seu comportamento (Ticianelli e Siqueira, 2014).  

De acordo com essa perspectiva teórica, na Recreação Dirigida, os estudantes 

aparentam estar motivados pelo impulso de brincar e escolhem, dentre as atividades 

que estão habituados a fazer, a que mais se aproximam do seu interesse naquele 

momento. No caso das atividades sugeridas pela estagiária, os estudantes que se 

autoexcluem não devem se sentir atraídos por nenhum dos incentivos presentes na 

aula, logo, não têm motivação extrínseca para participar da atividade (como a 

recreação não é um aula de educação física, não tem nota, por exemplo). Da 

mesma forma, os estudantes que se autoexcluem podem considerar que a atividade 

proposta não corresponde aos seus interesses, ou, podem estar muito envolvidos 

com as atividades de livre escolha que, certamente, estão alicerçadas em uma forte 

motivação intrínseca, o que inviabiliza que se interessem por qualquer outra 

atividade. 

É preciso considerar, também, a influência que as interações sociais dos 

estudantes entre si exerce sobre a motivação para participar das atividades. A 

Recreação Dirigida reúne, no mesmo horário, duas turmas de mesma série que 

possuem aulas em salas diferentes, com professoras diferentes e estudantes com 

comportamentos e personalidades diferentes. O ambiente, portanto, possui 

características que reforçam o caráter competitivo. A disputa pelo espaço, pelo 

material esportivo, pela atenção dos colegas, pode levar a atitudes individualistas e 

egocêntricas. Esses aspectos ampliam a possibilidade da autoexclusão de alguns 
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estudantes, que não estão dispostos a viver essa interação conflituosa, haja vista o 

desgaste emocional que ela provoca entre os pares. 

 

5. Considerações Finais 

Com uma síntese da discussão dos resultados, apresentamos as seguintes 

recomendações: 

 Que as finalidades da recreação dirigida sejam revistas no projeto 

político-pedagógico da escola, de maneira a se transformar em um 

momento educativo destinado ao enriquecimento do seu 

desenvolvimento psicomotor (horário garantido e atividade independente 

da sala de aula); 

 Que os professores sejam estimulados a uma reflexão contínua sobre a 

sua ação educativa, de modo serem capazes de construir estratégias de 

mediação pedagógica que garantam a inclusão de todos e uma 

aprendizagem efetiva; 

 Que o compartilhamento de saberes e boas práticas entre os professores 

contribua para estimular a sua dedicação a uma análise crítica de sua 

ação educativa e a produção de conhecimentos pedagógicos; 

 Que o processo de formação de novos professores, especialmente a 

disciplina estágio supervisionado, acompanhe de perto os sofrimentos e 

as dificuldades da ação educativa, de maneira evitar o abandono precoce 

da carreira docente; 

 Que os professores estejam conscientes de seu compromisso com a 

formação continuada como parte dos requisitos para a melhoria da 

qualidade de ensino da educação física escolar. 
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Resumo 

 

 

Este trabalho foi realizado em uma escola de ensino fundamental, anos iniciais, 

no centro de Brasília. A escolha da escola foi feita através da disciplina de 

Estágio Supervisionado, com momentos de observação e intervenção 

realizados com duas turmas em seu horário de Recreação Dirigida, visto que a 

Educação Física dos alunos dessa escola ocorre em uma Escola Parque na 

mesma região. O tema deste trabalho se situa na linha de pesquisa sobre 

Diferenciação Curricular, que tem o compromisso de estudar adequações 

educacionais que garantam o acesso de todos à educação, independente de 

suas diferenças. O termo autoexclusão foi utilizado para descrever os casos 

em que a exclusão não é provocada pelos colegas, professor ou escola, mas, 

uma atitude do próprio estudante. O estudo pode ser definido como de caráter 

exploratório e ecológico. Trata-se, também, de uma pesquisa pedagógica, 

quando o pesquisador analisa a sua própria ação educativa. A discussão da 

situação do problema recorreu à teoria da Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM) e ao modelo heurístico do Ciclo de Mediação para construir 

uma compreensão das dificuldades encontradas e, principalmente, quais eram 

as possíveis soluções e estratégias adequadas para a mediação do professor. 

Concluiu-se, então, diante da discussão de uma série de estratégias de ensino 

alternativas, que o professor tem total condição para enfrentar e interpretar 

melhor os motivos da autoexclusão, de forma a investir na inclusão de todos os 

alunos em suas aulas. 
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