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RESUMO

O presente trabalho é um relato de experiência realizado em uma turma de 4º ano

da Escola Éber Louzada Zipinotti, no qual, busca discorrer sua intervenção, focando

na  criatividade  e  no  protagonismo  dos  alunos  durante  as  aulas.  A  partir  das

intervenções,  buscaram-se meios para problematizar o papel  do professor  e dos

alunos no aprendizado do aluno. Outro ponto a ser identificado e problematizado no

texto  é  a  causa  e/ou  elementos  inibidores  desse  processo,  tanto  por  parte  dos

alunos quanto por parte dos educadores, ou mesmo por parte da ordem e estrutura

cultural escolar. É nesse cenário que se insere o objetivo deste texto, que é discutir

hipóteses teóricas e metodológicas para a construção de conhecimentos centrados

no  protagonismo  e  criatividade  dos  alunos  e,  que  busquem  dar  visibilidade  às

produções dos mesmos nos contextos educacionais. 

Palavras-Chave: autonomia, criatividade, Educação Física e mediação.



ABSTRACT

The present work is an experience report done in a Fourth Year class of the school

Eber Louzada Zipinotti, which aims to discourse about its intervention, that focuses

on  creativity  and  protagonism  directed  to  the  students  during  classes. The

interventions attempted means to explain and dialogue about the teachers’ role in the

students learning, as well as the student’s roles, focusing on the core elements of

learning. Another matter to be identified and problematized on the text is the cause

and/or the inhibiting elements for this process, either by the side of the students or by

the side of  the educators,  or  even by the side of the school’s cultural  order and

structure. The present work’s object unfolds on the described scenery. The purpose

is to discuss theoretical and methodological hypothesis to build knowledge centered

on student’s protagonism and creativity. The hypothesis shall  be built  towards the

achievement  of  more  visibility  to  the  student’s  productions  on  the  educational

contexts.

 

Key-words: learning, autonomy, creativity and protagonism.

 



RESUMEN

El presente trabajo es un informe de experiencia hecho en una clase de la escuela

Eber Louzada Zipinotti, que tiene el propósito de disertar sobre su intervención, que

se centra en creatividad y protagonismo direccionados a los estudiantes durante las

clases.Las intervenciones intentaron maneras de explicar y dialogar sobre el papel

de los profesores en el aprendizaje de los estudiantes, así como el papel de los

estudiantes, con enfoque en los elementos centrales delaprendizaje. Adicionalmente,

otro  tema  a  ser  identificado  y  problematizado  en  el  texto  es  la  causa  y/o  los

elementos inhibidores a este proceso, sea por el lado de los estudiantes o por el

lado de los educadores, o aún todavía por el lado del orden cultural de la escuela y

su estructura. El objetivo del presente trabajo se revela en el presente escenario. La

propuesta es discutir hipótesis teóricas y metodológicas para construir conocimiento

centrado en el protagonismo y creatividad de los estudiantes. Las hipótesis deben de

ser construidas en el  sentido de lograr más visibilidad a las producciones de los

estudiantes en los contextos educacionales.

 

Palabras-llave: aprendizaje, autonomía, creatividad y protagonismo.
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1 INTRODUÇÃO

A intenção de realizar este trabalho focando em nossa intervenção se deu a partir de

uma  experiência  que  tivemos  no  quinto  período  do  curso  de  Licenciatura  em

Educação  Física  do  Centro  de  Educação  Física  e  Desportos  (CEFD),  na

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no ano de 2014, com a disciplina de

Estágio Supervisionado no Ensino Fundamenta l.

O  processo  de  intervenção  ocorreu  em  uma  Escola  Municipal  de  Ensino

Fundamental  I  (EMEF),  localizada  no bairro de Jardim da Penha,  em Vitória/ES.

Trata-se de um bairro de classe média, sendo uma referência na rede municipal de

Vitória, tanto por apresentar uma boa estrutura quanto pela qualidade de ensino,

segundo o portal da Prefeitura Municipal de Vitoria1. Em conversa com o professor

de  Educação  Física,  compreendemos que  a  instituição  recebe,  em sua  maioria,

alunos do próprio bairro e de bairros e municípios adjacentes. Por ser frequentada

por alunos de proximidades, possui, como importante característica, a presença da

família na escola, que se mostra em diálogo com todas as atividades. 

De modo geral, a escola é organizada e bem estruturada. Apresenta 14 salas de

aula,  sala  de  diretoria,  sala  de  professores,  laboratório  de  informática,  sala  de

recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala de

vídeo,  quadra  de  esportes  coberta,  cozinha,  biblioteca,  banheiros  que  garantem

acessibilidade de todos, dependências e vias com rampas adequadas a alunos com

deficiência,  sala  de  secretaria,  refeitório,  despensa,  almoxarifado,  auditório,  pátio

coberto e pátio  descoberto.  Com relação ao material  didático disponível  para as

aulas  de  Educação  Física,  pudemos  identificar  um  acervo  amplo  de  materiais

(cordas, bambolês, bolas de diversos esportes, jogos de tabuleiro dentre outros),

sendo disponível uma sala exclusiva para o seu armazenamento e organizaçã

1 Fonte:  http://www.vitoria.es.gov.br/noticia/escolas-municipais-da-capital-recebem-maiores-notas-
doideb-na-grande-vitoria-15591.
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Nossa  prática  foi  realizada  com  a  turma  de  quarto  ano,  onde  dividimos  nosso

processo  em  observação  e  intervenção.  A  partir  do  processo  de  observação

pudemos  perceber  algumas  características  da  turma,  para  poder  em  seguida

escolher e direcionar com melhor clareza o conteúdo de intervenção.  

O conteúdo selecionado por  nós,  para o ciclo  de intervenções foi  o  “Esportes  e

Brincadeiras”, tendo este como objetivo conhecer através das práticas, a vivência,

produção de conhecimentos  por  parte  dos docentes  e  alunos,  a  cooperação  na

criação  das  aulas  e  provimento  de  movimento  e  de  capital  cultural.  Para  isso,

subdividimos os conteúdos em: basquete, futebol e gincanas variadas. 
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Problematizar, discutir e potencializar estratégias que contribuam com a valorização

de experiências criativas e autônomas na produção de conhecimento nas aulas de

Educação Física.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Problematizar as diferentes relações que potencializam a aprendizagem dos

alunos e contribuem com as posturas criativas.

 Problematizar os fatores que inibem a aprendizagem ou o desejo dos alunos

nas aulas:
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA

De acordo com Kunz (2001), as proposições metodológicas no processo de ensino

aprendizagem possibilitam aos alunos a busca pela solução de problemas, tanto

individuais como coletivos. Permitem que adquiram assim um agir independente, em

comunicação  com  os  demais  alunos  e  com  o  professor,  essas  possibilidades

favorecem seu  processo  de  emancipação.  Deste  modo  a  abordagem escolhida,

crítico emancipatória, visa à formação de um indivíduo crítico e emancipado, não

sendo apenas reprodutores de algo já estipulado. 

Nós  docentes  optamos  pelo  desenvolvimento  de  um  projeto  de  intervenção  na

escola.  Com a tematização  do  esporte  e  brincadeiras  numa abordagem Crítico-

Emancipatória  (Kunz,  2004),  onde  a  prioridade  são  situações  pedagógicas

desencadeadas  para  proporcionar  aos  alunos  um conjunto  de  possibilidades  de

torna-los o “centro” do processo de ensino/aprendizagem, tendo condições de tomar

decisões e pensar por si mesmo.

Sendo assim: 

[...] Uma teoria pedagógica no sentido crítico-emancipatório precisa, na prática estar
acompanhada de uma didática comunicativa, mas ela deverá fundamentar a função
do  esclarecimento  e  da  prevalência  racional  de  todo  agir  educacional.  É  uma
racionalidade  com  sentido  do  esclarecimento  implica  sempre  uma  racionalidade
comunicativa. Devemos pressupor que a educação é sempre um processo onde se
desenvolvem  “ações  comunicativas”.  O  aluno  enquanto  sujeito  do  processo  de
ensino deve ser capacitado para sua participação na vida social, cultural e esportiva,
o que significa não somente a aquisição de uma capacidade de ação funcional, mas
a capacidade de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e significados nessa
vida,  através  da  reflexão  crítica.  A capacidade  comunicativa  não  é  algo  dado,
simples produto da natureza, mas deve ser desenvolvida. (Kunz , 2006, p. 31).

Com isso  tornamos  os  alunos  elementos  participativos  do  processo,  tendo  uma

cooperação na produção de cultura,  de  conhecimento,  não sendo apenas seres

passivos.  Para  isso  o  desafio  didático-metodológico  seria:  possibilidades  de

materializar  a  práxis  docente,  que  dê  voz  aos  alunos,  que  vá  ao  encontro  das

demandas dos alunos.  
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4 CONHECENDO O AMBIENTE: OBSERVANDO E DIAGINOSTICANDO O 

CAMPO DE INTERVENÇÃO.

Na primeira visita à escola, fomos direcionados a diretoria, para uma conversa com

a diretora do EMEF, onde ela nos instruiu e apresentou algumas orientações que

deveriam ser adotadas durante o período dentro da escola, pois a instituição Éber

Louzada  Zippinotti  possuía  um  vínculo  com  a  Universidade  Federal  do  Espírito

Santo, tendo como objetivo proporcionar os docentes um trabalho de intervenção

para a continuação de sua formação. Com isso, deveríamos respeitar as orientações

e  o  espaço,  para  que  a  parceria  entre  a  universidade  e  a  escola  continuasse

ocorrendo.

Logo  em  seguida  fomos  encaminhados  aos  espaços  da  escola  e  ao  professor

regente  da  turma  que  iríamos  realizar  o  processo  de  observação/intervenção.

Posteriormente nos conduziram a sala específica de materiais utilizados nas aulas

de  Educação  Física  e  aos  espaços  disponíveis  para  realizarmos  nossas

intervenções com a turma. Para essa prática foram dispostos três ambientes: uma

quadra poliesportiva coberta, um pátio coberto e uma área descoberta com algumas

marcações.

Em  nossa  segunda  visita,  iniciamos  o  processo  de  observação  com  a  turma

designada  e  que  iríamos  acompanhar  até  o  final  de  todo  processo.  Buscamos

analisar  o  comportamento  geral  da  turma  e  características  dos  alunos,  que

pudessem  auxiliar  a  nossa  intervenção.  Como  elementos  norteadores  para  a

observação,  levamos  alguns  questionamentos  sobre  a  turma  para  analisarmos

durante  a  aula,  por  exemplo:  qual  o  perfil  da  turma;  se  a  turma  é

proativa/participativa; existem alunos que exercem algum tipo de liderança? Após o

término  da  aula  conversamos  com  o  professor  regente  para  extrair  outras

informações que serviriam de ajuda.

No  terceiro  dia  de  observação  fomos  convidados  pelo  professor  para  nos

aproximarmos da turma e observar de dentro da quadra a aula, com isso tentamos
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estabelecer um vínculo com a turma, para ganhar a confiança dos alunos e tornar o

processo de intervenção mais agradável. Nesta aula auxiliamos o professor durante

as atividades realizadas na quadra, procuramos interagir com todos os grupos que

estavam  dispostos  nos  circuitos  de  atividades  do  dia.  No  final  da  aula  fomos

apresentados à turma pelo professor, onde o mesmo explicou que iríamos realizar

um  ciclo  de  intervenção  com  eles  e  que  seríamos  seus  “professores”  durante

algumas semanas. 

A  partir  da  observação,  realizamos  um  pequeno  diagnóstico  da  turma,  ficou

evidenciado que o grupo era composta por 20 alunos, média de idade de 09 anos,

quarto ano.  Gostavam das aulas de Educação Física e atividades com bola.  Os

alunos se dividiam em pequenos grupos de afinidade; apresentavam preconceitos

com o colega que não consegue realizar alguma atividade, em geral a turma tem

dificuldade com o “novo”. As aulas de Educação Física ocorreriam três vezes na

semana e de 50 minutos cada, contudo, duas eram ministradas pelos estagiários.

Os meninos se identificavam com o futebol e as meninas gostavam de queimada e

vôlei.
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5 INTERVENÇÃO COM A TURMA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nosso processo de observação/intervenção ocorreu em um período de dois meses e

meio,  momento  em  que  pudemos  ampliar  conhecimentos  e  colaborar  com  a

formação social, cognitiva e motora dos alunos.

Os planejamentos das aulas eram feitos toda semana. A intervenção e a avaliação

foram  realizadas  em  conjunto.  Contudo,  buscamos  alterar  as  responsabilidades

necessárias durante as aulas, dentre elas: alternância no comando e direcionamento

da aula, enquanto o outro auxiliava.

Devido ao amplo acervo de materiais e um ambiente bem organizado, entendemos

que isto poderia facilitar  no ciclo de intervenção dos alunos, por ser um recurso

favorecedor para o aprendizado dos mesmos.

Nas intervenções não nos preocupamos somente em avaliar a execução correta dos

movimentos  ou o  desempenho.  Preocupamo-nos também com o comportamento

dos  alunos  e  a  contribuição  que  cada  um  trouxe  para  o  desenvolvimento  das

atividades. Para alcançar esse objetivo, propusemos um trabalho pela prática do

diálogo, tanto entre nós docentes quanto com a turma na qual estávamos intervindo,

pois acreditávamos que isto facilitaria e contribuiria para esse processo.

Dando início ao procedimento de intervenção, tivemos que realizar uma aula que

seria  o  fechamento  de conteúdo,  a  pedido do professor  regente,  pois  o  mesmo

estava encerrando um trimestre.  A aula teve como tema o Basquete.  Com isso,

buscamos nesta aula observar as características dos alunos, tanto motoras quanto

cognitivas,  dentre  elas:  movimentação,  execução,  conhecimento  das  regras,

cooperação  e  participação  na  aula.  A partir  disso  subdividimos  a  aula  em  dois

momentos, primeiro realizamos atividades de circuito, que contemplasse todos os

movimentos básicos do basquete, que haviam sido ensinados durante o trimestre
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pelo professor. Nestas atividades buscamos incentivá-los a realizarem as etapas a

fim de estabelecer uma relação de aproximação com a turma. 

No  segundo  momento  da  aula  realizamos  uma  brincadeira  que  chamamos  de

“Basquete Matemático”, nela os alunos foram divididos em duas equipes, o objetivo

dessa brincadeira era trabalhar o raciocínio dos alunos, onde os mesmos cada vez

que o número que eles “representavam” fosse chamado deveriam ir em direção ao

aro e fazer a cesta. Nesta atividade pudemos ver a cooperatividade entre os alunos

da mesma equipe, onde os alunos que apresentavam mais facilidade ajudavam os

outros membros do grupo que tinham uma maior dificuldade em fazer os cálculos.

Logo após este segundo momento da aula, realizamos uma espécie de “Quiz” sobre

o basquete, este seria uma avaliação para evidenciar o que os alunos aprenderam

durante  este  período.  Realizamos  está  atividade  a  pedido  do  professor,  pois  o

mesmo  nos  solicitou  que  levássemos  algum  tipo  de  avaliação  para  a  turma,

direcionado ao conteúdo ministrado. Nesta atividade, levamos variadas perguntas

onde os alunos deveriam escolher entre três alternativas, em que deveriam levantar

o  braço  quando  achavam  que  a  alternativa  estava  correta.  Pudemos  observar

durante a atividade que os alunos que se destacavam eram “copiados” em suas

respostas, pelos que haviam dúvidas ou estavam errando. Ao final da aula, fizemos

uma roda de conversa e explicamos aos alunos o que iríamos realizar em nosso

ciclo de intervenção.

No segundo dia de intervenção, iniciamos a aula construindo um cartaz que seria

utilizado  durante  todas  as  aulas,  neste  cartaz  os  alunos  juntamente  conosco,

deveriam  criar  regulamentos  para  serem  seguidos  e  obedecidos  durante  todo

processo. A intenção de oportunizar aos alunos meios para que se manifestem e

deem opiniões, buscando enfatizar que os critérios estabelecidos são criados para

bom convívio e direcionamento das aulas, sendo indispensáveis. 

De acordo com Medeiros (1977, p.3), O método de ensino diz respeito às técnicas,

aos  recursos  e  procedimentos  utilizados  pelo  professor,  de  forma  inteligente  e

racional, para facilitar a aprendizagem dos alunos, ou seja, promover a mudança de

comportamentos desejáveis e duradouros. 



14

Logo após a confecção dos cartazes de regras, fizemos uma roda de conversa para

dividir a sala em equipes, que seriam utilizadas em uma futura “Gincana Lúdica”. Por

ser um ano de Copa do Mundo (2014), quisemos usar como referência o evento e a

prática do futebol, com isso, dividimos as aulas em etapas.  

Como continuidade das aulas apresentamos uma primeira atividade aos grupos, a

criação de bandeiras  e  camisas (por  meio  de cartazes)  que representariam sua

equipe  na  gincana.  Após  a  composição  do  material,  demos  espaços  para  a

apresentação  dos  mesmos,  neste  momento  um aluno  sugeriu  a  nós  que,  cada

equipe pudesse criar um hino e um mascote para representar seu grupo. Aderimos à

ideia do aluno, assim todos os grupos apresentaram o hino e o mascote junto a

camisa e a bandeira. 

Com isso, possibilitamos aos alunos um meio no qual  puderam expressar a sua

imaginação e criação. 

De acordo com Taffarel (apud DIECKERT, 1983, p.9): 

[...]  criatividade é a habilidade de todo ser humano de produzir  qualquer tipo de
resultado  mental,  ou  corporal,  novo  e  desconhecido  para  quem  o  produziu,
desenvolvida  de  forma intencional  e  objetiva,  podendo  formar  novos  sistemas e
combinações  de  informações  conhecidas,  bem  como  o  domínio  de  referências
conhecidas para uma situação nova e a formação de novos correlatos, podendo ser
o produto  uma forma aritistica,  literária  ou científica ou uma execução de forma
técnica  ou  metodologia,  não  sendo,  necessariamente,  aplicando de imediato,  ou
perfeito e totalmente executado.

No terceiro dia de intervenção iniciamos as atividades práticas da Gincana, onde

dividimos as aulas em “ETAPAS”. Dando início a aula, dividimos a quadra em duas

estações, onde cada grupo ficaria por volta de 10 minutos em cada atividade. A

primeira atividade proposta foi chamada por nós de “Futebol com quatro gols”, onde

o objetivo de cada grupo era defender dois gols e consequentemente atacar dois

gols,  os alunos deveriam criar estratégias de defesa e ataque. Na outra estação

passamos o Futcone, tendo cada equipe a finalidade de derrubar os três cones da
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outra equipe, que estavam dispostos do outro lado da quadra, quem derrubasse os

cones adversários primeiro marcaria um ponto. 

Após  passarem pelas  duas  estações,  propusemos  aos  alunos  que  criassem ou

mudassem regras  das  atividades.  Depois  da  criação  e  mudança  das  regras  as

equipes voltaram para as estações para vivenciar as atividades com as mudanças

por eles propostas. Dentre as mudanças sugeridas pelos alunos, destacamos que os

mesmos queriam dificultar  a  realização das atividades,  onde nas duas estações

pediram para que colocássemos um limite de toques, ou seja, a equipe só poderia

fazer o gol se passassem a bola pelos pés de todos jogadores da equipe. 

Ao final da aula fizemos uma roda de conversa e pedimos para que na aula seguinte

pensassem  em  atividades  que  poderiam  ser  realizadas  com  garrafa  pet,  pois

levaríamos este material para a próxima aula. 

No quarto dia de intervenção levamos as garrafas  pet como propusemos na aula

passada, com isso fizemos uma roda com a turma e perguntamos quais atividades

os  mesmos tinham trazidos  para  aula.  Depois  desta  roda inicial,  juntamos duas

atividades propostas por eles e uma atividade por nossa conta.  

A  partir  disso  dividimos  as  atividades  em  estações,  sendo  as  brincadeiras

escolhidas: boliche e tiro ao alvo com a bola, escolhidas por eles; garrafobol, por nós

escolhida.  Realizamos um rodízio entre as atividades para que cada grupo pudesse

vivenciar ao máximo as mesmas. 

Com isso, procuramos a possibilidade de atuação dos alunos neste processo de

criação e transformação das atividades, sendo estes o agente ativo de produção de

conhecimento  e  decisão  nas  atitudes  tomadas  por  eles,  tornando-os  seres

coprodutores de cultura, não sendo apenas passivos nesse ciclo de aprendizagem.  

No quinto dia de intervenção, buscamos levar atividades que trabalhassem com a

cooperação  entra  os  membros  das  equipes,  onde  os  mesmos  deveriam  criar

estratégias para solucionar e realizar os jogos. Com isso, percebemos que vivenciar

o  poder  de  realização  coletiva  saindo  do  pensamento  do  individualismo  para  a
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Cooperatividade,  estimulando  a  criatividade,  diálogo  e  apoio  grupal,  confiança  e

resolução de problemas. 

Dividimos a  aula  em duas atividades:  a  primeira  seria  o  Futpar,  nela  os  grupos

formaram dupla onde as mesmas não poderiam soltar as mãos durante o jogo e o

objetivo era igual  ao do futebol  normal,  fazer  o  gol,  as duplas foram alternando

durante  a atividade.  Na segunda brincadeira  passamos o  Voleibol  Divertido:  seu

objetivo é não deixar a bola cair no chão. É um jogo de voleibol, respeitando-se as

regras do jogo, os dois times juntos devem atingir os 25 pontos (como no voleibol).

Ao mesmo tempo em que os participantes jogam, nós docentes nos movimentamos

com a rede (que era uma corda gigante) pela quadra a fim de que a quadra se

modifique a cada instante, ou seja, os jogadores além de se movimentarem pelo

jogo, agora precisam estar atento às mudanças físicas que a quadra vai sofrendo à

medida que a corda vai sendo movimentada. Durante a atividade, fizemos diversas

mudanças, como: aumento da pontuação, menos jogadores em uma equipe e mais

na outra, mais de um toque na bola, dentre outras. A fim de manter nivelados os

times e tornar a partida equilibrada.

Ao final da aula fizemos uma roda de conversa, momento em que pontuamos que a

próxima  aula  seria  nossa  última  intervenção  com  a  turma.  Por  este  motivo

perguntamos  aos  alunos  quais  atividades  mais  gostaram  durante  o  ciclo  de

intervenção e quais atividades os mesmos gostariam de realizar na última aula. 

No último dia de intervenção iniciamos com roda de conversa e direcionamos a aula

de maneira mais aberta,  com a realização da atividade proposta pelos alunos. A

atividade escolhida pelos alunos foi  dodgboll  (espécie de queimada) que seria o

encerramento da Gincana, após o término da atividade reunimos a turma em uma

última roda de conversa para considerações finais e fechar nossa passagem pela

turma. Durante a última atividade, apesar de uma aula com direcionamento mais

aberto  buscamos  identificar  se  ocorreu  alguma  mudança  nas  características  da

turma em relação ao início do nosso ciclo de intervenção, principalmente no agir

criativo e cognitivo. 
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5.1 NOSSA INTERVENÇÃO EM FOCO

De modo geral, acreditamos que as intervenções realizadas foram proveitosas, tanto

para  os  alunos  que  participaram  do  processo,  quanto,  para  nós  docentes,  que

pudemos  colocar  em  prática  nossos  objetivos  ao  chegar  no  ambiente  escolar.

Nossa intenção foi seguir uma linha de trabalho dialógica com intenção de tornar as

aulas um ambiente aberto a coparticipação dos alunos.

Com relação  ao  modo  como  ministramos  as  aulas,  buscamos  estabelecer  uma

relação de confiança com os alunos, pois, entendemos que quando esse sentimento

prevalece o aluno fica mais bem-disposto a coparticipar e aprender.

Entendemos que o diálogo é de suma importância, pois nele podemos observar as

personalidades  dos  alunos  além  de  compreender  suas  características  e

peculiaridades. Com isso, buscamos realizar rodas de conversas no início e/ou final

das  aulas.  Essas  rodas  de  conversas  serviram  para  explicar  a  importância  e

pertinência  das  atividades,  propiciar  espaço  para  sugestões  e  proporcionar  a

expressão  de  opiniões  por  parte  dos  alunos  e  o  recebimento  de  retornos  aos

professores, com relação às aulas.

Entende-se,  como  afirma  Freire  (1996),  que  nosso  papel  nesse  processo  de

aprendizagem é de mediadores, tentando estabelecer uma relação de aprendizagem

contínua, tanto ligada aos seus conhecimentos, como aos alunos. 

Podemos identificar tal fato quando Freire expõe:

[...] Um educador precisa sempre, a cada dia, renovar sua forma pedagógica para,
da melhor maneira, atender a seus alunos, pois é por meio do comprometimento e
da “paixão” pela profissão e pela educação que o educador pode, verdadeiramente,
assumir  o  seu  papel  e  se  interessar  em  realmente  aprender  a  ensinar
(FREIRE,1996, p.31). 

Isso nos levou sempre a considerar a bagagem cultural dos alunos, além de “ensiná-

los” a questionar,  a aprender e a pensar,  para assim construir  opiniões próprias.

Durante  as  intervenções,  destacamos  alguns  momentos  que  deram  ênfase  aos
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nossos objetivos, que foram, de modo geral, possibilitar que os alunos vivenciassem

experiências de autonomia e, assim, experimentarem, percebessem e refletisse o

seu lado proativo e participativo aflorado, não só durante as aulas, mas, também,

para  seu  processo  de  formação  sociocultural.  Podemos  destacar  ainda  alguns

momentos  que  ilustraram  tais  fatos,  como:  na  proposta  de  co-participação  dos

alunos, na busca da criatividade e no agir como protagonista.

Já no primeiro dia de aula observamos atitudes de alguns alunos que tomaram a

frente ao responder rapidamente as perguntas do “Quiz”. Ali ficava evidente o agir

protagonista e participativo de alguns deles durante as aulas de Educação Física.

Entendemos  estas  como  ocorrências  positivas  que  colaboraram  com  a  nossa

proposta pedagógica.

No  segundo  dia,  com  a  proposta  de  criar  regras  e  regulamentos  para  serem

respeitadas durante as aulas, abrimos espaço para que os alunos participassem

diretamente do processo. Entendemos que com tal procedimento abrimos espaço

para diálogo entre nós docentes, dos alunos conosco e entre os próprios alunos,

com  respeito  às  regras  vigentes,  estimulando  a  emergência  do  espírito  de

corresponsabilidade. No segundo dia ocorreu outro fato que podemos destacar. Na

ocasião chamou atenção a iniciativa de um aluno, quando ele sugeriu, durante a

elaboração de camisas e bandeiras para a Gincana que íamos realizar, que também

se pudesse criar hinos e mascotes para as diferentes equipes envolvidas. Naquele

momento vimos ganhar visibilidade a criatividade e a cooperação entre os membros

dos grupos, fato que contemplava o objetivo geral da aula.

Na aula seguinte levamos duas atividades da gincana, o Futebol com quatro gols e o

Futcone. Durante a prática, destas atividades, nossos objetivos voltados aos alunos

eram  de  pensar  e  criar  soluções  em  grupo  para  realização  das  mesmas.

Entendemos que, outra vez, na ocasião, realizaram com êxito a proposta da aula, ao

agirem,  contemplaram  os  objetivos  traçados,  tornando  o  meio  de

ensino/aprendizagem  um  espaço  de  elaboração,  discussão  e  realização  de

propostas, questionamentos e soluções em conjunto.
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No  quarto  dia  de  atividades,  buscamos  objetivar  como  proposta  para  aula  a

progressão dos métodos de ensino,  buscando:  a responsabilidade, criatividade e

incentivá-los a serem sujeitos produtores de conhecimento. Como proposto na aula

anterior,  pedimos  para  que  a  turma  trouxesse  atividades  que  poderiam  ser

realizadas com garrafas PET, a partir deste momento, escolhemos duas atividades

propostas por eles, o boliche e tiro ao alvo, e levamos uma atividade escolhida por

nós, o  garrafoball. Durante a realização das atividades percebemos uma melhoria

em relação a desenvoltura para apresentar e realizar as atividades e a cooperação

entre os alunos. Os objetivos propostos em relação a responsabilidade ao trazerem

as atividades solicitadas, tornaram,-os, seres ativos no processo de aprendizagem,

contemplando de maneira satisfatória o que era a finalidade da aula.

Na aula seguinte observamos mais uma vez a progressão da turma em relação a

aula anterior, pelo fato dos alunos estarem com mais desenvoltura e confiança para

desenvolver as atividades, se organizavam de maneira mais rápida e objetiva para

elaboração de soluções dos desafios que apareciam durante a aula. Outro fator que

consideramos positivo, foi a maneira com que a turma se adaptou ao modo em que

a aula se apresentava. 

Na última aula que realizamos com a turma, observamos um grande avanço se

pegarmos como base nossa primeira intervenção, principalmente no comportamento

dos  alunos  no  que  diz  respeito  à  organização  da  turma  a  fim  de  solucionar

problemas que se apresentavam. Observamos uma melhor participação dos alunos,

que de início eram mais resistentes ao modo da aula e a interação da turma como

um todo no processo.

Ao encerrar a aula, saímos com a ideia de que deixamos de maneira positiva, nossa

contribuição na formação desses alunos, e também que os objetivos propostos no

início foram de certo modo alcançados ao término da nossa curta passagem. 
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6 CULTURA ESCOLAR E SOCIAL NA RELAÇÃO COM A SOCIABILIDADE DOS

ALUNOS

Em primeiro lugar, devemos entender que a escola representa uma experiência de

socialização, de aprendizados e conhecimentos diversos. Com isso, este ambiente

está  colocado  no  centro  de  uma  das  grandes  transformações  culturais  da

modernidade.

Segundo Taffarel (1985), o que influência o ato criativo das pessoas são as atitudes,

as motivações, as capacidades e habilidades mentais e características pessoais. Um

ambiente  escolar  organizado  e  bem  estruturado,  favorece  a  aprendizagem,  o

desempenho e a capacidade de agir dos envolvidos no processo de educação. 

Na intervenção realizada na escola Éber Louzada pudemos identificar tal afirmação

apresentada na fala  de Taffarel,  quando foi  encontrada na escola  uma estrutura

muito  bem organizada  e  um  amplo  acervo  de  matérias,  isso  nos  favoreceu  no

planejamento das aulas. Pois esses recursos didáticos expandiram nosso leque de

possibilidades.  

Considerando a escola como instituição, um meio que se organiza para garantir a

aprendizagem  de  todos,  constituidora  de  um  vínculo  pedagógico,  devemos

compreender  seu  sentido  de  estudo,  mediante  suas  propostas  pedagógicas  e

participativas.  

Seguindo a ideia de Fullan e Hargreaves (2000),  a ajuda recíproca faz parte de

aperfeiçoamento  contínuo  e  o  avanço  no  processo  de  aprendizagem  somente

acontecerá a partir de mudanças significativas no ambiente escolar. 

Segundo os autores, para alcançar essas mudanças, é preciso:

Valorizar a escola como ambiente de aprendizagem docente que permita
trocas  efetivas  entre  todos  os  elementos,  ou  seja,  deve  favorecer  a
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comunicação,  redimensionando  as  relações  dinâmicas  entre  professor-
aluno, aluno-aluno e professor-professor. Nesse ambiente de aprendizagem,
professores colaborativos realizam práticas pedagógicas que proporcionam
o desenvolvimento integrado dos conteúdos e, consequentemente, o ensino
significativo para o aluno. Orientar a prática docente a favor de um ensino
reflexivo, observando o ambiente de aprendizagem. Despertar a consciência
do  professor  como  sendo  elemento  importante  na  mediação  da
aprendizagem, no papel de informador, facilitador e aprendiz nas discussões
com os alunos, além de responsável pelas buscas de materiais culturais
para  o  enriquecimento  do  ambiente  de  aprendizagem,  de  pesquisador
constante  e  de  organizador  dos  conteúdos e  das  atividades curriculares
socialmente  relevantes.  Criar  uma  prática  educacional  que  leve  à
interdisciplinaridade, vista em seus diferentes ângulos: desenvolvimento de
uma  atitude  interdisciplinar  na  construção  do  conhecimento,  trabalho
coletivo,  construção  do  conhecimento  pelo  diálogo  (FULLAN  E
HARGREAVES, 2000, p. 42).

6.1 O PAPEL DO PROFESSOR NO APRENDIZADO DO ALUNO

Com o passar do tempo o papel do professor de Educação Física vem mudando.

Antes  existiam  olhares  mais  voltados  para  o  militarismo  com  alunos  recrutas,

professores médicos com alunos pacientes, e para o tecnicismo com alunos atletas.

Até  a  década  de  80  o  objetivo  da  Educação  Física  incluía  em revelar  talentos,

melhoria de performance física e motora dos alunos.

Hoje  em  dia  esse  papel  desempenhado  pelos  professores  vem  sendo

desconstruído, esse olhar mais restrito sobre sua função passa a ser deixado de

lado.  O  Profissional  de  Educação  Física  ganha  um  espaço  mais  importante  no

quadro escolar, em que a matéria passa a ser fundamental para o aprendizado e

formação do aluno tanto educacional, quanto social.  

Para Moran  (2007, p. 42) ”[...] ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade

espaço-temporal,  pessoal  e  de  grupo,  menos conteúdos fixos  e  processos  mais

abertos de pesquisa e de comunicação”. 

No processo de ensino-aprendizagem com aluno, o professor deve ser mediador,

orientador  e  facilitador.  Deve  integrar  os  diversos  aspectos  dos  alunos,  tanto

afetivos,  cognitivos,  psicomotores  e  socioculturais.  Neste  método  o  professor
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deixaria  o  papel  de  protagonista  e  passaria  aos  alunos  esse  cargo,  tendo  os

mesmos uma função coparticipativa na criação e desenvolvimento da aula. 

Com a mudança de postura do professor na aula, abrindo espaço para os alunos,

certamente um aluno crítico, independente e autônomo surgirá, e assim, cumprindo

a missão primordial da escola: de transformar a sociedade. 

Podemos relacionar tais compreensões com as intervenções realizadas na escola.

Pelo  fato  de  abrirmos  espaços  para  uma  aprendizagem dialógica  com o  aluno,

mantendo  uma  postura  pedagógica  centrada  no  crescimento  e  aprendizado  do

aluno, tanto cognitivo como social. Nosso papel como professor durante as aulas foi

de “Educador facilitador”, ou seja, ser o mediador entre o aluno e o conhecimento. 

Neste  novo  meio  de  pensar  o  ensino,  o  professor  deve  exercer  uma  postura

participativa, buscando levar em conta as características individuais e saberes já

obtidos pelos alunos, além de questioná-los sobre atividades e propostas. Com isso,

o aluno não será um mero objeto na aula, e sim arquitetos de seus próprios saberes.

Segundo Taffarel, devemos entender a função do professor para assim desenvolver

o processo de ensino/aprendizagem, sendo assim: 

Cabe, portanto, ao professor, uma parte das iniciativas, no sentido de inovar
ou renovar o contexto de ensino, para assim, com seus alunos, desenvolver
comportamentos  singulares  que  contribuirão  para  a  produção  criativa  e
encorajamento do processo criativo em sua totalidade  (TAFFAREL, 1985,
p.11,) 

Para um ciclo  de  ensino  aprendizagem ser  bem executado,  é  necessário  que o

professor  tenha  conhecimento  acerca  dos  conteúdos  que  pretende  desenvolver,

reconhecer  os  conceitos  básicos  das  atividades,  para  assim  ter  uma  maior

tranquilidade em passar o conhecimento para os alunos. Outro ponto necessário é

relacionar  os  conteúdos  e  trabalhá-los  de  forma  cooperativa,  coerentes  com os

objetivos propostos e com as especificidades dos alunos. 
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Os conteúdos escolhidos por nós para o processo de intervenção foram pensados

tendo como objetivo possibilitar aos alunos meios para que pudessem se expressar

e desenvolver as atividades de acordo com suas limitações e características. Um

exemplo  disso  foi  na  escolha  do  conteúdo  “Futebol”,  onde  alteramos  sua

metodologia e regras não focando apenas no aprendizado motor dos alunos, mas

também permitir que os mesmos criassem e buscassem soluções para as atividades

apresentadas. 

Compartilhamos também com as ideias de que:

O professor, como profissional da educação, a quem compete participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola, zelar pela aprendizagem dos
alunos,  participar  efetivamente  do  planejamento  e  das  avaliações  das
atividades escolares e de articulação com a comunidade, deve também ser
sujeito de seu próprio desenvolvimento profissional. Isto é, compete a este
profissional  participar  ativamente  dos  programas,  projetos  e  ações  de
formação continuada que visam qualificar o trabalho docente (BRITO, 2009,
p. 26)

Para que o ato criativo tenha espaço nas escolas, devemos compreender que cada

docente deve assumir o papel a responsabilidade e o papel de mediador no objetivo

de transformar o aluno na busca de suas potencialidades. 

O papel  pedagógico exercido  pela Educação Física  dentro  do ambiente  escolar,

muitas  vezes  é  questionado,  tanto  por  parte  dos  alunos  quanto  pelo  demais

membros escolares, no que diz respeito a sua pedagogia específica. Entretanto, o

professor  deve  assumir  o  papel  de  agente  mediador  com  o  objetivo  de

desfragmentar essa relação entre a Educação Física e o ambiente escolar. 

Mantendo essa linha de pensamento:

Muitos  profissionais  da  área  postulam  a  Educação  Física  como  uma
disciplina, no entanto, desenvolvem as aulas caracterizando-a como uma
atividade.  Limitam-se  a  comandar  exercícios  e  atividades  desportivas
esquecendo da sua principal função como educador que é a elaboração e
transmissão  de  conhecimentos  (KOLYNIAK,  apud  LORENZ  e  TIBEUA,
2001, p. 1).
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Com isso, seria interessante destacar o que entendemos por prática pedagógica do

professor. 

Esta prática está ligada ao pensamento crítico e reflexivo acerca dos conteúdos e

atividades propostas, tendo como objetivo identificar sua situação como docente,

identificar  o  saber  que  está  sendo  construído  e  sua  importância  no  ato  de

proporcionar conhecimento para com os alunos. 

Entendemos que é necessário que o professor se preocupe constantemente com

sua prática pedagógica e sempre faça uma análise do modo de suas didáticas e

dinâmicas dentro do processo de ensino/aprendizagem. Dessa maneira os alunos

terão maior entendimento e esclarecimento no que lhes é transmitido e assim terão

espaço para realizar um processo de criatividade, crítica e avaliativa no ensino, além

de  possibilitar  a  reconstrução  de  conceitos,  conhecimentos  e  que  favoreça  a

participação crítica do educador e do educando. 

Em nosso processo de intervenção buscamos contrapor essa ideologia e prática

pedagógica, tentando tornar os alunos protagonistas de sua aprendizagem, e torná-

los críticos em relação a sua formação educacional e a cultura que os cercam.  

6.2 A CRIATIVIDADE DOS ALUNOS NAS AULAS.

6.2.1 Criatividade

Filão  de  Alexandria  que  no  século  I  deu  início  ao  que  hoje  se  entende  por

criatividade, pontuando que Deus foi o construtor e fundador, segundo Abbagnano

(1982,  p.205),  citando  em seu  dicionário  Filosófico  que  “Deus  criando  todas  as

coisas não só trouxe a luz, mas criou o que antes não havia” 

Pode-se dizer que essa expressão em relação ao seu conceito, evoluiu e tomou

diferentes caminhos, tendo como caracterização aspectos de fazer surgir algo. Com
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isso, podemos entender que existe uma variedade enorme de caracterizações em

torno do conceito de criatividade. Podemos observar este fato através de conceitos

apresentados por diversos autores: 

Segundo Rogers (apud Kneller, 1979, p.51) “a criatividade é um ato que surge da

singularidade do individuo, ou seja, de características próprias”. Para o mesmo a

criatividade  é  "a  autorealização  motivada  pela  premência  do  indivíduo  em

realizações, sendo o ato criador, um comportamento natural de um organismo que

tem tendência a se expandir".  Com isso, cada indivíduo busca criar e solucionar

situações para satisfazer suas necessidades, pessoais ou coletivas. 

Antes da criatividade devem-se considerar outros aspectos, como o da sensibilidade

humana:

[...] por se vincular no ser consciente a um fazer intencional e cultural em
busca de conteúdos significativos, a sensibilidade se transforma. Torna-se
ela  mesma  faculdade  criativa,  pois  incorpora  um  princípio  configurador
seletivo.  Nessa integração que se dá  de potencialidades individuas  com
possibilidades  culturais,  a  criatividade  não  seria  então  senão  a  própria
sensibilidade.  O  criativo  do  homem  se  daria  ao  nível  do  sensível.
(OSTROWER, 1977, p. 26). 

Mantendo  sua  linha  de  pensamento,  Ostrower  pontua  a  criatividade  como  um

processo de dar novas formas aos fenômenos, ou seja, identifica a criatividade como

o processo de compreender e criar novas soluções. Com isso a criatividade é um

caminho para a inovação. O sujeito criativo torna-se independente por conta própria.

Não fica preso a  regras pré-estabelecidas,  trata-se  de um individuo libertário  no

pensar e na ação. 

Na  intervenção  realizada  na  escola,  tentamos  dar  ênfase  a  esta  linha  de

pensamento, de tornar o ambiente criativo, ou seja, criar e recriar novas soluções.

Este fato foi concretizado no terceiro dia de intervenção, quando pedimos que os

alunos a partir das atividades já propostas, criassem novas regras e novos meios

para jogar, esta elaboração seria em conjunto. Assim foi aberto espaço para que os

mesmos criassem meios e estratégias que deixassem as atividades mais atrativas e

divertidas.  
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Mudando a linha de pensamento sobre o conceito de criatividade, GUISELIN (1952)

e SMITH (1959) descrevem a criatividade como algo que surge do nada, ou seja,

sem se relacionar com fatores já existentes do sujeito. 

Em contrapartida Kneller (1953), entende que o ato criativo não surge do nada, e

sim  de  um  conhecimento  já  existente,  apenas  reorganizando  os  conceitos  já

adquiridos pelo indivíduo. 

Para Torrence (1974), “a criatividade é um processo natural de todas as pessoas,

através  do  qual  elas  se  conscientizam  de  um  problema,  de  uma  lacuna  nas

informações, para qual ainda não aprendeu a solução”.

Pode-se entender então, a partir do conhecimento obtido, que a criatividade é algo

inerente  do  indivíduo,  ou  seja,  o  mesmo  a  utiliza  a  partir  de  suas  informações

sociais, culturais e físicas, a fim de satisfazer suas necessidades. 

6.2.2 A criatividade nas aulas de educação física

Dentro  do  ambiente  escolar,  quando  pensamos  na  prática  pedagógica  devemos

levar em conta maneiras de incentivar a participação dos alunos nas aulas, fazendo

com que sejam parte integrada do processo de ensino/aprendizagem e produção e

valorização  de  seus  saberes,  exercendo  uma  visão  mais  autônoma  diante  das

situações expostas na aprendizagem. 

Focando no processo pedagógico específico da Educação Física, entendemos que a

mesma deve estimular a criatividade em suas aulas, além de dar autonomia aos

alunos em seu agir esportivo, de forma consciente e responsável. 
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Devido à forte influência obtida pelos métodos tradicionais de ensino europeus e

americanos, a Educação Física no Brasil, caracterizou-se pelo professor autoritário,

sendo ele o ator decisivo nesse processo de ensino/aprendizagem. 

Diante  deste  olhar  perante  a  prática  pedagógica  pudemos  identificar  sua

importância, diferenciando-a nas aulas de Educação Física, tendo um olhar sobre os

alunos de seres produtivos e participativos em novas situações de aprendizagem,

tornando  os  alunos  seres  protagonistas  e  criativos  neste  processo,  podemos

desconstruir este olhar de seres passivos e colocá-los como produtores de cultura e

conhecimento, além de desmistificar o medo do desconhecido, considerando que:

Do ponto de vista da pessoa humana, o ato criativo integra, em um esforço único do
inédito, todas as capacidades da conduta humana, afetiva, cognitiva e corporal. É
nos atos de criação que se vislumbra o que há de verdadeiramente humano no
homem. É em nossa época,  em toda nossa sociedade,  é imprescindível  que se
busquem formas na educação que considerem essa verdade. (TAFFAREL e CELI,
1985, p.4 ). 

Com isso, a Educação Física deve fugir da teorização estipulada, e dar espaço para

o desenvolvimento de uma atividade pedagógica pautada na criação e na interação

do indivíduo com o meio e com os demais alunos. 

Estas ações por parte das crianças contribuem para que ampliem seu repertório

cognitivo  e  motor,  interferindo  diretamente  em  seu  contexto  escolar  e  sócio

comunitário. 

É  a  partir  da  criação  que  o  indivíduo  passa  a  produzir  suas  habilidades,  suas

capacidades  cognitivas  e  percepção  para  a  criação  de ideias  e  de soluções de

problemas. Na área da Educação Física, podemos perceber estas características

através  da  expressão  corporal,  que  estão  ligadas  as  emoções,  valorizações  e

motivações. Com estas determinações próprias a criança poderá contribuir não só

individualmente, mas também coletivamente. 

O parágrafo anterior contempla alguns de nossos propósitos durante o período de

intervenção, onde propomos a criatividade de resolução e criação de meios para
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desenvolver  as  capacidades  cognitivas  e  motoras  dos  alunos,  além  de  suas

potencialidades e autonomia.

Através  da  Educação  Física,  buscamos  contemplar  os  fatores  internos  de  cada

aluno,  sua  autonomia,  responsabilidade  e  comprometimento,  enquanto  indivíduo

social, tendo como meio e objetivo a criatividade. Isto pelo fato de entendermos a

mesma como capaz de contribuir  para melhoria da vida social  e educacional  do

aluno.

6.2.3 Elementos inibidores e facilitadores desse processo

De acordo com Taffarel (1982, p. 30) situações de autoritarismo, de diretividade, de

indisciplina  ou  não  liberdade,  podem  ser  considerados  fatores  que  inibem  a

criatividade nas pessoas. Podem ser consideradas ainda como fatores inibidores, as

estruturas rígidas de pensamento, os crivos severos de percepção do meio, a não

flexibilidade de pensamento,  a  má interação do indivíduo com o meio e consigo

mesmo e a falta de informações. 

Com relação aos fatores inibidores providos da influência do meio físico e social,

Taffarel (1985, 10) entende que as estruturas sociais que se mantêm imutáveis, fixas

e pouco diversificáveis são fatores determinantes para a inibição da criatividade,

pois se mantém padronizadas e pouco manipulativas, não favorecendo assim o ato

de criar e modificar o meio e a situação exposta.  

Na opinião de Souza (Apud SANTOS, 1982, p. 40) “a escola que impõe padrões

imutáveis, exige desempenhos específicos e pré-determinados, estabelece modelos,

adota disciplina rígida, pode eliminar por completo a capacidade criativa dos alunos”.

Mantendo  a  linha  de  pensamento  Taffarel  (1985,  p.10),  destacando  o  meio

socioculturais, entende-se que fatores como o autoritarismo, diminuições dos canais

de comunicações,  além de julgamentos estereotipados,  podem ser  considerados
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também  fatores  que  inibem  a  criatividade.  Outros  fatores  determinantes  estão

relacionados a falta de lazer, trabalho alienantes e métodos tecnicistas. 

O ambiente escolar pode ser também um fator que inibe a criatividade, tanto por

parte dos professores, como também dos alunos, isto pelo fato de criarem estruturas

rígidas e padrões imutáveis, sem uma democracia na elaboração dos modelos e

disciplinas,  exigindo  desempenhos  específicos  e  pré-determinados.  Todavia  esse

elemento “inibidor” pode se tornar favorável ao ato criativo, quando mantém uma

estrutura bem organizada e estruturada. 

Com isso podemos entender, que fatores tanto de meio sociocultural, quanto fatores

internos da escola, ligados aos métodos de ensino, tanto do professor quanto da

escola, podem interferir nesse agir criativo do aluno. Contudo existem também os

fatores pessoais de cada aluno que podem influenciar nesse processo.

Para que se contemple o ato de criação nesse processo de ensino/ aprendizado, é

necessário eliminar os fatores inibidores e enfatizar os elementos facilitadores.  

De  acordo  com  Taffarel  (1985,  p.  11),  a  partir  da  identificação  dos  elementos

inibidores, devem-se produzir projetos de uma educação criativa, ou seja, a escola e

os docentes  devem oferecer  vivências  e  condições para  que os  alunos possam

desenvolver comportamentos criativos. Outros fatores identificados por Taffarel como

elementos  facilitares  estão  ligados  aos  espaços  físicos  dispostos  pela  escola,

tornando-os meios manipuláveis, podendo ser alterados.  

Com isso,  é papel  do professor disponibilizar atividades e meios que disponham

espaços para inovar e renovar o contexto de ensino, ajudando assim, no ato de

criação dos alunos e contribuindo para o encorajamento e a produção criativa.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomamos aqui a pergunta proposta no texto: Como capacitar os alunos para que

conquistem sua autonomia e desenvolvam sua criatividade durante as aulas?  

A partir do diálogo discorrido no texto podemos entender que tanto fatores ligados

aos professores e demais membros escolares, quanto às características pessoais

dos  alunos,  podem  interferir  nesse  processo  de  aprendizagem,  relacionado  a

construção de seu conhecimento e a busca pela autonomia. 

Entendemos que antes de apresentar  ou  buscar  analisar  as características para

promover tal ação por parte dos alunos, devemos pensar e definir o que seria o

processo de “ensinar”,  seguimos com o entendimento de Altet  (2001,  p.  26) que

apresenta este processo como interpessoal e intencional, utilizando a comunicação

verbal e o discurso dialógico como meio para favorecer a aprendizagem em uma

certa situação. Ensinar é fazer aprender com a finalidade de aprendizagem, sem a

mesma o ensino não existe. 

Mantendo essa linha de pensamento:

A dificuldade do ato de ensinar está no fato de que não poder ser analisado
unicamente  em  termos  de  tarefas  de  transmissão  de  conteúdos  e  de
métodos definidos a priori, uma vez que são as comunicações verbais de
classe, as interações vivenciadas, a relação e a variedade das ações em
cada situação que permitirão, ou não, a diferentes alunos, o aprendizado em
cada intervenção (ALTET e MARGUERITE, 2001, p. 26) 

A partir dessa análise, podemos entender que o processo de ensino/aprendizagem,

focando no protagonismo e busca pela autonomia dos alunos deve estar ligada a

uma ação dialógica e comunicativa entre os educadores e os alunos. Os professores

devem criar situações para problematização e questionamento por parte dos alunos.

Quando pensamos no papel desempenhado pelo educador, independentemente de

sua trajetória, entendemos que é de tornar os alunos seres pensantes, ou seja, fazer
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com que eles aprendam a aprender. Esse fator é contemplado quando o professor

exerce com eficácia seu papel de mediador, problematizador e potencializador de

experiências.

A Educação Física antes tinha grande influência por parte dos tradicionais métodos

de ensino de escolas americanas e européias, tendo como métodos de ensino sua

diretividade,  ou  seja,  caracterizado  pelo  professor  autoritário  e  que  exercia  total

controle  sobre  o  processo  de  ensino-aprendizagem.  Contrapondo  essa  ideia,

(TAFFAREL, Apud MOSSTON, 1978, p. 23) apresenta que formas de ensino menos

diretivas contribuem para a autonomia e criatividade dos alunos. 

Como exposto anteriormente no texto, a ação reflexiva do educador influenciará no

modo de aprendizagem do aluno:

[...] a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade
de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano criativo e não como
mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta
conceptualização,  a  noção  do  profissional  como  uma  pessoa  que,  nas
situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma
inteligente e flexível, situada a reativa (ALARCÃO, 2003, p. 41) 

Cabe ao aluno também colocar-se na posição de protagonista nas aulas, quando

começa a perceber a importância do aprender. Com isso, o aluno passa a construir

seu próprio conhecimento, não sendo apenas uma "tabula rasa", reproduzindo as

tarefas propostas pelo professor. 

Buscamos retomar  aqui  o  objetivo  primordial  do  texto,  que  seria:  “a  busca pela

autonomia e criatividade dos alunos”,  para a partir  disso estabelecer um parecer

sobre nossa pesquisa. 

Ao  longo  de  nosso  texto,  tentamos  colaborar  com  o  objetivo  primordial  da

intervenção,  onde  destacamos  momentos  que  entendemos  como  favorecedores

para esse processo, como por exemplo: quando um determinado aluno a partir da

proposta  de  criação  de  bandeiras  e  camisas,  sugeriu  que  criassem  também

mascotes e hinos; a partir da elaboração de atividades com garrafa  PET; quando

propomos atividades que deveriam ser solucionadas e recriadas.  
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Nesse processo de ensino/aprendizagem destacamos o papel do professor, onde o

mesmo deve buscar aproximação com os alunos, deve estabelecer  uma relação

dialógica e comunicativa contínua, ou seja, possibilitar aos alunos o direito de ser

ouvidos e ouvir. O professor se torna mediador na relação do aluno com o ambiente

escolar. 

Compreendemos que o professor ao exercer o papel de mediador no processo de

aprendizagem e desenvolvimento, deve criar estratégias que facilitem e se adaptem

melhor  a  cada  turma,  pois  um  professor  que  impõe  e  as  impõe  e  não  tem

flexibilidade  para  modificar  sua  aula,  acaba  ficando  preso  a  ideais,  que  não

favorecem um diálogo  com a turma e  assim o  espaço para  expressividade  dos

alunos. 

Entendemos que o educador  deve aprender e refletir  sobre sua prática,  antes e

durante sua ação pedagógica, pois assim, com isso, seguimos com o pensamento

de  (SAQUAY  et  al,  2001)  quando  apresenta  como  necessário  “adaptar-se  a

situações inéditas e, sobretudo, aprender a partir da experiência”. 

A partir dessa análise acerca do papel pedagógico do professor, entendemos que o

mesmo exerce uma importante função, no que diz respeito ao desenvolvimento do

aluno. Um professor dedicado que participa do processo de ensino/aprendizagem,

com seriedade  e  compromisso,  tem seus  objetivos  alcançados  quando  a  turma

como um todo se desenvolve, aprende e compreende o que lhes é passado. 

Ao longo do trabalho, tentamos aprofundar e obter informações valiosas no que diz

respeito a ação criativa por parte dos alunos. Concordamos quando Taffarel (1985,

p.  66)  apresenta  que  a  utilização  de métodos criativos  facilita  a  emergência  de

comportamentos  de  elevado  nível  de  integração  psico-físico-social,  revelando

entusiasmo, alegria, satisfação e cooperação.  

Durante  as  intervenções buscamos objetivos  para  serem alcançados tanto pelos

alunos, como por nós docentes. Sendo eles, a busca pela criatividade e autonomia,
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desenvolvimento  cognitivo,  espírito  de  coletividade  e  cooperação,  por  parte  dos

alunos.  Em relação aos nossos objetivos, entendemos que tivemos êxito pelo fato

de compreendermos que a turma teve um desenvolvimento positivo e uma evolução

no que diz respeito ao início de nosso ciclo.

Podemos identificar tal  informação, quando voltamos a nossa quarta intervenção,

onde propusemos aos alunos que levassem atividades que poderiam ser realizadas

com  garrafas  PET,  a  partir  disso  evidenciamos  comprometimento  da  turma  em

relação ao objetivo da aula, além disso, notamos uma melhora no que diz respeito

ao crescimento no processo criativo e busca de soluções para realização e mudança

das atividades. 

Concordamos com Bracht (2001, p. 77) quando o mesmo apresenta em relação a

Educação  Física:  “Coloca-se  como  uma  tarefa  construir  nossa  legitimidade  no

campo pedagógico, convencendo esse campo da nossa importância, da importância

do não trabalho, da dignidade do lazer, da utilização da inutilidade [...]”. 

Esse debate através do texto, junto a nossa intervenção com a turma, contribuiu

para nossa formação como professor, pelo fato de estar inserido em um ambiente

escolar  com  a  proposta  de  realizar  um  ciclo  de  ensino-aprendizagem  com

determinada turma.  Pudemos criar  estratégias  pedagógicas  para  intervir  com os

alunos,  ampliamos  nossa  bagagem  cultural,  aprimoramos  nosso  repertorio  de

ensino, além de experimentar na prática como é mediar o conhecimento para os

alunos.

Esperamos  que  o  trabalho  possa  contribuir  na  compreensão  da  busca  pela

autonomia e criatividade dos alunos durante as aulas de Educação Física.

Por fim, concluímos que a realização desse trabalho buscou fazer uma análise da

importância da criatividade e a busca pela autonomia por parte dos alunos, pelo fato

de entendermos a necessidade dessa consciência para formação tanto educacional

como social deles.
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