
118

Jaqueline Luiza Klein27

Derli Juliano Neuenfeldt28

Resumo: O presente estudo 
tem como objetivo relatar a vi-
vência do estágio supervisiona-
do de Educação Física nos Anos 
Finais do Ensino Fundamental 
apoiada em Concepções Abertas 
de ensino, destacando a emer-
gência da subjetividade e da 
criatividade nas aulas. O princi-
pal meio de coleta de dados uti-
lizado no decorrer do estágio foi 
o diário de campo, no qual foram 
feitas anotações de todas as au-
las sobre situações relevantes. 
O resultado obtido a partir das 
aulas foi a presença de elemen-
tos subjetivos, tais como medo, 

Após análise destes, confrontan-
do-os com o método de ensino 
utilizado e com autores que apre-
sentam estudos relacionados aos 
elementos oriundos das aulas, 
pode-se concluir que estas per-
cepções obtidas são emergentes 
da abordagem de ensino utiliza-
da, tendo relação direta com os 
objetivos propostos pelos auto-
res que a defendem.
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Physical education 

based on open education 
conceptions: the 
emergency of creativity 
and of subjectivity

Abstract: The present study 
has the goal of to report the su-
pervised Physical Education in-
ternship experience in the Final 
Years of Elementary School ba-
sed in Open Conceptions of te-
aching, highlighting the emer-
gency of creativity and of 
subjectivity in classes. The main 
way of data collection during 

-
-

ses about the relevant situa-
tions. The obtained result from 
the classes was the presence of 
subjective elements such as fear, 
shame, challenge and creativity. 
After the analysis of the results, 
confronting them with the used 
teaching methodology and with 
authors who present studies re-
lated to the elements originated 
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from the classes, it can be con-
clude that the obtained percep-
tions are emergent from the te-
aching approach used in the 
classes, with a direct relation wi-
th the goals proposed by the au-
thors that defend it.

Key-words: Education. Tea-
ching Methodology. School. Final 
Years of Elementary School.

Introdução 

Os estágios trazem inúme-
ros conhecimentos, habilida-
des e experiências. Cada estágio 
desenvolvido é singular, sendo 
composto por características di-
ferentes. O curso de Educação 
Física – Licenciatura, do Centro 
Universitário UNIVATES, possui 
em sua grade a exigência de três 
estágios supervisionados, sendo 
eles com os Anos Iniciais do En-
sino Fundamental, com os Anos 
Finais do Ensino Fundamental e 
com o Ensino Médio.

No semestre A de 2016 foi de-
senvolvido o Estágio Supervisio-
nado II, que se dá com os Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 
Neste, realizou-se a escolha de 
um educandário para lecionar e, 
após, foram feitas observações 
nas turmas a serem trabalhadas; 
entrevista com a direção; e com 
o professor titular da escola. As-
sim, visando conhecer o contexto 
escolar para, a partir disso, pro-
por uma intervenção pedagógica.

Para a realização das aulas, 
os professores titulares da disci-
plina de Estágio Supervisionado 
II orientaram para a elaboração 

de uma proposta a ser desenvol-
vida com as turmas do estágio. 
O método preparado foi balizado 
pelo Projeto Político Pedagógico 
da escola e do diagnóstico obtido 
durante as observações do gru-
po discente. Estes momentos de 
estudo e de aproximação com a 
escola serviram de base para a 
realização do planejamento das 
aulas do estágio, que deveriam 
ser fundamentadas em uma me-
todologia que estivesse de acor-
do com as necessidades dos alu-
nos. Após essa estruturação foi 
cumprida uma carga horária de 
quarenta horas aula e dez horas 
de atividades extraclasse (envol-
vendo a turma e a escola fora do 
período de aula).

A metodologia utilizada nas 
aulas do estágio, e que emba-
sa a proposta pedagógica do en-
sino, foi a de Concepções Aber-
tas (HILDEBRANDT-STRAMANN, 
2011). A proposta, primeiramen-
te, foi direcionada a esta aborda-
gem pelo fato de observar que 
havia alunos que não participa-
vam das práticas propostas pe-
lo professor titular nas aulas de 
Educação Física. Logo, reconhe-
cer o estudante como sujeito dos 
processos de ensino e de apren-
dizagem, tal como Concepções 
Abertas se propõe, poderia auxi-
liar no engajamento dos alunos 
à aula.

Corroborando com essa obser-
vação, Hildebrandt (2011, p. 28) 

-
gem Concepções Abertas no es-
tágio. Portanto, a Educação Físi-
ca deve proporcionar “situações 
pedagógicas em que o aluno 
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aprenda a dirigir suas próprias 
ações, a questionar as regras do 
esporte e de seu âmbito de trans-
missão, a aprender a agir auto-
mamente, a decidir em conjun-
to e sozinho, a agir comunicativa, 
cooperativa e criativamente”.

Ao buscar mais fundamenta-
ção sobre o autor, evidencia-se 
que a experiência, com abertura 
à subjetividade, é algo importan-
te para o discente e que era pou-
co trabalhada nas aulas de Edu-
cação Física. Muitos estudantes 
já tiveram uma diversidade de 
experiências e, portanto, é ne-
cessário que isto seja trabalha-
do. Para Hildebrandt (2009, p. 
26), a “[...] experiência corporal 

-
vimento, representando, assim, 
a categoria central na aprendi-
zagem motora.”.Assim, no de-
correr das aulas, possibilitou-se 
aos alunos diversas experiên-
cias corporais, com e sem mate-
riais, propondo que buscassem e 
criassem maneiras diferentes de 
realizar movimentos, problema-
tizar e contribuir com a aula. 

Como consequência, perce-
beu-se ações subjetivas como 

-
lacionadas a sentimentos como 
medo e, principalmente, asso-
ciadas à criatividade. Estas per-
cepções se destacaram ao decor-
rer das aulas. Logo, o objetivo 
desse artigo é relatar a vivên-
cia do estágio supervisionado de 
Educação Física nos Anos Finais 
do Ensino Fundamental apoiado 
em Concepções Abertas de en-
sino, destacando a emergência 

da subjetividade e da criativida-
de nas aulas.

O estudo, que se alicerça na 
prática pedagógica, busca con-

-
levância que aulas de Educação 
Física em uma sustentação teó-
rica que ampare os planejamen-
tos. Nesse sentido, a escolha de 
Concepções Abertas possibilita a 

-
guir. É necessário que o trabalho 
docente tenha intencionalidade 
de aprendizagem e que não se-
ja um simples “fazer por fazer”. 

Metodologia

O presente estudo foi realiza-
do em uma escola municipal de 
Ensino Fundamental, situada no 
município de Teutônia/RS. A re-
alização das atividades deu-se 
com indivíduos que frequenta-
vam o Ensino Fundamental, em 
turmas de 6º, 7º e 8º ano do tur-
no da manhã, sendo a faixa etá-
ria abrangida de 11 a 14 anos. 

O professor estagiário cumpriu 
uma carga horária diária na escola 
de 04 horas, divididas em 04 pe-
ríodos de 55 minutos cada, onde 
era destinado à disciplina de edu-
cação física 02 períodos sema-
nais, que equivalem a 01 hora e 
50 minutos. O período de perma-
nência na escola foi do dia 28 de 
março a 30 de maio de 2016, cor-
respondendo a 16 dias na escola e 
a 22 aulas (de dois períodos) rea-
lizadas com as turmas.

Os conteúdos desenvolvidos 
no estágio foram: dança; atle-
tismo; capoeira; e jogos. Este 
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último foi escolhido através da 
-

dades dos alunos que seriam 
contempladas pelos conteúdos. 
O atletismo foi solicitado pe-
lo professor titular da turma em 
virtude dos Jogos Escolares do 
Município.

A aula foi desenvolvida em três 
momentos: parte inicial; desen-

-
meira etapa foram realizadas con-
versas sobre o conteúdo a ser 
desenvolvido na aula e o seu an-
damento. Houve momentos em 
que se realizaram atividades in-
trodutórias sobre o tema. No de-
senvolvimento executou-se toda a 
parte principal da aula, ou seja, as 
atividades consideradas mais re-
levantes para contemplar a me-
todologia utilizada. Por último, 

-
la com conversa, os alunos eram 
instigados a opinar sobre a aula e 
as atividades que praticaram, re-

experiência corporal, se a aula foi 
prazerosa e as indicações do que 
poderia ter sido diferente.

A coleta dos dados para reali-
zação deste estudo deu-se atra-
vés de um diário de campo, que 
pode ser chamado também de 

-
de de “converter em espaço nar-
rativo os pensamentos dos pro-
fessores” (Zabalza, 1994, p. 91), 
ou seja, nele há a possibilidade 
de o professor desenvolver pen-
samentos de sua aula, sua atu-
ação, havendo,  segundo o au-
tor, diversos tipos (diários como 
organizadores de aula, descrição 

de tarefas, de expressão das ca-
racterísticas dos alunos) e for-
mas de textos inseridos. 

O modo de uso do diário no 
estágio foi na forma de anota-
ções sobre as diversas situações 
ocorridas nos momentos de do-
cência, sendo estas situações 
positivas ou negativas, de ques-
tões que chamaram a atenção. 
Estas anotações ocorriam du-
rante e após as aulas realizadas, 
com as três turmas abrangidas 
no estágio. O diário de campo foi 
a principal fonte de coleta de in-
formações para o estudo, a aná-
lise e a comparação, que resulta 
na estrutura do artigo. 

A análise dos dados contidos 
no diário foi realizada de forma 
a visualizar em uma totalidade 
as aulas e, a partir disto, anali-
sar elementos que se destaca-
ram na prática. Das unidades 

estruturou-se uma categoria de 
análise, que trata da subjetivi-
dade e da criatividade.

Concepções abertas, 
subjetividade e 
criatividade

Ao iniciar a prática docente 
com a abordagem de Concep-
ções Abertas (HILDEBRANDT-
-STRAMANN, 2011), contextuali-
zada na introdução, e no decorrer 
do estágio, tendo em vista a im-
portância do que estava sendo 
proposto aos alunos, percebeu-
-se uma série de consequências 
que as aulas traziam aos estu-
dantes, em sua evolução motora 
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e, principalmente, em seu inte-
rior de maneira subjetiva e indi-
vidual.

Ao realizar uma leitura do diá-
rio de campo, transcorrendo por 
todas as aulas dadas no estágio, 
viu-se que o objetivo principal do 
estágio, que foi estimular a par-
ticipação integral dos alunos, ti-
nha sido cumprido. Porém, nesta 
análise encontraram-se situa-
ções que se destacaram e cha-
maram a atenção.

No diário de campo, há a des-
crição de elementos interpre-
tados como medo, vergonha e 

algumas das atividades propos-
tas. No dia 29 de abril de 2016, 
em registro no diário de campo 
da aula de atletismo, contém: 
“ -
ra muitos, onde o maior empe-
cilho foi o medo, principalmente 
das meninas”. O registro do dia 
25 de abril de 2016 mostrou o 
quanto os alunos viam a presen-
te aula de atletismo como algo a 
ser ultrapassado: “foram desa-

 querendo sempre su-
perar a altura proposta”. No dia 
08 de abril do mesmo ano es-
tá registrado que “alguns alunos 
sentiram-se  a bater 
os recordes dos colegas e incen-
tivavam os colegas de grupo”, 
relato da atividade de pular cor-
da, na qual todos do grupo deve-
riam entrar com a corda em mo-
vimento um por um para após 
iniciar a contagem de pulos que 
conseguiam dar, todos pulando 
ao mesmo tempo.

Já na aula de dança, al-
guns alunos demonstram-se 

envergonhados, registro do diá-
rio de campo do dia 06 de maio 
de 2016: “demonstraram bas-
tante  ao se apresen-
tar para os colegas”. Além disso, 
nesta mesma aula, alguns estu-
dantes “manifestaram ter restri-
ções ao toque dos colegas”, mos-
trando que para eles a questão 
do toque e do gênero se encon-
tra muito presente na forma sub-
jetiva.

Ao analisar uma nomenclatu-
ra que aborde todos estes subs-
tantivos, utilizam-se os conheci-
mentos de Kunz (2003), que fala 
sobre subjetividade. Segundo o 
autor, tratar do tema subjetivida-
de pode ser algo complexo, po-
rém, necessário. A subjetividade 
pode ser entendida como “[...] 
processo por meio do qual o ho-
mem se desenvolve no contex-
to social concreto, numa relação 
tensa entre um ‘ser social’ e um 
‘ser individual’.” (KUNZ, 2003,  
p. 109), ou seja, algo somente 
sentido, experimentado e vivido 
pelo indivíduo em seu particular.

importância dada pelo autor ao 
pensar em aulas que indireta-
mente abordem a subjetividade 
com vivências e experiências cor-
porais são trazidas. Kunz (2003), 
inspirado em Merleau-Ponty, co-
menta que “para a criança o sig-

pelo movimento são de extre-
ma importância, pois tudo o que 
a criança vive ou não vive, so-
fre ou não sofre, [...], ou seja, o 
menor detalhe de sua história in-

[...]” (p. 112).
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Kunz (2003), também traz um 
problema que se tem atualmente, 
principalmente nas escolas, sobre 

As crianças criam subjetividades a 
partir de suas vivências e experi-
ências, porém o processo de “rei-

-
ria o controle desta, faz com que 
a criança “para tornar-se adulta, 
precisa perder a fascinação pe-
lo mundo natural, pelos objetos 
e pela natureza e ligar-se a uma 
corrente de dependências para 
garantir sua adequação à reali-
dade e agir com sucesso” (KUNZ, 
2003, p. 112).

Isto, segundo Kunz (2003), 
ocorre em diversos segmentos 
da escola, onde a criança precisa 
aprender a se controlar e a pres-
tar a atenção na aula, resultando 
em uma “função de aceitar e pre-
servar sentidos em vez de cons-
truir sentidos.” (p. 113). Kunz 
(2003) comenta que isso ocor-
re nas práticas de educação físi-
ca quando se ministra aulas on-
de os movimentos ensinados são 
mecanizados e tidos como mo-
vimentos “pré-moldados”, civili-
zando também os movimentos de 

– assim – o que o autor chama 
de “elementos constrangedores 
de subjetividade” (p. 113).

A partir das considerações de 
Kunz (2003), sobre a subjetivida-
de, averiguou-se que ela tem re-
lação com a abordagem de con-
cepções abertas através de que o 
ensino para se obter este resul-
tado precisa ter como foco o es-
tudante. Hildebrandt-Stramann 

deve ser visto como sujeito do 
ensino ocupando posição central 
nesse processo” e que só a par-
tir disto pode-se considerar como 
“subjetivação da aprendizagem”.

A maior percepção de subjeti-
vidade foi em aulas onde os alu-
nos puderam experimentar e re-
alizar a atividade conforme suas 
experiências e vivências; e onde 
foi dada a abertura para criação 
de novos meios de subjetividade. 
Há um registro do diário de cam-
po sobre a diversão, do dia 11 
de abril de 2016, onde o conteú-
do abordado foi jogos: os alunos 
“brincaram e se  com 
a aula” e “conseguiram aprovei-
tar a aula trazendo à tona a es-
sência de ser criança e realmen-
te curtir as atividades sem pensar 
em nada além de se ”. 

Hildebrandt-Stramann (2009, 
p. 27), que escreve e estuda as 
questões de experiências, em 
seu livro intitulado “Educação Fí-
sica aberta à experiência”, que 
também serviu de base para a 
realização da proposta pedagó-

-
laciona experiência com a sub-

“[...] cada pessoa tem que rea-
lizar suas próprias experiências.” 
e que “as ações devem referir-
-se unicamente a esses aprendi-
zes, pois somente assim podem 
levar algum sentido”, sendo que, 
por este motivo, “os resultados 
têm que ser atributos subjeti-
vos, pois só então se desenvol-

Na aula do 28 de março de 
2016, onde foi enfatizada a 
questão da experimentação de 
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materiais, foi dado aos alunos 

transportarem um dos colegas 
com os materiais disponíveis, tais 
como cordas, colchonetes, panos 
e bastões. Todos os jovens pas-
sariam pelas seções de materiais 
e sempre deveriam pensar em 
formas diferentes de carregar o 
colega com o material disponível. 
A partir desta atividade, os es-
tudantes puderam utilizar todas 
as suas experiências e vivências 
subjetivas e, assim, criar novas 
percepções individuais do objeto 
utilizado para o transporte.

A emergência da criatividade 
nas aulas pautadas em Concep-
ções Abertas foi bastante mar-
cante como consequência dos 

-
dos aos alunos. Apesar da cria-
tividade não ser o objetivo cen-
tral da aula, ela está relatada na 
abordagem utilizada por inter-
médio de Hildebrandt-Stramann 
(2011), ao citar que seria ide-
al proporcionar situações peda-
gógicas onde o estudante possa 
agir criativamente.

Uma das observações descri-
tas no diário de campo sobre a 
criatividade nas aulas foi do dia 
25 de abril de 2016, na qual foi 
trabalhado o conteúdo de atle-
tismo. Nessa aula, os estudantes 
deveriam saltar de diversas ma-
neiras no minitrampolim, substi-
tuído na aula por pneus. No di-
ário de campo está descrito que 
“os alunos foram  ao 
saltar no trampolim, sendo ob-
servados saltos de costas, salto 
com somente um pé, salto gru-
pado, salto e após rodopio”.

Outra observação foi na aula 
de experimentação de materiais 
(contextualizada anteriormen-
te), do dia 28 de março do mes-
mo ano, onde há o registro que 

os alunos são muito 
 na resolução dos pro-

blemas”, e “os alunos não pensa-
ram em resoluções simples que 
primeiramente costumamos pen-
sar”.

-
sa sobre a criatividade e a Edu-
cação Física, traz em seu livro, 

-
tividade, a proposta de utilização 
nas aulas de Educação Física. A 

-
vidade “[...] limitam-se, assim, 
as oportunidades de motivação a 
uma prática regular, consciente, 
crítica e permanente.” (TAFFA-
REL, 1996, p. 14) destacando 
assim, sua importância para com 
a realização das aulas de Educa-
ção Física. 

Alencar (2004, p. 14) também 
-

tiva de trabalho com a criativida-

Há necessidade de preparar o alu-
no para lidar com problemas, que 
somos hoje até mesmo incapazes 
de antecipar, uma das principais 

-
dade de se criarem melhores con-
dições para o desenvolvimento e 
manifestação do pensamento cria-
tivo em sala de aula.

Alencar (2004, p. 35-36) ain-

pessoal é fundamental para se 
ter criatividade. Estes elementos 
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podem e devem ser trabalhados 
-

-los na busca de outras soluções. 
Na abordagem de Concepções 
Abertas, de Hildebrandt-Stra-
mann (2011), se trabalha muito 
em cima de resolução de proble-
mas e experiências, o que de fa-
to ocasionam a criatividade. 

-
menta que há uma ligação di-
reta com o objetivo da propos-
ta pedagógica elaborada que é 
a necessidade de produção de 
“[...] oportunidades em que os 
alunos assumam um papel ati-
vo no processo ensino-apren-
dizagem criando, imaginando, 
criticando, decidindo”. Através 

similaridades nas propostas de 
-

dt-Stramnn (2011), indiferen-
temente da nomenclatura dada 
pelos autores, ao objetivo prin-
cipal que eles buscam alcan-
çar na Educação Física, que é 
– principalmente – a busca por 
um aluno crítico, criativo, que 
assuma um papel ativo na aula 
auxiliando nas decisões e agin-
do “autonomamente”.

Uma das aulas, onde ocorreu 
a situação comentada anterior-

do conteúdo de dança. Nesta, os 
alunos deveriam, primeiro sem 
música, criar gestos e, após com 
música e em grupos, executar a 
criação dos gestos de cada um 

-
-

rio de campo, do dia 02 de maio 
de 2016, de que “os alunos de-
monstraram ser  

”. 
-

senvolver aulas direcionadas à 
busca da criatividade e ao ela-
borar relatórios sobre suas expe-
riências com os alunos em suas 

-
gou à conclusão que além de to-
das as qualidades exercitadas 
nos alunos e expostas anterior-
mente “a vivência e a experiên-
cia de movimentos e jogos com 
autodeterminação do grupo per-
mitiram uma maior participação”.

supracitada, é interessantíssi-
ma, pois a participação dos alu-
nos era algo relevante e se bus-
cava nas aulas do estágio. Esta 
maior participação por parte dos 

-
rel (1996), pode ser percebida no 
registro da aula do dia 29 de abril 
de 2016. Na atividade, os alunos 
deveriam saltar sobre uma cor-
da, porém por conta de sua re-
lação subjetiva com o saltar, vis-
to em muitos o medo, “os alunos 
que achavam que não consegui-
riam saltar na altura determinada 
tentavam realizar a atividade de 
maneiras diferentes sem deixar 
de participar”, sendo assim ain-
da criativos por pensar e execu-
tar outros meios de enfrentar os 
obstáculos propostos. Outro rela-
to similar que se enquadra nes-
te contexto é a do registro do dia 
08 de abril do mesmo ano, já co-
mentado anteriormente, no qual 
está descrito que 

-
culdades de uns, e para otimizar 
o tempo e a resistência utilizada 
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para saltar, elaboravam manei-
ras mais fáceis de participar da 
brincadeira da corda, formas de 
entrar e de se posicionar, e se-
quência de entrada para facilitar 

a ter para que todos pudessem 
participar”. (Diário de campo, 

(1996), que tem como estratégia 
o uso da criatividade em suas ex-
periências da docência, a aborda-
gem Concepções Abertas de Hil-
debrandt-Stramann (2011) traz 
como propósito a participação e 
a solução de problemas, ao bus-
car esta solução utilizando-se da 
abordagem, obteve-se a criati-
vidade e a participação de todos 
nas aulas a partir da abertura de 
autonomia que se deu para os 
alunos agirem.

Conclusão

A análise dos registros de diá-
rio de campo em comparação às 
análises referenciadas de auto-
res, conclui-se que os resultados 
obtidos e observados nas aulas 
são consequência da opção me-
todológica escolhida, mesmo que 
não visavam obter diretamente 
os resultados encontrados.

Os autores citados no tex-
to como fonte de referência pro-
põem que o estudante seja o 
centro dos processos de ensino 
e de aprendizagem, orientando 
o planejamento do professor, vi-
sando um trabalho que tenha co-
mo problemática algo que parta 
do aluno, de sua realidade e de 
suas dúvidas.

Em todas as práticas onde foi 
observada a emergência de cria-
tividade por intermédio do gru-
po discente, mesmo que não ex-
plicitamente, há presença da 
subjetividade na realização das 
atividades. Isso é possível na 
medida em que as aulas de Edu-
cação Física possibilitam aber-
tura às experiências dos alunos, 
reconhecendo diferentes formas 
de se movimentar para além dos 
gestos construídos para o rendi-
mento esportivo.

Apesar de já conhecer a me-
todologia de Concepções Aber-
tas e alguns dos resultados ob-
tidos por Hildebrandt-Stramann 
(2011), que é o autor que as 
propõe, com este estudo perce-
beu-se que a metodologia inter-
fere não somente no aprendiza-
do do aluno, mas também em 
sua vida e em seu ‘eu’ particu-
lar, salientando assim, a impor-
tância do exercício da docência e 
de seu estudo. Deste modo, ob-
tendo resultados que propiciem 
uma formação ao estudante vol-
tado para a ampliação da cultura 
corporal de movimento.

As conclusões de cada au-
la foram descritas pelo docen-

-
damento, poder-se-ia a partir de 
investigação sobre as percep-
ções dos alunos a respeito das 
vivências e das experiências nas 
aulas para analisar se o resulta-
do seria similar ao obtido com 
este estudo, pois a abordagem 
de Concepções Abertas de Hilde-
brandt-Stramann (2011) traz em 
sua metodologia o agir do aluno 
sobre a aula.
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sobre a escolha dos conteúdos 
que partam do interesse dos 
estudantes, o que não foi o caso 
deste artigo, pois se partiu das 
necessidades visualizadas pelo 
docente. Pensar se os conteúdos 
escolhidos pelos alunos e 
mediados pelo docente através 
da metodologia utilizada em 
questão acarretaria os mesmos 
efeitos atingidos com esta.

importância que teve a utilização 
do diário de campo como fonte 
de dados, pois sem ele, os meios 
para pesquisa e análise não se-
riam válidos. É valoroso usu-
fruir de um material que pode, 
segundo vontades de seu autor, 
ser objeto de análise da própria 
docência, da qualidade da aula, 
de percepções sobre seus alunos 
e sua evolução, e de forma ge-
ral como e o que faz sua atuação 
dentro do espaço escolar.
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