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RESUMO: 

O referido estudo trabalha na perspectiva de verificar o auxílio da concepção aberta de ensino 
para a aprendizagem de habilidades motoras. Questões referentes ao processo ensino - 
aprendizagem foram discutidas nessa pesquisa e para isso percorreremos as grandes áreas da 
sociologia, psicologia e, claro, da Educação Física. Para alcançar o objetivo desta pesquisa foi 
empregada uma pesquisa de campo em uma escola da rede particular de ensino da cidade de 
Aracaju, onde foram realizadas filmagens de forma discreta das intervenções do pesquisador 
e, também, registros manuais em bloco de notas das informações situacionais que ocorreram 
nas aulas. Como base teórica, esse trabalho se sustenta nos estudos das aulas abertas 
propostos por Hildebrandt e Laging (1986) e de Gallahue (2005) com suas afirmativas a 
respeito do desenvolvimento motor humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Metodologia de ensino. Habilidades motoras. 
 

 
RÉSUMÉ: 
  
C’ étude travaille dans la perpective de vérifier l'aide du concept ouvert de l'enseignement à 
l'apprentissage des habiletés motrices. Les questions relatives à l'enseignement - apprentissage 
ont été examinés dans cette recherche et que nous allons couvrir les principaux domaines de la 
sociologie, la psychologie et, bien sûr, l'éducation physique. Pour atteindre l'objectif de cette 
recherche a été utilisée dans une recherche de terrain dans une école privées dans la ville 
d'Aracaju, où ils filmaient d’ une manière discrète des interventions du chercheur et du 
registre des manuels dans le bloc de notes des l'informations situationnelles qui s'est produite 
dans la salle de classe. La base théorique de ce travail est basé sur des études de classes 
ouvertes proposées par Hildebrandt et Laging (1986) et Gallahue (2005) avec ses affirmativs 
sur le développement moteur de l'homme.  
 
MOTS-CLÉS: Apprentissage. Méthodologie de l'enseignement. Habiletés motrices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A aprendizagem do ser humano sempre foi tratada como uma questão bastante 

complexa, simplesmente por estar diretamente ligada à natureza dos sujeitos. Entender a 

aprendizagem e o seu processo de desenvolvimento é paralelamente, entender o ser humano. 

 Ao tratarmos do ser humano e seu processo de aprendizagem, torna-se relevante 

abordar a questão da metodologia de ensino, uma vez que essa se situa como essencial na 

aproximação do sujeito com todos os saberes de produção da humanidade. Podemos ainda 

afirmar que é através dela que a aprendizagem pode ou não, tornar-se significativa e efetiva. 

 O presente trabalho, que é fruto de uma monografia em Educação Física, possui o 

intuito de verificar se os mecanismos de ação propostos pela concepção aberta de ensino 

podem auxiliar e consolidar a aprendizagem de habilidades motoras, tendo sido selecionado 

para tal, o ato de correr. É importante esclarecer que os mecanismos de ação abordados aqui 

se referem à maneira como se “desenrola”, se desenvolve, em outras palavras, como funciona 

o processo das aulas abertas.  

 Logo, para que se alcance a resposta do estudo, buscou-se entender o processo ensino - 

aprendizagem, compreender a proposta da concepção aberta de ensino e analisar a relação que 

o aluno possui com os conhecimentos postos nas aulas de Educação Física. 

A presente pesquisa busca fornecer informações/ dados que sustentam novas maneiras 

de se compreender o processo de ensino - aprendizagem em Educação Física, uma vez que se 

procura desmistificar algumas idéias a respeito das aulas abertas mostrando sua efetividade 

sob os distintos componentes detidos pela disciplina Educação Física, no nosso caso a 

aprendizagem de habilidades motoras. Não obstante, possuir um novo esclarecimento é muito 

difícil, pois como considera Sacristan & Gimeno (2000, p. 53) “Em grande parte, a realidade 

de nossas escolas continua dominada pela cultura pedagógica tradicional”. E é esta alternativa 

metodológica colocada sob o crivo da pesquisa que empresta relevância a este estudo. 

Para que esse trabalho possuísse maior veracidade se utilizou uma pesquisa de campo 

em uma escola da rede particular de ensino da cidade de Aracaju, na qual foram aplicados 

testes e aulas baseadas na já referida concepção de ensino. Ver-se, aqui, todo o decorrer do 

estudo, desde a fase de coleta de dados, passando pelos resultados obtidos e assim 

possibilitando as considerações finais. 

 Após todo esse diálogo poderemos tecer um questionamento a respeito da seguinte 

situação: Será que os mecanismos de ação propostos pela concepção aberta de ensino podem 
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auxiliar e consolidar a aprendizagem de uma habilidade motora evidenciada através do 

“correr”? Trataremos esse dilema ao aprofundarmos no trabalho.  

 

A QUESTÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM 
 

 
O ser humano é uma criatura única, é um animal que mantém múltiplas relações 

sociais, possui a capacidade de compreender o outro e de ajustar-se as diferentes situações 

fornecidas pelo ambiente. Isso, por ele ser capaz de aprender e transmitir o conteúdo de sua 

aprendizagem para as novas gerações. Logo, o aprender é importante para a sobrevivência e 

preservação da humanidade, pois como ressalta Campos (1972, p.15) “os costumes, as leis, a 

religião, a linguagem e as instituições sociais têm-se desenvolvido e perpetuado, como um 

resultado da capacidade do homem para aprender”. Em outras palavras, pode-se dizer que 

toda construção humana é fruto de sua aprendizagem. 

A aprendizagem e seu processo de desenvolvimento é uma questão bastante instigante, 

considerando-se que é uma característica peculiar do ser humano, que o torna diferente dos 

outros animais. Estudar esse campo é afirmar uma sociologia do sujeito, pois este é percebido, 

sendo constituído pela interação de um conjunto de relações e processos sociais, ou seja, a 

partir desse pressuposto considerar-se-á que o processo do aprender do sujeito dependerá 

tanto de seus aspectos intrínsecos, como também, da sua relação com a sociedade na qual está 

inserido.  

A aprendizagem pode ser definida como um processo pelo qual passamos em que 

serão evidenciadas as mudanças comportamentais. No entanto, devemos também possuir a 

clara idéia de que essas mudanças ocorrem de forma distinta nos indivíduos de uma 

sociedade. Como ressalta Charlot (2000, p. 45), “o sujeito é um ser singular, dotado de um 

psiquismo regido por uma lógica específica, entretanto, é, também, um indivíduo que ocupa 

uma posição na sociedade e que está inserido em relações sociais”. Em outras palavras, além 

do sujeito ocupar uma posição social e apropriar-se dos papéis propostos ou impostos pelo 

sistema no qual está inserido, ele, agora, passa a ser visto como um ser que possui desejos, 

interesses e posições, o que terá importante interferência no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Para entender como ocorre o aprendizado humano devemos levar em consideração 

uma das variáveis que interferem nesse aprender. Segundo Charlot (2000, p.52) “o homem 

não é, deve tornar-se o que deve ser; para tal, deve ser educado por aqueles que suprem sua 
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fraqueza inicial e deve educar-se, tornar-se por si mesmo”, logo, o sujeito deve mobilizar-se, 

investir no processo que o educa, para assim existir um aprendizado eficaz, pois, ele como um 

ser carregado de interesses deve buscar a realização de atividades significantes para a sua 

vida, que o motive e isso irá influenciar diretamente no processo da aquisição de um saber. 

Contudo, o desenvolvimento de todo ser humano também dependerá da forma que seu 

processo de aprendizado é conduzido, pois todos os sujeitos da humanidade são capazes de 

aprender, pois como confirma Charlot (2000, p.65)... “Se não aprendessem, não se tornariam 

humanos”. O sujeito é, como vimos anteriormente, um ser que constrói intencionalidades, 

anseios, com grande curiosidade e como tal não se limita apenas em aprender, mas também, 

em tentar compreender como as pessoas aprendem para poder assim ensiná-las, 

(BIGGE,1977). Com isso, instigados pela formação humana, surgiram várias teorias do 

ensino - aprendizagem, metodologias de ensino a fim de que fosse construído um caminho 

concreto, sistemático, entre o que se deseja ensinar e uma aprendizagem eficaz para os 

educandos. 

Desde épocas remotas existia certa preocupação no processo de transmissão de 

conhecimento, pois os pais ensinavam seus filhos e os artesões ensinavam seus aprendizes. O 

ensino consistia em dizer e mostrar uma tarefa ao seu aluno e elogiar ou castigar, a depender 

de sua dedicação a mesma, (BIGGE, 1977). Com os estudos do sujeito, do ser humano e sua 

relação com o outro e consigo mesmo, o método de ensino passou por grandes 

transformações, pois os aspectos intrínsecos do Homem passarão a ter grande interferência na 

questão da aprendizagem. 

Com essa nova perspectiva de tratar o sujeito, a partir do séc. XX surgem duas 

grandes teorias da aprendizagem. No entanto, é bom esclarecer que essas não são as únicas 

teorias que formularam entendimentos a respeito do processo ensino - aprendizagem, mas, são 

as duas grandes famílias que irão possuir influência sob a prática educativa da Era Moderna, e 

é sob esse recorte temporal que o assunto foi focado. São elas: a teoria de condicionamento 

(estímulo-resposta) e a teoria da Gestalt ou conhecida no Brasil como teoria de campo, 

(BIGGE, 1977). Essas teorias possuem uma forma distinta de se entender o processo da 

aprendizagem e se definem a partir de como venham a conceber o ser humano. 

A teoria do condicionamento ou behaviorista, ou ainda, estímulo-resposta, tem por 

base as concepções skinneriana de ensino, a qual atribui pouca relevância ao fato do sujeito 

ser regido ou não, por um psiquismo interno. Portanto, para essa concepção, todo 

comportamento humano é condicionado, logo pode ser controlado. Oliveira (1985) ajuda-nos 

a entender melhor essa questão quando afirma que a teoria comportamentalista apresenta um 
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homem observado do ponto de vista científico, sem explicar os processos mentais e que não o 

admite como um ser autônomo ou como um ser interior. O importante é observar o 

comportamento manifestado, exterior, de cada um de nós. 

 Contrariamente à teoria citada anteriormente, surgiu a teoria de campo, que trata o ser 

humano sobre outra óptica. Com a teoria gestaltista a percepção humana está em foco, 

diferentemente da teoria do condicionamento. Nessa perspectiva a aprendizagem consiste em 

perceber, responder e generalizar, mas o processo perceptivo será mudado de acordo com o 

surgimento de novos estímulos, (CAMPOS, 1972). 

 Um método de ensino para a aprendizagem, segundo os gestaltistas, deve considerar 

que o sujeito possui intenções, idéias a respeito do que é ensinado, uma vez que 

 

 

A aprendizagem não consiste, portanto, numa simples aquisição de 
reações mecânicas, numa mera formação de reflexos condicionados ou no 
simples resultado de “ensaios e erros”. A aprendizagem é um processo 
ativo, inteligente e global. Constitui uma aquisição de “estruturas”, de 
“formas”, implicando sempre discernimento, compreensão da situação 
(CAMPOS, 1972, p. 178). 

 

 

Observa-se que, diferentemente do modelo behaviorista, a teoria cognitivista acredita 

em um ser humano “arquiteto” de si mesmo, que constrói intenções e que participa 

inteiramente no seu processo de aprendizagem, observando-o de maneira holística; que vê o 

sujeito de maneira completa, como um todo e não de forma fragmentada. 

Seguindo essa proposta humanista de ensinar um determinado saber, cabe citar aqui a 

concepção aberta de ensino. Essa metodologia de ensino possui grande influência da teoria de 

campo uma vez que passa a tratar o sujeito como ser perceptivo e participativo no ambiente, 

em outras palavras, o ser humano não é tratado como um objeto que deve ser condicionado. 

 

CONCEPÇÃO ABERTA DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 Com o passar dos tempos, a preocupação com a educação do Homem foi se 

destacando na sociedade, uma vez que foram surgindo novos olhares sociológicos e 

antropológicos a respeito da participação do ser humano no ambiente em que ele está 

inserido. 

 Nesse contexto, um dos ramos da sociologia da educação aparece com uma nova 

concepção de Homem, como um ser atuante e não como produto da realidade social 
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construída pela humanidade; o sujeito é ativo na sociedade e mantém relações consigo mesmo 

e com os outros sujeitos do ambiente, afirmativas postas pelo interacionismo simbólico. 

Como relata Forquim, 

 

 
A sociologia interacionista concebe preferentemente a sociedade como 
uma cena (ou uma arena), o individuo como um ator social em 
comunicação com os outros atores, e a educação como um jogo de papeis 
aberto e amplamente improvisado. Assim os indivíduos põem no mundo 
ações dotadas de sentido para eles, e encontram em seu caminho as ações 
dos outros e as significações postas pelos outros (1993, p.78-79). 

 

 

 Nota-se, então, que a sociologia interacionista, originada na escola de Chicago por 

Herbert Blumer e Charles Cooley, procura tratar o sujeito como um ser ativo no ambiente, 

carregado de intencionalidades e significações a respeito das suas ações e das ações do outro. 

Para essa corrente do pensamento, a sociedade por si só não transforma seus integrantes, eles 

não são produtos sociais e a educação não é um processo de interiorização de normas, 

condutas. A vida em sociedade é fruto de composição entre cada um e os seus semelhantes, 

(FORQUIM, 1993). 

 Através dos pressupostos discutidos, pode-se observar que a proposta da concepção 

aberta possui grande aproximação com esse campo de estudo sociológico, senão, afirmar que 

ela “bebe” do conhecimento posto por essa área do saber, visto que a concepção aberta 

propicia ao sujeito, aluno, possibilidade de atuar no seu espaço de forma participativa e 

intencional, além de tratar o processo de construção do conhecimento como um conjunto de 

relações mantidas entre os alunos e os professores, (HILDEBRANDT e LAGING, 1986). 

 A concepção aberta de ensino na Educação Física é uma proposta idealizada, em 1986, 

pelos pesquisadores Reiner Hildebrandt e Ralf Laging da Alemanha e que tem como 

referencial teórico, como visto anteriormente, a Sociologia do Interacionismo Simbólico. Essa 

concepção se desenvolveu na época em que o sistema educacional defendia propostas de 

caráter humanista, onde o aluno se tornasse ser participante no processo ensino - 

aprendizagem e não mero receptor de conhecimentos. Contudo, para entender o caráter 

humanista dessa abordagem metodológica, faz-se necessário destrinchar todas as suas 

afirmativas, desde seu objetivo até o processo avaliativo do aluno. 

 Segundo Oliveira (1997) as aulas abertas em educação física possuem como objeto de 

estudo o mundo do movimento e suas implicações sociais, ou seja, essa proposta 
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metodológica busca trabalhar nas aulas o movimento em sua amplitude e complexidade com 

o intuito de propiciar a autonomia nas capacidades de ação, no que os alunos estão realizando. 

Com isso os alunos mantêm relação íntima com o conhecimento, facilitando seu processo de 

aprendizagem. 

 Nas aulas abertas o ensino é centrado no aluno, ele é ser intencional, sujeito ativo e 

carregado de desejos. A desconsideração desses elementos na aprendizagem vai de encontro à 

abordagem sugerida, já que, conforme relata Hildebrandt e Laging, “o aluno se torna sujeito 

de seu próprio processo de aprendizagem” (1986, p. 7). Logo, o mundo do movimento e o 

aluno se tornam “peças” centrais quando se remetem as concepções abertas de ensino na 

Educação Física. 

 Ao falar dos conteúdos nas aulas abertas, não podemos esquecer que o objetivo da 

proposta, como já vimos, é o mundo do movimento. Logo, o conteúdo básico da metodologia 

aberta é o movimento humano, mas não o movimento de forma isolada e sim de forma 

contextualizada, sendo o movimento posto nas aulas em relação com as coisas e com os 

outros. Logo, Hildebrandt e Laging (1986) afirmam que as aulas abertas devem possibilitar 

aos alunos participação nas tomadas de decisões e nos conteúdos trabalhados, pois o aluno 

deve se sentir sujeito e não objeto da aula. 

 Sabemos, já, que o aluno não é considerado objeto da aula, logo, a concepção aberta 

de ensino vai apresentar um novo enfoque metodológico, baseado no aluno participativo, ou 

seja, a concepção aberta de ensino nas aulas de Educação Física deve possibilitar a 

participação ativa dos alunos, de modo a expor seus anseios, necessidades e dificuldades. 

Hildebrandt e Laging defendem esse argumento quando falam que a metodologia aberta de 

ensino permite: 

 

 

[...] ao aluno possibilidades de decidir junto, importando a proporção das 
possibilidades de co-decisão no “grau da abertura” do ensino da Educação 
Física. Esta proporção, no entanto, depende do professor. [...] Numa 
concepção aberta de ensino, solicita-se ao aluno que participe nas 
decisões. (1986, p. 11). 

 

 

 Contudo, com esse olhar, a metodologia proposta não quer dizer que o aluno possa 

realizar apenas o que é de seu interesse, “fazer o que quer”, pois isso excluiria a necessidade 

de se ter um professor. O professor, ao utilizar o método de aulas abertas, vai delimitar o grau 

de abertura de suas aulas, pois a intencionalidade da aula deve ser alcançada. 
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 Para uma concepção dita humanista, não podemos pensar em outra possibilidade de 

relação professor – aluno que não seja próxima. Diferentemente das concepções 

tradicionalistas que vêem o aluno como um objeto a ser ensinado e o professor como o centro 

do processo, o ensino aberto vê professor e aluno em mútua interação, unidos na resolução de 

situações “problematizadoras”, ou seja, situações que necessitam de soluções. 

 Para Hildebrandt e Laging (1986, p. 11) “cada decisão do professor pode ser 

apresentada de tal forma que deixe espaço aberto ou limitado ao aluno, [...] Numa concepção 

aberta de ensino, solicita-se ao aluno que participe nas decisões”. Em outras palavras, a figura 

do professor é fundamental, pois segundo Taffarel (1985, p. 11), “cabe ao professor uma parte 

das iniciativas, no sentido de inovar ou renovar o contexto de ensino, mas deve-se considerar 

o aluno como ser participativo - ativo nas aulas e isso é superado através do diálogo”, ou seja, 

de forma co - participativa. 

 Um ponto que merece destaque nesta concepção é a questão da avaliação nas aulas, já 

que ela não tem por finalidade mensurar o quanto de saber o aluno acumulou. 

  Para Oliveira (1997, p. 24), “a avaliação na concepção de ensino aberto em Educação 

Física privilegia o processo ensino – aprendizagem”, tornando claro que a avaliação nessa 

proposta metodológica debruça-se no processo de aprendizagem, na relação que o aluno 

possui com certo saber apresentado em aula, observando as individualidades de cada sujeito  

 Ao conhecer o “corpo” da metodologia do ensino aberto na Educação Física e saber 

que o seu objeto de estudo é o mundo do movimento, mundo esse que expressa os 

movimentos peculiares da Educação Física, podemos, então, focar-nos nas habilidades 

motoras humana.  

 

APRENDIZAGEM MOTORA  

 

 Ao falarmos em aprendizagem motora nos referimos às mudanças no padrão de 

comportamento motor de cada ser humano. É importante deixar claro que quando se usa o 

termo “padrão” em uma definição para a aprendizagem motora não se quer transmitir algo 

fechado, mecanicista, mas, sim, como um elemento da cultura do movimento, conhecimento 

construído historicamente pela sociedade. Além disso, o padrão de movimento aqui descrito 

refere-se aos movimentos básicos que o ser humano deve adquirir para realizar suas 

atividades fundamentais e posteriormente as específicas de sua vida. Magill (1984) vem em 

defesa dessa premissa quando afirma que padrões de movimento são os elementos ou 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 9 

componentes básicos do movimento, que podem ser generalizados para as necessidades 

específicas de uma habilidade motora particular. 

 O ser humano está sempre em constantes mudanças de comportamento e assim, como 

coloca Braga e Laurie (1978), conhecer essas mudanças é fundamental para promover os 

estímulos necessários e com isso fortalecer as capacidades do sujeito e, posteriormente, 

impulsioná-lo ao próximo passo, estimulando-o a desenvolver tarefas de maior complexidade. 

 Para Gallahue (2005) o ser humano deve passar, obrigatoriamente, pelo processo de 

aprendizagem dos movimentos básicos, denominados pelo mesmo como movimentos 

fundamentais. Segundo Gallahue o processo de aprendizagem desses movimentos pelas 

crianças passa por estágios, sendo eles o inicial, o elementar e o maduro. O estágio inicial 

pode ser entendido como a fase de primeiras tentativas da criança em tentar se movimentar 

autonomamente e de desempenhar uma habilidade motora fundamental. Já no segundo 

estágio, a criança possui um maior controle do seu corpo, melhor coordenação dos 

movimentos fundamentais, embora em alguns aspectos careça de confiança e firmeza na 

execução. No terceiro e último estágio, a fase de movimentos fundamentais é caracterizada 

pelo desempenho eficiente, coordenado e controlado das habilidades, ou seja, no estágio 

maduro a criança possui grande controle sobre seu próprio corpo. 

 São exemplos de habilidades motoras fundamentais o correr, o saltar, o arremessar, o 

andar, dentre outras que fazem parte do processo básico de formação humana. Entretanto, 

focou-se nesse estudo apenas a habilidade motora do correr, pois é uma habilidade que 

permite observar o ser humano em seu estado total de liberdade, facilitando a observação da 

criança no estágio inicial, elementar, ou até mesmo no maduro. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O estudo é fruto de uma monografia de graduação em Educação Física pela 

Universidade Federal de Sergipe. O trabalho tem como base a pesquisa de campo, com o 

contato direto do pesquisador com a comunidade investigada. A pesquisa de campo procede à 

observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados 

referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa 

fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema 

pesquisado. 

 Os sujeitos selecionados como amostra do estudo foram alunos de 8 (oito) aos 10 (dez) 

anos de idade, ou melhor, 4° (quarto) ano do ensino fundamental de uma escola da rede 
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particular de ensino da cidade de Aracaju (Colégio Cristo Rei). O pesquisador teve o intuito 

de escolher tal faixa etária pelo motivo das crianças estarem em processo de desenvolvimento 

psicomotor e assim as mudanças no comportamento possuir um caráter de maior visibilidade. 

Contudo, o tipo de amostra é não - probabilística por não ser possível assegurar que seja 

representativa de toda a população. A pesquisa é do tipo quali-quantitativa. 

 Para se coletar os dados do trabalho foram realizadas filmagens de forma discreta das 

aulas de Educação Física na escola selecionada, de maneira que os alunos, não percebendo a 

câmera, atuavam no ambiente de forma espontânea. Além disto, o pesquisador procurou 

registrar / anotar as situações ocorridas durante o processo de coleta , melhor dizendo, foram 

realizados registros manuais das informações situacionais obtidas nas aulas, sendo que essas 

foram construídas mutuamente entre o pesquisador e os próprios sujeitos. 

 Inicialmente foi realizado um teste piloto, pois consideramos relevante para conhecer 

os sujeitos que iriam participar da pesquisa, além de observar as situações intervenientes na 

mesma e buscar soluções para o ajustamento dos testes principais à realidade do ambiente. 

Após o teste piloto foi aplicado o teste, onde os alunos fizeram uma corrida de quinze metros 

com o intuito de identificar neles o seu estágio de desenvolvimento motor no que concerne ao 

padrão correr padronizado pelo autor referido. Foram aplicadas 15 (quinze) aulas após a 

aplicação do teste baseadas na concepção aberta de ensino, pois conforme Gallahue (2005) as 

mudanças no comportamento motor sofrerão grande influência do tempo em que a criança 

permanecerá em contato com determinado estímulo. Por conclusão, foi realizado o pós-teste 

que seguiu o mesmo padrão do teste, a fim de realizar uma comparação entre o primeiro e o 

segundo teste, verificando se ocorreram mudanças no comportamento motor dos sujeitos após 

as aplicações das aulas e assim, analisar a contribuição ou não, das aulas abertas na 

aprendizagem de habilidades motoras. 

 Para analisar os dados, vale ressaltar que o pesquisador teve como referência o quadro 

de características motoras da corrida em cada estágio de desenvolvimento da criança proposto 

por Gallahue (2005). Cada sujeito foi analisado individualmente e, a partir de suas 

características motoras a respeito do ato de correr, evidenciadas nas filmagens, foram 

classificados, com base no quadro do autor, nos estágios de desenvolvimento motor. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Os resultados do estudo apareceram, em forma de evidências, com o processo de 

término da coleta dos dados. A turma analisada possuía um conjunto de 14(quatorze) alunos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 11

que foram submetidos, cada um, ao teste e ao pós-teste já citados anteriormente. Ao analisar 

as respostas dos alunos investigados no teste observou-se que dos quatorze alunos (9) nove se 

encontravam, segundo estudo de Gallahue (2005), no estágio maduro, pois possuíam em 

grande parte características motoras próprias desse estágio como o máximo da extensão da 

passada e de sua velocidade, fase aérea definida e braços dobrados em ângulos 

aproximadamente retos. Entretanto, (5) cinco alunos encontraram-se no estágio elementar, 

uma vez que a extensão de suas passadas era limitada, a fase aérea pouco definida e o balanço 

horizontal dos braços era evidente. Não se observou sujeitos com características do estágio 

inicial, já que as características evidenciadas por Gallahue (2005) para esse estágio 

correspondem à fase inicial da vida da criança, ou seja, aos primeiros contatos do sujeito com 

o mundo do movimento. 

 Após a intervenção por meio das aulas baseadas na concepção aberta de ensino, foi 

aplicado o pós-teste, obtendo-se novas respostas dos sujeitos. O número de alunos no estágio 

maduro que antes era de 9 (nove) passou para 13 (treze) e apenas 1 (um) sujeito permaneceu 

com comportamento motor característico do estágio elementar, ou seja, agora 93% (noventa e 

três por cento) dos alunos encontraram-se no estágio de desenvolvimento motor maduro. Isso 

se deve às mudanças no comportamento motor dos alunos que estavam no estágio elementar 

de desenvolvimento da habilidade da corrida. Em outras palavras, esses alunos que antes 

possuíam limitada extensão da passada, fase aérea pouco definida e braços com boa oscilação 

horizontal passaram, depois, a ter maior domínio sobre seu corpo e evidente controle dos 

elementos que compõem a corrida. 

 Ao realizar e observar a aplicação das aulas de Educação Física baseadas na 

concepção aberta de ensino obtivemos informações de caráter relevante e que merecem ser 

evidenciadas nessa discussão, pois se mostraram fundamentais no auxílio e consolidação da 

aprendizagem da habilidade motora correr. São elas: o aspecto motivacional do aluno para 

com o conteúdo “corrida” nas aulas; a relação entre esse conteúdo e a sua experiência já 

adquirida; e a percepção do sujeito como ser autônomo. 

 No que retrata o aspecto motivacional dos alunos pelo conteúdo posto nas aulas, 

podemos relatar que nas primeiras intervenções as crianças possuíam certa resistência em 

trabalhar conteúdos distintos dos quais estavam habituados a realizar (futebol, queimado, 

handebol). Contudo, com o decorrer do estudo, os sujeitos passaram a realizar as atividades 

de forma prazerosa, uma vez que, nas aulas, a criação de idéias e resolução de problemas que 

surgiam nas mesmas eram permitidas e essa interação conteúdo/ aluno transmite ao sujeito 

proximidade com o saber e, portanto, interesse pelo que está sendo apresentado em aula. 
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Podemos pressupor que, com a utilização de uma concepção aberta de ensino, os elementos 

que compõem a corrida, como o senso de equilíbrio e o aumento da velocidade das passadas, 

passam a ser realizados de forma mais confiante pelos alunos, uma vez que a atividade passa a 

ser envolvente, estimulando a superação das limitações, a passagem para uma próxima etapa. 

Gallahue (2005) corrobora com essa argumentação quando afirma que a motivação nas aulas 

permite que as crianças aprendam mais sobre seu próprio corpo e superem desafios. Em 

resumo, o aspecto motivacional se apresentou com grande repercussão no comportamento 

motor dos alunos. 

 Outra característica encontrada ao observar o comportamento das crianças nas 

intervenções da pesquisa, foi o confronto entre o que era posto em aula e o que elas já 

possuíam incorporado, ou seja, relacionar o conteúdo às suas próprias experiências, sua 

realidade. Em alguns relatos dos alunos foi solicitado ao professor que fossem trabalhados os 

jogos que eles utilizavam em sua comunidade e que poderiam possuir elementos da corrida, 

mostrando assim que os alunos buscam significar, fornecer motivo ao que estão realizando. 

Em defesa dessa argumentação, (HILDEBRANDT – STRAMANN, 2009) relata que os jogos 

e brincadeiras da comunidade permitem que a criança procure ali motivos para se 

movimentar, uma vez que técnicas são experiências de outros impostas a elas e isso não quer 

dizer que satisfaçam as suas necessidades. Em outras palavras, confrontar o conhecimento 

intrínseco da criança com o conteúdo das aulas é manifestar mais um entendimento a respeito 

das variáveis que interferem no aprendizado. No caso desse estudo, como afirma Hildebrandt- 

Stramann, a experiência corporal é significante para o desenvolvimento, representando, assim, 

a categoria central na aprendizagem motora (2009, p. 26). 

 A compreensão dos sujeitos como seres ativos nas aulas se tornou outro ponto bastante 

explícito no decorrer do trabalho. Os alunos, que antes entendiam o professor como o detentor 

do saber, agora, se percebem como sujeitos interventores. Para Hildebrandt e Laging (1986) o 

professor deve funcionar como um mediador das aulas. As atividades devem ser iniciadas ou 

solicitadas pelos alunos e com isso eles passam a possuir autonomia para achar o que é 

realmente importante para o seu real aprendizado. Logo, o fornecimento de “liberdade” para 

os alunos nas aulas pode gerar um aprendizado mais eficiente, uma vez que são eles que 

podem identificar o que lhes falta e suas reais dificuldades. 

 Com o desenvolvimento da autonomia nos alunos, eles passam a identificar suas reais 

dificuldades no aprendizado e o professor, como mediador, deverá elencar os problemas do 

grupo para que através do trabalho conjunto, essas dificuldades sejam superadas e a 

aprendizagem se efetive. Campos relata que: 
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A eficiência da aprendizagem está condicionada a existência de 
problemas, que surgem na vida do educando, que lhe dêem a impressão 
de fracasso e que o levem a sentir-se compelido a resolvê-los. Na busca e 
obtenção dessas soluções, o educando aprende, de fato, e não apenas 
memoriza fórmulas feitas, sem nenhum efeito no ajustamento de sua 
personalidade (1972, p.25). 

 

 

 Logo, fornecer espaço para os alunos desenvolverem seu processo autônomo nas aulas 

é permitir que eles entrem em contato direto com suas reais necessidades e na busca por suas 

resoluções. Como isto, a eficiência em incorporar os elementos da corrida foi evidenciada, 

pois, como exemplo, a dificuldade em aumentar a velocidade do movimento foi superada a 

partir do instante em que os alunos organizavam-se para construção de aulas baseadas em 

resolver essa e outras necessidades. 

 Portanto, ao registrar todos esses elementos e observar que houve mudanças 

significativas de estágios de desenvolvimento motor nas crianças envolvidas na pesquisa, 

pode-se pressupor fortes indícios de que a utilização da concepção aberta de ensino no auxílio 

à aprendizagem de habilidades motoras é eficiente. Contudo, percebeu-se também que, 

mesmo os alunos enquadrados em um determinado estágio de desenvolvimento motor, 

apresentavam ainda uma ou outra característica de um diferente estágio ao qual pertenciam. 

Essa situação pode ser percebida através do único aluno que permaneceu no estágio elementar 

após a realização do pós-teste. Embora ele tenha sido classificado nessa etapa de 

desenvolvimento, as aulas abertas tiveram conseqüências eficientes, pois o citado sujeito 

apresentou certos avanços em seu desenvolvimento psicomotor, tais como o aumento da 

confiança em realizar a habilidade motora e o senso de equilíbrio. Para Gallahue (2005) essas 

mudanças podem depender muito do tempo de contato do sujeito com determinado estímulo, 

da maturação e dos aspectos intrínsecos de cada um. Ou seja, o ser humano responde de 

diferentes maneiras aos estímulos. Desta forma, não podemos relatar que não houve 

aprendizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Verificou-se neste estudo que a concepção aberta de ensino apresentou fortes 

evidências de auxílio na aprendizagem da habilidade motora da corrida, uma vez que sua 

proposta dialógica, ploblematizadora e de construção coletiva das aulas, possibilitou aos 

alunos uma relação participativa dos mesmos no seu próprio processo de aprendizagem. Isto 
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porque os sujeitos como seres ativos nas aulas podem interferir nas mesmas, com o intuito de 

responder às suas necessidades, pois quem melhor para entender as faltas e anseios dos 

alunos, senão eles mesmos? 

 Outro aspecto que faz-nos pensar a respeito do processo ensino-aprendizagem é a 

questão da avaliação. Quando se afirma que ocorreu ou não aprendizagem? Através desse 

trabalho, pode-se entender que a aprendizagem envolve aspectos globais do ser humano, pois 

ao lidarmos com os sujeitos, tratamos de um ser regido por um psiquismo único e que possui 

diferentes relações com os saberes. Entretanto, isso é tema aberto para ser discutido em 

futuras pesquisas. 
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