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E ir, aonde o vento for
Que “pra” nós dois
Sair de casa já é se aventurar...
(Rodrigo Amarante – Los Hermanos)
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ESPORTE DE AVENTURA NA ESCOLA:
possibilidades de diálogo com a mídia-educação
RESUMO
A presente dissertação, parte do olhar curioso sobre a materialização do esporte de aventura,
nosso objeto de estudo, vislumbrando-o enquanto conteúdo de ensino da Educação Física
Escolar - EFE, mediado metodologicamente pela mídia-educação. Essa problemática tem início
a partir da inquietação da autora enquanto praticante de modalidades esportivas de aventura,
não vê-las presentes no cotidiano escolar durante sua graduação em Educação Física. A
culminância se dá com a escrita de seu TCC, trazendo uma prática pedagógica que materializou
o esporte de aventura na escola. E, a partir de proposições dos estudantes que participaram desta
pesquisa-ação, vistas como novas problemáticas, reformulou-se esta pesquisa, que tem como
objetivo geral compreender como o esporte de aventura pode se materializar no âmbito da EFE
a partir da mídia-educação como metodologia de ensino. Diante deste objetivo geral, se
delimitam nossos objetivos específicos, que serão trazidos ponto a ponto a seguir. Para tanto,
seguimos utilizamos a metodologia da pesquisa-ação, com os pressupostos de Michel Thiollent
para balizar nossa intervenção pedagógica realizada no Campus Parnamirim do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN, a fim de concretizar nosso primeiro
objetivo específico, no qual problematizamos os limites e possibilidades do conteúdo esporte
de aventura - no contexto da EFE - balizada pelos momentos pedagógicos de mídia-educação.
Durante a realização desta intervenção, coletamos dados que foram analisados respondendo aos
nossos outros dois objetivos específicos, a saber, refletimos sobre como os estudantes se
apropriam do conhecimento de uma modalidade dos esportes de aventura, enquanto
manifestação da cultura de movimento, a partir dos relatos dos alunos sobre a vivência final e
das apresentações dos seminários ao final da unidade didática, a partir da seleção de 12 textos
de relatos de vivência e 11 relativos a apresentação do seminário final. Desta seleção,
discutimos a partir de três diretrizes: fatos destacados durante a aventura vivida, sentimento de
pertencimento a experiência vivida e aprendizados autodeclarados da aventura vivida. E, nesta
última dialogada com alguns exemplos de conteúdos midiáticos construídos pelos estudantes,
verificamos que os alunos expressam em suas criações de conteúdo midiático, elementos ou
temas, que indicam a ampliação do conhecimento sobre o esporte de aventura escolhido e
desenvolvido na unidade didática, sendo este nosso último objetivo específico. Citamos como
principais resultados alcançados, a partir do entrelaçamento desses três objetivos, a constatação
de que os estudantes ampliaram, por meio de uma aprendizagem significativa, seus
conhecimentos sobre o esporte de aventura experienciado, demonstrado tanto pelos conteúdos
midiáticos construídos e apresentados pelos mesmos, quanto ancorados pelo referencial teórico
especializado que dialogamos; Percebemos que a mídia-educação, diante das possibilidades de
uso por nós exploradas, nos trouxeram um panorama de ampliação do espaço-tempo de
convivência e aprendizagem, bem como diversas formas de expressão do conhecimento
adquirido, agindo de forma crítica, reflexiva e criativa, sendo fundamental no processo de
aprendizagem da modalidade estudada.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Ensino médio; Esporte de aventura.
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ADVENTURE SPORT IN SCHOOL:
possibilities of dialogue with the media-education
ABSTRACT
This dissertation, have curious look about the materialization of the adventure sport, our object
of study, understanding it as a content of physical education - EFE, methodologically mediated
by media education. This problem starts through the unrest of the author while practicing of
modalities of adventure sports, and don’t see them in daily school life during her graduation in
Physical Education. The acme of this process was the writing of the monograph, bringing a
pedagogical practice that materialized the adventure sport in school. And with the propositions
of the students who participated in this action research, seen as new problems, we reformulated
to this research, which has as general objective to understand how the adventure sport can be
materialized on ambit of EFE through media education as teaching methodology. Given this
general objective, we draw our specific objectives, which will be brought below. We use the
methodology named “action research”, based in Michel Thiollent to mark our intervention
pedagogic accomplished on Federal Institute of Education, Science and Technology (IFRN Campus Parnamirim) to concretize our first specific objective, in which we question the limits
and possibilities of content adventure sports - in the context of physical education in school –
based on the moments pedagogics of media education. During the realization of this
intervention, we reapded informations that were analyzed answering our other two specific
objectives, namely: we analyzed how the students made the appropriation of knowledge of a
modality of adventure sports, as a manifestation of the culture of movement, based on the
analysis of speeches of the students about the final experience and about presentations realized
by students (seminar) in the end of the didactic unit. We selected 12 texts of experience reports
and 11 concerning the presentation of the final seminar. From this text selection, we discussed
three guidelines: events detached during the adventure experienced, feeling of belonging to
lived experience and self-reported learnings of lived adventure. And, from this last dialogued
with some examples of media content built by the students, we founded that students express
in their creations of media content, elements or themes, that indicate the expansion of
knowledge about the adventure sport chosen and developed on the didactic unit, which is our
laste goal specific. We cited as main results from the interaction between these three objectives,
the confirmation that students increased, by a meaningful learning, their knowledge about the
adventure sport experienced, demonstrated by the media content built and presented by them,
and based on theoretical reference specialized that we dialogue; We realized that media
education, inside of the possibilities of use for us explored, brought us a panorama of expansion
of space-time of interaction and learning, as well as various forms of expression of the
knowledge acquired, acting in a critical, reflective and creative way, being fundamental in the
learning process of the modality studied.
KEYWORDS: Physical Education; High school; adventure sport.
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SUMAPA1

Adotamos o termo “sumapa” como união dos termos sumário e mapa, representando o percurso de
pesquisa de nossa dissertação, assim como no sumário, a partir de um formato peculiar ao esporte
orientação, o mapa. Temos além do mapa (com percurso destacado em linhas e círculos cor de rosa) a
legenda (trazendo a nomenclatura específica que representa cada objeto no terreno) a sinal ética descrita
(que dá dicas para facilitar o encontro do pontos e tem estreita relação com a legenda) e por fim, o
gabarito (que seriam as respostas esperadas, que relacionam os títulos dos capítulos).
1
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ORIENTANDO O MAPA QUE NOS
GUIA POR UMA AVENTURA NA ESCOLA

Fonte da planta baixa: IFRN Campus Parnamirim Autora: Ana Cláudia Nobrega de Medeiros
Cedida durante a pesquisa Criação da capa: Dandara Queiroga de Oliveira Sousa

“Nossa evolução e, talvez, a evolução de toda a vida consistem nessa dureza amedrontadora,
tímida e temerária: não ficar na própria casa em repouso, sair em direção ao mundo das
coisas desalojar-se? Nascer implica expor o frágil ao rigor, o morno ao gelado, o flexível ao
rígido, o terno a violência; isto é conhecer” (SERRES, 2004, p. 24).
ORIENTANDO O MAPA QUE NO S GUIA POR U MA AVENTU RA NA ESCOLA i
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Em meados de 2008 experimentei, fora do contexto escolar, em momentos de lazer,
práticas corporais que me colocavam em cenários nunca antes vistos, diante de desafios a serem
superados de forma rápida e com a sensação de se aventurar2 em algo novo, seja pelo cenário,
seja pelas estratégias de resolução desses desafios, seja pela sensação de superar meus próprios
medos e limites, seja pela sensação de vertigem, entre outras. A modalidade em questão era a
escalada em rocha.
No ano de 2012, já cursando Educação Física, surgia a inquietação, do porquê não levar
modalidades de esportes de aventura para a Educação Física Escolar. A partir de então, tornavase intento, possibilitar experiências aos escolares que os estimulassem a pensar em outras
práticas corporais, outros esportes que ampliassem seus horizontes e repertório motor. No
decorrer desse ano, estive presente em uma competição do Esporte Orientação3
A partir de 2013 iniciei a prática desta modalidade esportiva e realizei estágios em que
as práticas pedagógicas se materializavam com propostas efetivadas no ensino dos esportes de
aventura, sendo o esporte orientação o mais recorrente, por se mostrar uma modalidade
acessível, inclusiva e de fácil execução nos mais diversos espaços escolares.
A culminância dessas práticas no âmbito da graduação, se deu em 2013, com nosso
trabalho de conclusão de curso - TCC, que foi realizado no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Parnamirim, sob supervisão
(visto que eu não tinha formação concluída) e parceria do professor que continua sendo ator da
pesquisa-ação aqui trazida. Como sugestões, advindas daquela pesquisa, tivemos muitos pontos
destacados pelos estudantes da turma que participou da pesquisa, dentre eles: que fossem
trazidos mais atletas do esporte, que tivessem mais vivências da modalidade fora do espaço

a sensação que nos guia nestes estudos, é a aventura, aqui compreendida como: “o substantivo feminino aventura
[...] se refere à possibilidade de incorrer uma circunstância ou lance acidental, inesperado.[...] aventure no século
XI, que significa o que vai acontecer a alguém”. Aventura em sua definição traz os elementos da incerteza e da
fabricação de sentido para algo inusitado, e em sua etimologia carrega a condição de percorrer um trajeto, chegar,
apesar das circunstâncias” (BANDEIRA, 2009, p.136).
2

3

EO, definido pelo Clube de Orientação Potiguar (2015), quando tomamos por base sua principal
modalidade (Orientação pedestre), “como uma corrida individual, contra relógio, em terreno
desconhecido e variado, geralmente de floresta ou montanha, num percurso materializado no terreno
por postos de controle que o orientista deve descobrir numa ordem imposta. Para o fazer, ele escolhe
os seus próprios itinerários, utilizando um mapa e, eventualmente, uma bússola”. Enfatizamos ainda,
que nosso intento é de corroborar o esporte orientação enquanto modalidade dos esportes de aventura,
que foram tematizadas em nossa prática pedagógica, se dá pelo fato de investir na sua característica de
imprevisibilidade, incerteza e da fabricação de sentido para algo inusitado e carregar a condição de
percorrer um trajeto, chegar, apesar das circunstâncias, conforme conceito de aventura por nós
explicitado. Preferimos adotar outro slogan, sugerido pela Confederação Brasileira de Orientação –
CBO, “Esporte dos estudantes”.
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escolar, que esta modalidade fosse ensinada em mais escolas e para mais turmas (dentro do
próprio IFRN, inclusive), que tivessem mais aulas, dentre outras.
Essas sugestões, que foram encaradas como novas problemáticas advindas da pesquisa
então finalizada, desencadearam o desejo de aprofundamento das pesquisas e práticas
pedagógicas com este conteúdo, de modo que as sugestões dos estudantes fossem incorporadas
a uma nova pesquisa. No rastro desse ciclo de investigação, ação e reflexão, tive a oportunidade
imediata de cumprir o estágio obrigatório, trazendo esta modalidade para uma outra escola (de
administração municipal que atende ao ensino fundamental) e um pouco mais adiante, para a
pesquisa de mestrado aqui trazida, sendo, nesse novo contexto, possível efetivar as demais
sugestões dos estudantes.
Para efetivação dessas sugestões, bem como aprofundamento no ensino tivemos
momentos posteriores de pesquisa sobre ações correlatas que pudessem nos auxiliar nessa nova
empreitada, percebendo-se assim, a lacuna de produções acadêmicas neste sentido, bem como
a falta de relatos de experiências pedagógicas, considerando as especificidades de nossa
pesquisa de estado da arte, que será detalhada a seguir.
A partir de então temos nos dedicado a escrita de trabalhos nesse sentido, especialmente
com a divulgação do TCC acima descrito, intitulado: “Esporte orientação no ensino médio:
possibilidades pedagógicas na Educação Física Escolar”4, que teve como objetivo geral,
verificar a possibilidade de intervenção pedagógica, tematizando o esporte orientação no ensino
médio, por meio de uma pesquisa-ação.
No intento de efetivar as sugestões dos estudantes partícipes da pesquisa de TCC,
refletimos para este momento, que seria necessária uma ampliação da comunicação com os
mesmos, por isso, e tomando por base os estudos então realizados pelo Laboratório de Estudos
em Educação Física Esportes e Mídia – LEFEM, sobre as possibilidades de ensino pela
metodologia mídia-educação, que será melhor descrita no capítulo 2, vislumbramos que dessa
forma, poderíamos dialogar os esportes de aventura, com a tecnologia e a mídia5, tendo sido o
EO a modalidade escolhida novamente, de forma mais aprofundada. Levando esta relação, já
analisada por outras lentes, inclusive externas a escola e de forma sempre convergente, agora
para o âmbito escolar, materializada na Educação Física Escolar -EFE.
4

Consultar: Sousa (2013) ao final deste escrito.
Segundo Betti e Pires (2008, p. 282) “A palavra mídia origina-se do latim media, plural de médium, que significa
meio. Inevitavelmente encontra-se associada à comunicação – a mídia refere-se aos meios de comunicação, no
sentido de comunicação humana mediada por algum aparato”. Desse conceito mais amplo, entendemos como
mídia, os aparatos ou suportes pelos quais a comunicação é estabelecida e não menos importante o conteúdo
veiculado por estes suportes e aparatos, que no nosso entender vão desde o corpo até a mídia digital mais
sofisticada, como forma de mediação e socialização.
5
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Na pesquisa ora desenvolvida, escolhemos como conteúdo de ensino o esporte
orientação e fizemos um levantamento por meio de questionário diagnóstico (apêndice 1), com
perguntas que se dividiam em dois blocos: Bloco I – Uso da mídia e Bloco II – Esporte
Orientação.
Ao responder o I bloco o estudante nos informa: qual plataforma ele acessa com mais
frequência (numa escala de 1 a 4, em ordem crescente); se possui smartphone; qual aparelho
mais utiliza para acessar a internet e por fim, nos dá sua opinião, em texto sobre a influência da
mídia sobre a população.
O II bloco, traz questões sobre o esporte orientação, a fim de conhecer o que o estudante
sabe sobre a modalidade, se já teve experiências anteriores nas aulas de Educação Física. Além
das questões objetivas, buscamos saber, quais relações entre a mídia e a modalidade que os
estudantes fazem, quais os possíveis motivos desta não ser tão conhecida e especialmente, se
os estudantes consideram importante conhecer esta modalidade nas aulas de Educação Física.
Trata-se de um questionário extenso que traz dados que não são tão relevantes à pesquisa
em tela. Traremos a seguir, um recorte dos dados mais relevantes para nossa pesquisa,
considerando os 144 respondentes (unificando todos os estudantes que responderam, em um
único grupo, visto que o questionário foi o mesmo). Vale salientar, que apesar de termos 152
estudantes participes da pesquisa, na ocasião de preenchimento do questionário 144 estavam
presentes nas aulas.
Em linhas gerais, esses questionários foram fundamentais para verificar as
possibilidades de aprofundamento das pesquisas de TCC, a partir da ótica desses novos
estudantes que foram sujeitos de nossa pesquisa.
Corroborando a ideia de que considerar o uso da mídia no contexto escolar, se constitui
um elemento essencial dos processos de produção, reprodução e transmissão da cultura, visto
que estas fazem parte da cultura contemporânea desempenhando papéis cada vez mais
importantes.
Recorrer então, a outras formas de dialogar, a educação e a comunicação, parece ser um
caminho acertado, para se diminuir a lacuna existente, entre as manifestações e usos midiáticos
fora da escola, trazendo-as para dentro da escola.
Um dos caminhos possíveis, proposto por nós inclusive, é o da mídia-educação, onde
conseguimos observar proposições de um fluxo educativo por meio da mídia a fim de tornar o
estudante um leitor crítico das informações postas nas mesmas, criando um hábito reflexivo
para que nem toda informação seja absorvida inconscientemente, mas que seja ponderada para
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que a apropriação do conhecimento seja feita de forma autônoma e que esta mediação seja
realizada pelos professores.
No caminho destas compreensões, observar os consumos e usos midiáticos e tecnologias
na sociedade da informação moderna, e colocá-las às margens do processo educativo, é por
vezes desconsiderar o processo de transformação na comunicação, que ocorre em nossa
sociedade e não refletir na escola. Usamos propositadamente o termo refletir no duplo sentido,
de trazer o reflexo da sociedade para a escola, e principalmente na compreensão de que a escola
tem papel fundamental no processo de reflexão sobre as experiências vividas e os consumos
midiáticos, de informação e principalmente de conhecimento.
Delineia-se então, nosso problema de pesquisa que culmina em um cenário de
investigação interessante. Ao nosso olhar há, considerando a EFE, há certa negligência na
oportunização de experiências diversas, especialmente com os esportes de aventura, e; dentre
as possibilidades de metodologias de ensino, considerar a mídia como aliada no processo. Deste
contexto, surge nossa questão de estudo: Como materializar o ensino dos esportes de aventura
na Educação Física Escolar por meio da mídia-educação?
Seguindo este questionamento, desenha-se nosso objetivo geral que foi compreender
como o esporte de aventura pode se materializar no âmbito da Educação Física Escolar a partir
de uma experiência em mídia-educação. Diante deste objetivo geral, se delimitam nossos
objetivos específicos, a saber:
- Problematizar os limites e possibilidades do conteúdo esporte de aventura - no contexto da
Educação Física Escolar, balizada por uma experiência mídia-educativa;
- Refletir sobre como os estudantes se apropriam do conhecimento de uma modalidade dos
esportes de aventura, enquanto manifestação da cultura de movimento, a partir de textos
construídos pelos alunos sobre a vivência final e das apresentações dos seminários ao final da
unidade didática;
- Verificar se os alunos expressam em suas criações de conteúdo midiático6 elementos ou temas
que indiquem a ampliação do conhecimento sobre o esporte de aventura escolhido e
desenvolvido na unidade didática.

6

No decorrer de nosso trabalho, apresentaremos conteúdos midiáticos construídos pelos estudantes ao
longo da intervenção pedagógica. Essas criações se diferenciam de acordo com a turma e são baseadas
em 4 possibilidades de mídia: texto, vídeo, imagem e na junção das três anteriores, por meio de portfólio.
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Baseados na problemática trazidas das demandas dos sujeitos de pesquisa de TCC e a
fim de atender aos objetivos de pesquisa supracitados, optamos por continuar com a
metodologia de pesquisa-ação7 e trazemos como principal interlocutor, Michel Thiollent.
Para tanto, fez-se necessário organizar a pesquisa seguindo uma lógica cíclica, dinâmica
e espiralada de investigação-planejamento-ação-reflexão. Nesse sentido, nos organizamos do
seguinte modo:
Ainda para Thiollent, metodologicamente, a pesquisa-ação deve se desenvolver e
concretizar de forma planejada. Para tanto, o autor recomenda que a pesquisa-ação seja
organizada em um plano de ação, respondendo aos seguintes questionamentos (quadro 1):

Quadro 1: Esquematização do plano de ação de nossa pesquisa-ação.

QUESTIONAMENTOS
Quem são os atores ou
unidades de intervenção?
Como se relacionam os
atores e as instituições?
Quem toma as decisões?

Quais são os objetivos (ou
metas) tangíveis da ação?

Quais os critérios de sua
avaliação?

RESPOSTAS
Quatro turmas do 2º ano do ensino médio do IFRN – Campus
Parnamirim (152 partícipes – alunos matriculados e
frequentando as aulas durante o bimestre letivo)
A instituição escolhida é educacional e a relação entre os
atores é de convergência entre a direção da escola, os
professores/pesquisadores e estudantes, quando confluem
interesses de aprendizagem mútua.
Os professores, por meio de deliberação coletiva com
estudantes, a partir de demandas trazidas por eles.
Corroborando com os objetivos de nossa pesquisa, as metas
tangíveis durante nossa intervenção pedagógica, balizadas
pela pesquisa-ação, são os seguintes:
- Mapear o conhecimento dos alunos sobre a modalidade de
esporte de aventura escolhida, bem como a relevância dada
por eles para o conhecimento do conteúdo de ensino proposto;
- Analisar quais recursos tecnológicos e mídia são mais
acessados pelos alunos, a fim de implementar a mídiaeducação como metodologia de ensino;
- Vivenciar a modalidade de esporte de aventura escolhida
(esporte orientação);
- Oportunizar e mediar a criação de conteúdos midiáticos que
contribuam para a problematização do Esporte Orientação em
outros contextos escolares e/ou educativos.
- Envolvimento dos atores sociais com a pesquisa-ação (por
meio de relatos de experiência no grupo do facebook,
acompanhamento da frequência e participação nas aulas,
entrega de atividades propostas, etc);

Pesquisa-ação é compreendida segundo Thiollent (2004, p, 14) como, “[...] um tipo de pesquisa social com base
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos
de modo cooperativo ou participativo”.
7
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Como dar continuidade a
ação, apesar das
dificuldades?
Como assegurar a
participação da população
e incorporar suas
sugestões?

- Aplicabilidade do conteúdo “Esportes de aventura” na
escola (por meio de sugestões críticas dos estudantes sobre as
vivências com o esporte no seu contexto escolar);
- Refletir sobre como os estudantes se apropriam da
modalidade esportiva a partir dos seus relatos de experiências
dos estudantes.
Tornar esta pesquisa-ação atrativa para seus atores e buscar
explorar ao máximo seus potenciais e conduzindo-os a uma
relação de cooperação e pertença à pesquisa e ao processo
educativo.
Com diálogo e deliberações coletivas.

As avaliações serão contínuas, mediante observações e
Como controlar o processo análises de cada intervenção realizada, por meio de diversas
e avaliar os resultados?
ferramentas midiáticas (como fotografia, vídeo, etc.), além da
descrição detalhada de cada intervenção, por diário de campo.
Na pesquisa-ação, todos os envolvidos são considerados atores da pesquisa numa relação
de convergência e simultaneidade de pesquisador e pesquisado. Isto não quer dizer que não haja
“o pesquisador”, mas sim que o próprio pesquisador se torna objeto de pesquisa, e, segundo
Thiollent (2004, p.70) “[...] o principal ator é quem faz ou quem está efetivamente interessado
na ação. O pesquisador desempenha um papel auxiliar, ou de tipo ‘assessoramento’[...]”. Nesse
sentido, e por se tratar de uma proposta ainda inovadora em nosso contexto escolar, todos os
estudantes envolvidos no processo de pesquisa-ação tornam-se atores sociais e a maior
interessada, é a autora.
Nossos sujeitos de pesquisa foram estudantes de quatro turmas do 2º ano do ensino
médio integrado (totalizando 155 matriculados e uma média de 152 partícipes durante o
processo de pesquisa, considerando os estudantes que se mantiveram ativos e frequentando as
aulas), sendo duas do curso de mecatrônica e duas de informática, nas aulas do componente
curricular Educação Física, do IFRN Campus Parnamirim. A especificidade de formação na
área de informática dada pela instituição favoreceu a exploração da mídia digital8.
Nossa pesquisa se materializou em uma intervenção pedagógica efetivada entre os
meses de maio e julho de 2015, que teve como objetivo o ensino da modalidade, bem como
possibilitar que os estudantes tornassem também criadores de conteúdos midiáticos.
Ao longo da pesquisa foram desenvolvidas diversas técnicas de coletas de dados e
acompanhamento, por meio de diferentes instrumentos. Realizamos questionários

8

Mídias digitais aqui compreendidas como aquelas que podemos construir e acessar mediante o uso de
computadores, notebooks, tablets, smartphones e congêneres.
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(estruturados, disponibilizados em momentos distintos e em espaços distintos, sala de aula e
grupo do facebook), fizemos gravações de vídeos (que foram transcritos para a descrição e
reflexão), tivemos as avaliações realizadas com os estudantes (melhor detalhadas no capítulo
2), diário de campo escrito pela autora e enriquecidos pela gravação de áudio e registro
fotográfico de algumas aulas. Para fins de análise de dados, selecionamos alguns formatos de
questionários que serão melhor descritos no capítulo 3.
A aplicação de questionários nos possibilitou uma vantagem, a de atingir um número
elevado de respondentes em um curto espaço de tempo. Um dos fatores limitantes da aplicação
de questionários, é a impossibilidade de interação. No nosso, os questionários selecionados para
análise, foram roteiros que guiaram a escrita (dos relatos de experiência da última vivência) e
a apresentação de seminário final da disciplina. Em ambos os casos, houve interação entre os
estudantes, seja pela plataforma onde os relatos foram disponibilizados (facebook), seja pela
interação durante a apresentação dos seminários.
Tivemos primordialmente como dados coletados as respostas aos questionários
diagnósticos, as anotações em diário de campo, as respostas aos questionários postos nos grupos
do facebook e a gravação em vídeo das apresentações durante o seminário final dos estudantes,
que foram transcritas. Essas duas últimas, foram analisadas a fim de verificar o atingimento de
nossos objetivos de pesquisa.
Esta análise9 pode ser realizada de forma quantitativa e/ou qualitativa. No nosso caso,
temos a análise quantitativa em alguma medida, com processos matemáticos simples e mais
substancialmente a análise se deu de forma qualitativa, que “busca compreender a realidade a
partir da descrição de significados, de opiniões já que parte da perspectiva do participante e não
do pesquisador” (ZANELLA, 2009, p. 126), esta técnica de análise de dados, corrobora com a
perspectiva cooperativa adotada para esta pesquisa, a pesquisa-ação, dando voz aos estudantes.
Apresentada nosso cenário problematizador, objetivos, justificativa e metodologia,
trazemos para finalizar o momento introdutório, o caminho que a escrita de nossa dissertação
seguiu, para sua valiosa apreciação, que está assim organizada:
No capítulo 1 intitulado, “A escola em busca de novas aventuras”, iniciamos
explicitando qual concepção de escola que adotamos. Os entendimentos de esporte - sua inter-

Segundo Bogdan e Bliken (1991, p. 205), a análise de dados é compreendida como: “o processo de busca e de
organização sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo
acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir
apresentar aos outros aquilo que encontrou. A análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão
em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que se deve ser
aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros”.
9
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relação com a cultura escolar - e de esporte de aventura aqui compreendido como cultura de
movimento e conteúdo de ensino da EFE, bem como a síntese do estudo de levantamento do
estado da arte sobre os esportes de aventura no contexto escolar ou educacional.
O nosso capítulo 2, que nomeamos “Uma escola mediada pela aventura”, apresentamos
dados mais específicos da intervenção pedagógica realizada no IFRN – Campus Parnamirim,
trazendo elementos didáticos e o relato dessa experiência. Descrevemos uma seleção de
conteúdos midiáticos elaborados pelos estudantes e fruto do diálogo da mídia com o conteúdo
esporte orientação, apenas como exemplos do potencial criativo dos alunos.
O capítulo 3 denominamos “Apropriações da aventura vivida” descreve a reflexão
realizada, discutindo alguns conceitos desveladas no processo de leitura dos relatos dos
estudantes em seus momentos de culminância (vivência final na UFRN e apresentação de
seminário), pontuando inferências que foram significativas para nossa intervenção, pesquisa e
práxis.
As considerações finais, aqui batizada “Traçando nova rota”, fazendo referência a
modalidade de esporte de aventura escolhida, trazem as contribuições e conclusões as quais
nossos estudos chegaram, bem como nossas perspectivas futuras, efetivando a lógica cíclica e
espiralada da pesquisa-ação, no sentido de propor novas investigações, advindas dessa.
Fazemos neste momento, um convite à leitura e agradecemos sua apreciação ao nosso
percurso de pesquisa.
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Capítulo 1

1. A ESCOLA EM BUSCA DE NOVAS
AVENTURAS
“À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e
constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar
através dele (DELORS et al., 1996, p. 89)”

Fonte das imagens do notebook e tablet: http://google.com/imagens Acesso em: 21.01.2016
Criação da capa: Dandara Queiroga de Oliveira Sousa
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Iniciar uma discussão, uma reflexão, sobre a Educação Física Escolar sem levar em
consideração o contexto escolar em sua amplitude, é corroborar e perpetuar com a ideia de que
a Educação Física está à parte do restante da escola. Mas que escola é esta? Talvez ainda nos
reste (re)pensar um pouco...
Uma primeira aproximação com o conceito de escola nos leva ao entendimento de que
essa, é uma instituição entendida como “difusora de saberes que se destinam às novas gerações,
apresentando por sua vez uma especificidade que a distingue de outras formas de
conhecimento” (CORREIA, 2011, p. 67). Nesta visão do que seja a escola, percebemos o
encaminhamento de que na difusão dos saberes propagados pela escola, há uma diferenciação
quando comparada a outras instituições, considerando, pois, que a difusão de saberes ocorre
também em ambientes não-formais e de forma não intencional. Por hora, refletimos sobre a
importância e relevância de um ambiente de educação intencional e formal (LIBÂNEO, 2013)
materializado nas escolas, para que os conhecimentos produzidos e acumulados possam ser
organizados, sistematizados, ensinados e aprendidos.
Segundo Correia (2011, p. 68) a organização desses saberes, pode ser traduzida pela
“sistematização do conhecimento na escola representa um processo complexo, que resulta da
transformação de um conjunto de saberes disseminados na sociedade, que são convertidos em
saberes escolares, como uma cultura particular”. De acordo com este último pensamento,
inferimos que os saberes escolares devem ser organizados considerando as peculiaridades da
cultura na qual a escola está inserida e deve ser mediado por processos didáticos. Corroborando
este fluxo interno de funcionamento e difusão de saberes Sacristan e Gómez (2007, p.95), nos
dizem que,

As atividades acadêmicas, os conceitos e os conteúdos da cultura escolar
adquirem um sentido muito peculiar dentro da cultura da escola e da aula. O
aluno/ a, ao se introduzir na cultura escolar e da sala de aula, adquire os
conceitos que são necessários para desempenhar satisfatoriamente entre as
demandas dessa comunidade e dessa cultura.

Compreender então, que a organização, seleção, transmissão de saberes culturalmente
produzidos e considerados relevantes na escola, nos faz retomar uma das funções mais
importantes da escola, por meio do processo de assimilação desses conteúdos, conhecimentos
a fim capacitar o estudante a fazer parte de uma sociedade, materializada pela capacidade de
socialização deste estudante. No rastro desse pensamento, Sacristan e Gómez (2007, p.14) nos
traz a compreensão de que,
A função da escola, concebida como instituição especificamente configurada
para desenvolver o processo de socialização das novas gerações, aparece
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puramente conservadora: garantir a reprodução social e cultural como
requisito para sobrevivência na mesma sociedade. [...] A escola, por seus
conteúdos, por suas formas e por seus sistemas de organização, introduz nos
alunos/as, paulatina, mas progressivamente, as ideias, os conhecimentos, as
concepções, as disposições e os modos de conduta que a sociedade adulta
requer.

Especialmente ao considerar, que além da socialização dos conteúdos culturalmente
produzidos, a escola se efetiva em um movimento de preparo dos estudantes para diálogo,
socialização e pertencimento à sociedade, por meio dos regulamentos e normas de boa conduta
estipulados para a boa convivência em sociedade, podemos compreendê-la como um espaço
que reflete alguns aspectos da organização social externa para o âmbito interno da escola, pois,
na escola estão presentes as diversas relações sociais existentes na sociedade
civil, desde a punição até os mecanismos mais complexos de construção da
subjetividade, a partir de todo um constante ritual de aprendizagem,
hierarquia, obediência e padronização a partir de métodos avaliativos que
desconsideram a individualidade, a criatividade e os saberes de cada um
(PINTO, 2014, p.2).

Nesse sentido, alguns caracteres da socialização ficam comprometidos por causa de
sistemas que minam a livre expressão, dificultando a socialização dos saberes, enquanto
conteúdos de ensino da cultura escolar, e entres os próprios jovens, considerando inclusive suas
próprias construções de conhecimentos.
Seguindo estas reflexões, enxergamos duas práticas distintas a serem observadas, no
que diz respeito a este reflexo: uma, no tocante aos conhecimentos produzidos culturalmente a
serem organizados e levados à escola. A segunda, sobre as relações de disciplina, hierarquia e
ordem. Em última instância, as relações de poder, existentes na escola. Dessa forma, os
conhecimentos culturalmente produzidos bem como as relações de poder e controle da
sociedade, estariam materializadas no contexto escolar.
A relação entre essas práticas se dá pelo fato de que, por vezes, os conhecimentos
culturalmente produzidos, ou vivenciados são negligenciados no cotidiano escolar, justamente
por causa dessa relação hierárquica, ora estabelecida, que perpassa por todo o fazer pedagógico,
desde a seleção dos conteúdos até as formas de avaliar o aprendizado.
Dessa maneira, percebemos que alguns fatores não vêm sendo considerados na escola.
Dialogamos novamente com Sacristan e Gómez (2007, p.14), para nos relembrar que, “o
processo de socialização das novas gerações nem é tão simples, nem pode ser caracterizado
como linear, ou mecânico, nem na sociedade, nem na escola”. Vale salientar, que apesar de esta
ser uma afirmação escrita há quase vinte anos, ela continua sendo contemporânea, se pensarmos
que os processos de socialização, especialmente ao considerar as mudanças midiáticas e
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tecnológicas que certamente influenciam significativamente nos processos de comunicação e
apropriação do conhecimento.
Não temos como intuito negar, ou negativar a relevância e positividade para a sociedade
e para a escola, da tendência conservadora nos processos de socialização das mesmas.
Reconhecemos inclusive a importância deste movimento de manutenção para a formação de
identidade e cultura das sociedades, porém, reconhecemos também que,
A tendência conservadora lógica, presente em toda comunidade social para
reproduzir os comportamentos, os valores, as ideias, as instituições os
artefatos e as relações que são úteis para a própria existência do grupo
humano, choca-se inevitavelmente com a tendência também lógica que busca
modificar os caracteres desta formação que se mostram especialmente
desfavoráveis para alguns indivíduos ou grupos que compõe o complexo e
conflitante tecido social (IDEM, 1998, p,14).

Começamos então a refletir, que no importante movimento de mudanças e
descontinuidades, inclusive com o rompimento de paradigmas, é que se evolui. Sendo assim,
compreender as demandas postas nos processos de socialização dos jovens, estudantes nas
escolas, é um passo importante, para que a escola tenha efetivado seu caráter socializador, de
modo que o estudante seja inserido na sociedade não só pelos processos tradicionais de
reprodução dos conteúdos culturais, de conhecimento ou disciplinares. Colaborando a
percepção da iminente necessidade de rompimento com procedimentos reprodutivistas e
hermeticamente fechados, dialogamos com a proposta de pedagogia cultural, que, segundo
Brisolla e Brisolla (2010, p. 2),

proclama a necessidade de incorporar objetos de pesquisa, no campo
educacional, externas ao processo escolar. Por conseguinte, é importante
considerar que existe um currículo além das fronteiras da escola, constituído
por artefatos culturais que estão imbricados na vida cotidiana.

Portanto, considerar a influência que os conhecimentos e hábitos externos à escola têm
sobre a cultura de uma sociedade, pode ser um ponto de partida para que a escola possa
incorporar em sua dinâmica, novos conteúdos e novas metodologias de ensino. Partindo do
movimento efetivação da pedagogia cultural, acreditamos que teríamos então uma escola que
de fato amplia as possibilidades de aprendizado de sua comunidade, para além de apenas
transmitir conhecimento, ou ser mantenedora de relações de hierarquia, contribuindo de
maneira mais efetiva para o processo dialógico com a sociedade. Trata-se, portanto, de:
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problematizar e superar ‘a ênfase exclusiva nas estratégias escolares de
imposição de modelos culturais’ para então perguntar ‘sobre os usos, plurais,
que os diversos agentes escolares (alunos, professores, diretores, técnicos)
fazem deles’; no mesmo movimento, indagar ‘sobre o modo como as práticas
escolares se apropriam de outras práticas culturais, 'escolarizando', por assim
dizer, saberes constituídos fora delas, padrões de comunicação, modos de
relacionamento social etc. (MACIEL; VAGO ; ROCHA, 2004, p. 127).

Por esta ótica, é de fundamental importância considerar práticas sociais externas a
escola, pois no fluxo do entendimento que “o ser humano é compreendido como produtor,
construtor e transformador de cultura” (CORREIA, 2011, p.101), e nesse sentido, os estudantes
também são construtores de nossa cultura, por esse mesmo motivo é fundamental dar-lhes voz,
considerando suas experiências e saberes, dessa forma estaríamos estreitando os laços culturais,
do que é vivido dentro e fora da escola.
“Os seres humanos como seres sociais estão mergulhados numa “teia”, numa “rede”,
numa

conjuntura,

num

contexto

material,

simbólico,

intersubjetivo,

dinâmico,

multidimensional e complexo que é a cultura” (CORREIA, 2011, p.101). Com a expansão
tecnológica e a facilidade de acesso, produção e compartilhamento de informação, as barreiras
que especificam dados inerentes exclusivamente a uma determinada cultura, passam a ser cada
vez mais frágeis e interconectadas. Segundo Martín-Barbero (2014, p.79),

O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da
comunicação deixa de ser meramente instrumental para espessar-se, adensarse e converter-se em estrutural. Pois a tecnologia remete hoje não à novidade
de uns aparatos, mas sim a novos modos de percepção e de linguagem, a novas
sensibilidades e escrituras.

Essa complexa remodelação pela qual passa nossa sociedade nos usos midiáticos, da
produção e transformação cultural, nos remete a uma reflexão que não se esgotaria em alguns
parágrafos, mas ainda assim importante, que é: todo construto cultural de uma sociedade deve
ser levado à escola? Onde ficam os conhecimentos dos letrados e como determinar a relevância
do que deve ser problematizadas no contexto escolar? Neste ponto, Martín-Barbero (2014, p.
87) nos alerta que,

parece ter chegado o momento em que o conhecimento deixa de ser de
domínio exclusivo dos intelectuais e seus herdeiros mais especializados investigadores e tecnocratas, para converter-se em um meio comum através
do qual as sociedades se organizam e se mudam.

Reconhecendo que as fronteiras culturais e de produção do conhecimento estão cada
vez mais abertas a interconexões e que a celeridade com que os seres humanos estão
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transformando culturas, produzindo e publicizando informações em rede, faz-se necessário
refletir, sobre que informações são relevantes ao cotidiano escolar e qual importância do
professor nesse processo de mediação dos construtos culturais e produção do conhecimento.
Concordamos com Martín-Barbero (2014, p. 91), quando alerta que,

Reivindicar a existência da cultura oral ou da videocultura não significa de
modo algum desconhecer a vigência conservada pela cultura letrada, mas tão
somente começar a desmontar sua pretensão de ser a única cultura digna desse
nome em nossa contemporaneidade.

Portanto, concordamos com a adoção de uma prática pedagógica reflexiva que pondere
a construção do conhecimento e a produção cultural, no sentido de reconhecer sua
multiplicidade de fontes dando relevância ao que é fruto de práticas sociais, além do que
tradicionalmente está posto pela cultura letrada, ou pelos pensadores especializados. Não se
trata de desconsiderar ou diminuir o intento da construção do conhecimento baseado no esforço
científico ou acadêmico, mas sim de abrir espaços ao diálogo entre ambos, efetivando-se assim
uma relação mútua e respeitosa com a cultura do outro, com uma cultura diferente da nossa.
Dentre tantos olhares possíveis, diante destas relações de cultura, conhecimento e
escola, enfocamos o nosso, neste momento, no movimento de organização e problematização
dos conhecimentos culturalmente produzidos e relevantes à escola. Diante desta perspectiva
temos de levar em conta dois procedimentos didáticos, o que diz respeito a forma como esses
conteúdos vem sendo problematizados, mediados e ao conteúdo em si (a seleção de
conhecimentos culturalmente produzidos).
No sentido de acesso à informação, estamos em uma sociedade autossuficiente,
conhecida pela alcunha de “sociedade da informação”, mas conforme nos lembra Velasco
(2014) é importantíssimo diferenciar informação do conhecimento, podendo facilmente resultar
de um simples conjunto de dados, e ainda, conforme nos diz Martín-Barbero (2014, p. 80),

A partir de uma perspectiva histórica da produção social, podemos afirmar
que o conhecimento está passando a ocupar o lugar que primeiro ocupou a
força muscular humana auxiliada por utensílios e depois máquinas operadas
por trabalhadores, perspectiva a partir da qual faz sentido a expressão
“revolução tecnológica”.

Por compartilhar dessa reflexão é que problematizamos o indispensável ofício do
professor, em ser um mediador do conhecimento, do que constitui um amontoado de
informações e como esse amontoado pode ser organizado de forma a conduzir o aprendizado,
sendo seu papel “facilitar os meios que lhes permitam diferenciar, ponderar, interpretar e
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desenvolver a reflexão adequada, a partir de suas próprias experiências (VELASCO, 2014,
p.213) ”. Quebra-se nesse momento, a ideia superficial de que, o acesso a informação por meio
da popularização da internet, por exemplo, seria responsável por desconstruir ou colocar a parte,
o papel do professor. Diante do acúmulo de informações a que tem acesso, cabe ao professor,
baseado nos objetivos educacionais propostos, a seleção e a organização dos conteúdos a serem
tratados no contexto escolar, sendo uma tarefa primordial docente.
Não se trata de uma tarefa fácil, em que alguns critérios de seleção devem ser pensados.
Libâneo (2013) nos dá uma orientação geral, ao propor 5 critérios, a saber: 1. Correspondência
entre objetivos gerais e conteúdos: os conteúdos devem expressar objetivos sociais e
pedagógicos sintetizados na formação cultural e científica, sendo basicamente este critério que
definirá que conteúdos são importantes ou não na escola; 2. Caráter científico: trata-se de
selecionar as bases das ciências transformadas em objetos de ensino, por isso e importante
conhecer de forma aprofundada o conteúdo; 3. Caráter sistemático: os temas devem ter ligação
entre si, tendo lógica interna e favorecendo interconexões; 4. Relevância social: corresponde a
ligação entre o saber sistematizado e a experiência prática. Significa incorporar no programa,
as vivências e experiências das crianças, e; 5. Acessibilidade e solidez: compatibilizar os
conteúdos com o nível de preparo e desenvolvimento dos alunos.
Percebemos que a relação entre os objetivos de ensino e conteúdos, parece determinante
do que são conhecimentos relevantes ao contexto escolar. Por uma questão de especificidade
de formação, estenderemos nossa discussão pautados nos conteúdos pedagogicamente
relevantes ao componente curricular Educação Física.
A nosso ver, também no âmbito da Educação Física estes critérios são válidos,
especialmente ao considerar que os conteúdos devem expressar objetivos sociais pautados na
formação cultural. Dada a ideia de cultura anteriormente posta, vale explicitar neste momento
uma cultura que enfatiza as práticas corporais10 de nossa sociedade, a cultura de movimento.
Considerando esta produção cultural da sociedade, é que são organizados os conteúdos
pedagogicamente relevantes à Educação Física. Para Mendes (2013, p.17), “a este conteúdo
cultural corresponde comportamento de movimento, formas de movimentar-se, caracterizando
assim uma cultura de movimento [que] refere-se às relações existentes entre os movimentos e
a compreensão de corpo de uma determinada sociedade, comunidade, de uma cultura”.

Quando nos referimos ao termo “práticas corporais” compartilhamos o entendimento de Silva e Damiani (2005,
p. 25) que por esses termos se “evitassem a lógica da reprodução de modelos e padrões bastante difundidos, pelas
chamadas metodologias de treinamento esportivo”.
10
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A característica mantenedora da cultura por meio da tradição, não implica
necessariamente no engessamento de determinadas práticas corporais ou movimentos. Alguns
elementos do movimento se perpetuam, enquanto que seus significados e valores simbólicos se
reconfiguram com o passar dos tempos e de acordo com a dinamicidade da sociedade.
Nossa opção de estudos a partir do termo cultura de movimento, se dá pelo fato de
fazermos parte do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de Movimento - GEPEC, e por
corroborarmos a visão de Melo (2006, p. 130) quando nos diz que esta opção,

busca discutir um paradigma para a Educação Física que incorpore uma nova
visão de corpo, tendo-se a Cultura de Movimento como critério organizador
do conhecimento a ser tematizado pela Educação Física, pautada num
contexto biocultural no qual o ser humano produz, transmite e transforma tal
cultura, gerando um novo olhar para as práticas pedagógicas na Educação
Física, as quais terão como função acessar os alunos a essa cultura e
instrumentalizá-los para vivenciar o jogo, a dança, o esporte, as lutas e outras
manifestações quer seja no ensino formal, não-formal e no tempo livre.

Nesse sentido, a nosso ver, a cultura de movimento é o eixo norteador para
estabelecimento de critérios organizadores de quais conteúdos serão tematizados pela Educação
Física Escolar. O que nos filia ainda mais a esta opção, é que ao observarmos, ainda no exposto
por Melo (2006), que o termo cultura de movimento abrange as práticas corporais, para além
do contexto da educação formal, vislumbrando que as vivências no contexto escolar possam
extrapolar este momento e perdure ao ambiente não-formal.
No momento introdutório desta dissertação, buscamos apresentar diversas vivências
para ilustrar como a busca por diferentes práticas corporais se refazem de acordo com a
dinamicidade e necessidades da cultura nas quais as mesmas estão inseridas. Traremos ainda,
neste capítulo o contexto escolar enquanto reflexo das relações e contextos sociais externos a
ela; e, no sentido inverso, a importância de se tematizar na escola, aspectos trazidos do
cotidiano, para que a prática educativa esteja contextualizada com o mundo “fora da escola”. É
neste sentido também, que Elenor Kunz (2012), Correia (2011), Libâneo (2013), dentre tantos
outros que poderíamos recorrer, nos propõe considerar o mundo vivido dos estudantes ao pensar
na Educação Física Escolar e trazer para a escola o que lhes atrai fora dela. Retomamos este
pensamento para agora dialogar que, conforme nos diz Melo (2006, p. 115),

a cultura tradicional como um elo de ligação entre as manifestações
historicamente construídas e ainda na informalidade com a possibilidade de
formalizá-las na prática da Educação Física escolar, principalmente
valorizando-as a partir da sua inclusão nas aulas e um novo encaminhamento
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pedagógico que possibilite ampliar o próprio conceito de Educação Física e
de Esportes.

Percebemos então, que na Educação Física, há uma fragilidade no que diz respeito a
inserção de novos conhecimentos da cultura de movimento que estão sendo vivenciados pelos
jovens fora do contexto escolar, para vivenciá-los dentro da escola e a partir desses
conhecimentos, objetivar a prática continuada, autônoma e segura nos momentos de lazer.
Sobre esta relação, obviamente diferente, entre a prática esportiva no contexto do lazer
e no contexto escolar, Kunz (2012) nos diz que existem duas manifestações da cultura de
movimento: a formal (relacionada aos movimentos tradicionais que são formalizados,
legitimados e ensinados em algumas instituições) e a informal (abrange os movimentos
tradicionais de cunho informal que ainda subsistem nas comunidades, tendo grande significado
para as mesmas, especialmente para as crianças). Segundo Kunz (2012, p. 48) a relação destas
culturas tradicionais e a Educação Física Escolar,

[...] teriam algum valor se com a sua inclusão no currículo se pudesse ampliar
o conceito de Educação Física e esportes. Os esportes normatizados poderiam
também sofrer alterações com a inclusão de importantes elementos culturais,
e assim facilitar uma melhor leitura de importantes componentes
socioculturais do Estado ou do país. Com isto, os alunos teriam a oportunidade
de adquirir um repertório de atividades que lhes possibilitasse uma
participação crítica e de reformulação da cultura de movimento de sua região
ou país.

Compreendemos que a Educação Física escolar já avançou consideravelmente,
respondendo a esta relevante crítica do Professor Elenor Kunz formulada há mais de 20 anos.
Contudo, a despeito das mudanças no panorama da inserção de elementos culturais e esportivos
nos currículos de Educação Física, ao considerar os esportes de aventura, enquanto cultura de
movimento, percebemos que o diálogo ora estabelecido com o autor, torna-se ainda atual e
plenamente contextualizado com nossa realidade escolar.
No rastro dessa ideia é que se faz necessária uma explanação de qual compreensão de
esporte estamos nos vinculando. Concordamos com Stigger (2005, p. 116), quando afirma que

por um lado o esporte apresenta uma perspectiva hegemônica que permite
serem realizadas trocas esportivas em escala global, por outro a sua
democratização trouxe consigo uma diversidade cultural nas suas formas de
realização e nos sentidos que lhe são atribuídos.

Por esta razão, por acreditar nos múltiplos sentidos que se pode atribuir ao esporte,
inclusive de acordo com a dinâmica cultural do contexto no qual esta prática está inserida é que
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nos fidelizamos a conceituação de esporte, sem linhas de definição tão rígidas, sem uma
competição exacerbada sendo incentivada, assim, concordamos que,

O esporte perdeu seu sentido inequívoco. O sentido do esporte é variado e
multidimensional. Nele podemos encontrar os valores da corporeidade, da
condição física, da saúde, do ter e do ser, do rendimento, do esforço de
procura, do desempenho, da persistência, da ação e da realização, do enfrentar
dificuldades, barreiras e resistências, da tensão, do dramatismo da aventura. E
é um espaço de expressão, de estética, de relaxação e entretenimento, de
configuração e de criação de vivências, de sensações, de impressões e
experiências, de comunicação, de cooperação e interação (BENTO, apud
STIGGER, 2005, p. 69-70).

Com esta ampliação na compreensão do fenômeno esportivo, especialmente no que diz
respeito as últimas possibilidades de expressão, criação, cooperação e interação é que o
vislumbramos enquanto conteúdo, ou conhecimento pedagogicamente relevante na Educação
Física Escolar. Não se trata do não reconhecimento do caráter institucional, oficial, ou do
rendimento esportivo, não é uma negação desta possibilidade, mas uma amplificação do
potencial do esporte enquanto prática social de inclusão, socialização e de diversificação da
cultura de movimento.
Stigger (2005) nos lembra que o esporte, visto no campo da Educação Física,
especialmente na escola, vem sendo trabalhado como um conteúdo hegemônico de uma cultura
de movimento dominante em nossa sociedade. No intento de nos mostrar que existe um esforço
em superar essa prática social, Maciel, Vago e Rocha (2004, p. 127) nos dizem que, “trata-se
de uma perspectiva que se desloca dos estudos de modelos culturais dominantes para estudos
em que o que importa é determinar as múltiplas e diferenciadas formas de apropriação destes
modelos”. Assim sendo, percebemos o que Stigger (2005) se refere como um processo de
escolarização dos conhecimentos que estão postos e circulantes na sociedade.
Nesse sentido, seria necessária uma ruptura com a ideia de que o conteúdo esporte é
pronto, instituído e impenetrável, para dar lugar a reflexão de como os caracteres culturais e
sociais do esporte podem e devem ser enfatizados no ambiente formal de educação.
Corroboramos então, a concepção de Kunz, quando define que o esporte, enquanto objeto de
ensino da Educação Física Escolar é:

[...] não apenas o desenvolvimento das ações do esporte, mas propiciar a
compreensão crítica das diferentes formas da encenação esportiva, os seus
interesses e os seus problemas vinculados ao contexto sociopolítico. É, na
prática, permitir apenas o desenvolvimento de formas de encenação do esporte
que são pedagogicamente relevantes. (KUNZ, 2004, p. 73).
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Então, o sentido que os pensamentos, esforços e ações devem seguir, são o sentido de
materializar o esporte educacional, que “focalizado na escola, tem por finalidade democratizar
e gerar cultura pelo movimento e expressão do indivíduo em ação, como manifestação social e
de exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão e a competitividade exacerbada”
(DARIDO; RANGEL, 2008, p. 180).
Percebemos então, a escola enquanto lugar de aprendizado e socialização, terreno fértil
para uma prática reflexiva de construção cultural, a partir do esporte. Concordamos com Stigger
(2005, p. 106) quando considera que,

entre os muitos espaços onde o esporte é praticado na sociedade em que
vivemos, a escola é aquele que tem um papel especial: transmitir essa prática
social para as gerações futuras, com a ajuda dos professores de educação
física. Assim, a educação física vem constituindo-se uma prática pedagógica
que, na esfera escolar, tem praticado o papel de tematizar – entre outros
conteúdos [...] – esta forma particular de atividade física.

É a partir da apreensão da escola enquanto ambiente pedagógico, de aprendizado e
formação do indivíduo, que consideramos importantes alguns valores e atitudes trazidas pela
vertente social do esporte educacional, aqui compreendido como,

[...] responsabilidade pública assegurada pelo Estado, dentro ou fora da
Escola, tem como finalidade democratizar e gerar cultura através de
modalidades motrizes de expressão de personalidade do indivíduo em ação,
desenvolvendo este indivíduo numa estrutura de relações sociais recíprocas e
com a natureza, a sua formação corporal e as próprias potencialidades,
preparando-o para o lazer e o exercício crítico da cidadania, evitando a
seletividade, a segregação social e a hipercompetitividade, com vistas a uma
sociedade livremente organizada, cooperativa e solidária (BRASIL, 1989, p.
24).

Para que o esporte deixe de ter um cunho meramente técnico e passe a se caracterizar
com uma prática esportiva que visa inclusão social dos estudantes como idealizado, é necessário
considerar que algumas adaptações devem ser pensadas no intuito de oferecer conhecimentos e
práticas corporais que sigam as dimensões humanas, que são campo vasto de problematização
a partir do cenário esportivo, a partir das dimensões de conteúdo11 procedimental (o que se deve
saber fazer?), conceitual (o que se deve saber?) e atitudinal (como se deve ser?) (DARIDO;

11

Compreendemos que as dimensões de conteúdo, apontadas de forma pontual no texto, devem ter uma
relação de ocorrência quase que simultânea e se estão tratadas de forma pontual é no sentido apenas de
ilustrar o quão abrangente pode ser o fazer pedagógico.
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OLIVEIRA, 2009). Melhor dizendo, não se trata apenas de se conhecer novas técnicas ou
conceitos do esporte, trata-se de cuidar pedagogicamente do esporte.
Corroborando a ideia do esporte educacional, que entende o esporte materializando-o
como possibilidade educativa e de formação do cidadão e não apenas como mera reprodução
do esporte de rendimento, bem como as novas manifestações de práticas esportivas trazidas
aqui em nosso momento introdutório, é que se inicia o movimento de incorporação de práticas
esportivas diversas para o contexto escolar, rompendo aos poucos com o paradigma de que os
esportes que poderiam ser tratados na escola, são os de quadra, ou formais, tão recorrentemente
e hegemonicamente trabalhados para então incentivar novas vivências.
Seguindo o fluxo de como a cultura de uma sociedade se interconecta com outras,
percebemos que a cultura de movimento também, e a partir destas práticas no campo
extraescolar, a escola enquanto microcosmo12 se apropria dessas ressignificações,
entrelaçamentos e a partir das conexões culturais reformula suas vivências esportivas.
Compreendendo a Educação Física Escolar também enquanto reflexo da sociedade e de
suas dinâmicas reconfigurações, percebemos que embora as práticas corporais mudem no
decorrer dos anos, bem como os objetivos que se tem ao escolher determinada prática, nem
todas, ou uma ínfima parcela delas, está sendo experienciadas no contexto escolar.
Dado este cenário, compreendemos que também no âmbito escolar a busca por novas
vivências corporais, também se reconfiguram e as necessidades e possibilidades de se
movimentar, se reconstroem. Desse modo, faz-se necessário uma constante e dinâmica
mudança na prática pedagógica docente, reconhecendo estas novas necessidades, exigindo do
professor um papel de mediador dessas novas manifestações da cultura de movimento na
Educação Física Escolar. No rastro dessa compreensão, é que se faz evidente a necessidade de
uma formação continuada e pesquisas constantes por parte do professor, a fim de manter-se
atualizado em sua prática pedagógica, tornando suas aulas atrativas e contextualizadas nessa
dinamicidade inerente a sociedade moderna.
Dentre as possibilidades mais diversas de expressão da cultura de movimento,
consideraremos a partir de agora os esportes de aventura, por serem nosso objeto de pesquisa,
vislumbrando sua inserção na Educação Física escolar. Para tanto, traremos os
Microcosmo aqui entendido como: “campos que têm suas próprias estruturas e leis. [...] É preciso, de
fato, aplicar o modo de pensar relacional ao espaço social dos produtores: o microcosmo social, no qual
se produzem obras culturais, campo literário, campo artístico, campo cientifico etc., é um espaço de
relações objetivas entre posições - a do artista consagrado e a do artista maldito, por exemplo – e não
podemos compreender o que ocorre a não ser que situemos cada agente ou cada instituição em suas
relações objetivas com todos os outros” (BOURDIEU, 1996, p. 60).
12
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encaminhamentos resultantes do levantamento de estado da arte realizado, para delinear que
caminhos este objeto de estudo tem seguido academicamente.
1.1. Em busca de aventura nos esportes
Seguindo nosso momento de investigação que dá sustentação a nossa intervenção de
pesquisa-ação e com os objetivos de dar sustentação teórica, detectar como nosso trabalho se
distingue dos demais, bem como mapear como se encontra a produção acadêmica, sobre nosso
objeto de estudo (considerando as especificidades de nossas buscas), realizamos um
levantamento do estado da arte, nas principais fontes de arquivamento de produção do
conhecimento acadêmico (os periódicos e as bibliotecas digitais de programas de pósgraduação).
Em nossas buscas, enfocamos produções do conhecimento que, da forma mais
abrangente possível, tematizassem os esportes de aventura, postos em contextos educativos
(escolares ou não).
Vale salientar, desde já, que embora nosso objeto de estudo seja o esporte de aventura,
nesse momento de levantamento, abrangemos todos os termos que fazem referência a essas
novas manifestações (aventura, radical, risco, natureza) e selecionamos arquivos que eram
distintos no que diz respeito a intenção motriz (atividade, esporte, prática corporal, entre
outros), por compreendermos, dado o “consenso da falta de consenso”, que delimitar as buscas,
apenas aos termos que adotamos como objeto de estudo, nos traria perspectivas reduzidas do
cenário acadêmico referente ao mesmo.
Assim sendo, realizamos o levantamento do estado da arte nos periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (Qualis: A2, B1, B2)
e nos Programa de Pós-Graduação - PPG da área 21 (que inclui cursos de Educação Física,
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia), recomendados e reconhecidos pela
mesma, sendo este nosso universo de buscas13.
Segundo Gil (2011), essa diversidade de fontes de buscas bem como a segurança da
confiabilidade do material bibliográfico pesquisado é fundamental para evitar equívocos que
comprometam os dados da pesquisa. Nossa escolha por tais fontes bibliográficas se justifica na
medida em que “os periódicos constituem o meio mais importante para comunicação científica”
(GIL, 2011, p. 62). No que se refere as teses e dissertações o mesmo autor, do qual

13

Destacamos que as buscas foram realizadas exclusivamente nos sítios (online) dos repositórios selecionados,
iniciadas em julho de 2014 e finalizadas em abril de 2015.
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corroboramos o entendimento, considera uma fonte importante de pesquisa por trazer estudos
originais.
Nossa imersão exploratória teve como amostra 30 fontes bibliográficas, sendo oito
periódicos CAPES (Quadro 2) e 22 repositórios ou bibliotecas digitais de programas e cursos
de pós-graduação (Quadro 3).

Quadro 2: Relação dos periódicos em que as buscas foram realizadas de acordo com o qualis.

Estrato
Qualis Capes

Periódico
Motriz: Revista de Educação Física
Movimento
Motricidade
Revista Brasileira de Ciências do Esporte
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte
Revista da Educação Física
Licere (Centro de Estudos de Lazer e Recreação)
Pensar a Prática

A2

B1

B2

Quadro 3: Relação Programas de pós-graduação em que as buscas foram realizadas.

Tipo de pósgraduação
Mestrado
profissional

Mestrado
acadêmico

Programa

IES14

Exercício Físico na
promoção da saúde

UNOPAR

Educação Física

Fonoaudiologia
Terapia ocupacional
Ciências da motricidade

UFMT
UFRN
UFSM
UNIMEP
UNESP/MAR
UFSCAR
UNESP/RC
UFRGS

Mestrado e
Doutorado

Ciências do movimento
humano

Educação Física

14

IES: Instituição de Ensino Superior

UDESC
UNICSUL
UNB
UCB
UFES
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FESP/UPE
UFPR
UEL
UFPEL
UFSC
UNICAMP
USJT
Educação Física e
Esporte

USP

A busca seguiu os seguintes critérios de seleção: serem publicações em língua
portuguesa, que contivessem um dos termos de busca (aventura, natureza, risco e radical)15 pelo
menos no título ou nas palavras-chave. Os termos foram buscados um a um em todos os
repositórios. Realizamos a leitura, integral de todos os artigos selecionados nos periódicos e
dos resumos das teses e dissertações, que constituíram nossa amostra, para então discutir o
estado da arte. Ao finalizar estas buscas, constatamos um total de 1.157 arquivos encontrados
(todos os que tinham pelo menos um dos termos acima descritos, independente do contexto
acbordado. Por exemplo, o “risco” poderia dizer respeito a “fatores de risco em doenças
crônicas”).
O procedimento de seleção dava-se pela identificação dos termos de busca no título dos
trabalhos e posteriormente pela explicitação no resumo, do ensino dessas práticas em ambiente
educacional. O processo de seleção final, após a leitura dos resumos das teses e dissertações e
leitura integral dos artigos completos, nos trouxe como componentes do estado da arte um total
de 8 arquivos, sendo 3 artigos de relatos de experiências, 3 dissertações e 2 teses, considerando
essas novas possibilidades motrizes, aplicadas ao contexto educacional ou escolar, que é a
proposta de nosso trabalho.
Observamos um dado interessante e pouco recorrente nesta seleção, o número de teses
e dissertações é maior do que o número de artigos. Acreditamos que este dado se justifique
porque o número de periódicos visitados é bem inferior ao número de Programas de PósGraduação, dada a seleção realizada (pelo qualis e por se tratarem de periódicos que tragam em
suas publicações conteúdos mais ligados à área das humanidades), o que restringe, de fato
quantitativamente o número de publicações.
15

Por compreendermos que muitas vezes estas práticas são descritas com nomenclatura correlata de
atividades ou esportes de risco, radicais, na natureza, utilizamos estes quatro termos em nossas buscas
(aventura, natureza, radical e risco) e a partir dos arquivos encontrados, selecionamos os que tratavam
mais proximamente do contexto e potencial educativo destas atividades.
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Neste momento, apresentamos a discussão dos resultados obtidos com o levantamento
de estado da arte, para debater sobre estudos realizados na área, bem como delinear qual
caminho realizado até a inserção dos esportes de aventura na escola.
Nossa ideia inicial era buscar arquivos que problematizassem esportes de aventura no
âmbito da educação formal ou informal trazendo propostas didático metodológicas desse tema,
o que não se concretizou de forma tão simples quanto desejávamos, por esse motivo
abrangemos os termos de buscas.
Nesse sentido, percebemos que a abrangência nas buscas nos trouxe uma forma mais
ampla de observar o fenômeno dos esportes de aventura e suas reconfigurações com o passar
dos anos, sendo fundamental para compreender o processo histórico inerente ao objeto de
pesquisa, demonstrando zelo pelo conhecimento produzido ao longo dos tempos, sendo
importante por isso, ressaltar a relevância de um trabalho de levantamento do estado da arte no
início de uma pesquisa. Assim, situamos nosso objeto de pesquisa historicamente e
compreendemos de forma mais clara em que medida nosso trabalho avança, onde está a
relevância do nosso problema de pesquisa, corroborando o entendimento de que,

Um problema será relevante em termos científicos à medida que conduzir a
obtenção de novos conhecimentos. Para se assegurar disso, o pesquisador
necessita fazer um levantamento bibliográfico da área [...] (GIL, 2011, p. 35).

Há alguns anos fomos alertados, pelo professor José Pereira de Melo, que o objeto de
estudo, idealizado por nós na perspectiva escolar, já vinha sendo estudado na perspectiva do
lazer e que não poderíamos desconsiderar estes estudos caso quiséssemos ter uma melhor
compreensão de sua profundidade no cunho educativo e da sua construção histórica, e isto ficou
muito claro na atual pesquisa, quando antes de encontrar qualquer escrito na EFE deparamonos com escritos no âmbito do lazer, por este motivo,
Este levantamento bibliográfico é muitas vezes demorado e pode constituir
mesmo uma pesquisa de cunho exploratório, cujo produto final será a
recolocação do problema sob um novo prisma (GIL, 2011, p. 35).

A leitura dos resumos das teses e dissertações e dos artigos na íntegra, no que tange a
forma de abordagem os esportes de aventura e suas intencionalidades de práticas, nos faz
sugerir que os estudos, ao considerar o potencial educacional dessas práticas, em geral, parecem
evoluir no caminho descrito no organograma 1.

Organograma 1: Sugestão do percurso que as pesquisas sobre esportes de aventura têm seguido.
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Lazer
gratuito

Lazer
educativo

Educação
ambiental

Temas
transversais

Educação
Física
Escolar

A ideia de lazer gratuito, não é o objetivo de nem um dos artigos selecionados, mas é
relevante destacar para compreender de onde surgem os estudos destes, no âmbito do lazer.
Ancorados nos estudos de Bruhns (1997), Cardoso, Silva e Felipe, (2006, p.82) classificam as
visitações na natureza, como “gratuita” ou “utilitária” e nos trazem a seguinte reflexão para
diferenciá-los,

Alguns excursionistas visitam a natureza com algum intuito, quer seja ele o
de obter conhecimento, parceria de trabalho ou descanso. Os praticantes do
utilitarismo contemplam a maioria dos visitantes que, geralmente, nem se dão
conta de que fazem parte deste grupo. Apenas uma pequena parte dos
visitantes da natureza realizam a visita gratuita, onde a realização prazerosa
dá-se a partir de algo que tem valor em si e não para outro fim.

O ponto de vista do lazer gratuito é importante na remontagem histórica dos estudos do
lazer sobre os esportes de aventura e também para nos guiar aos estudos do lazer utilitário, no
nosso caso, a “utilidade” educativa do lazer. Para tanto, nos ancoramos na visão do duplo
aspecto educativo do lazer, especialmente àquela que se refere a educação pelo lazer, trazida na
obra Lazer e educação (MARCELLINO, 1987, p. 59), que, considerando os estudos de Renato
Requixa16 (1980) entende o lazer como um veículo privilegiado de educação, conforme
explicitado a seguir,
Tratando-se do lazer como veículo de educação, é necessário considerar suas
potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Tanto
cumprindo objetivos consumatórios, como o de relaxamento e o prazer
propiciados pela prática ou pela contemplação, quanto objetivos
instrumentais, no sentido de contribuir para a compreensão da realidade, as
atividades de lazer favorecem a par do desenvolvimento pessoal, também o
desenvolvimento social, pelo reconhecimento das responsabilidades sociais a
partir do aguçamento da sensibilidade ao nível pessoal, pelo incentivo ao auto
aperfeiçoamento, pelas oportunidades de contatos primários e de
desenvolvimento de sentimento de solidariedade.

Temos então destacados, uma série de aspectos educativos que são facilitados pelas
atividades de lazer, entretanto, não verificamos uma organização intencional para que se chegue
ao aprendizado desses aspectos. Verificamos o apontamento para uma perspectiva em que nos

16

Para maior aprofundamento consultar: REQUIXA, Renato. Sugestão de diretrizes para uma política
nacional de lazer. São Paulo: SESC, 1980.
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momentos de lazer o homem também aprende, corroborando o ponto de vista de Marcellino,
Cardoso, Silva e Felipe (2006, p. 83), afirmam:

Sabemos que, quase todo indivíduo, após uma visita à natureza, volta
transformado, com algum aprendizado a mais. Mesmo que não haja uma
atividade explícita, com métodos de ensino e aprendizagem, o simples fato de
relacionar-se com a natureza amplia o campo de visão dos visitantes, no que
concerne a tornar-se um indivíduo mais íntegro e completo.

Trata-se de elementos riquíssimos e de um contexto legítimo educativo, onde podemos
resgatar os conceitos de cultura de movimento e educação informal, para dialogar que apesar
da ausência do trato pedagógico e didático sobre essas atividades de lazer, reconhece-se um
campo educativo muito rico.
Utilizamos como referencial até aqui, os escritos selecionados que não são relatos de
experiência pedagógica ou que não propõe a implementação dos esportes de aventura no
contexto educativo ou escolar, visto que buscamos trabalhos mais ligados a educação formal,
não totalmente presa às salas de aula, ou instituições escolares, mas em que haja uma
organização didático-metodológica desse conteúdo de ensino, objetivando a aprendizagem dos
mesmos.
Estabelece-se então, nosso segundo conceito, o lazer educativo, justamente pela
potencialidade que as práticas corporais no âmbito do lazer têm, de serem educativas. Vale
salientar que essa ausência não implica dizer que esteja se praticando o lazer gratuito.
Para muitos, há uma relação linear e uma percepção superficial, de que ao experimentar
práticas na natureza por si só é gerada a consciência ambiental ou educação ambiental ou ainda
de um comportamento preservacionista. Nos mostrando que esta relação não é tão diretiva
assim, Marinho (2006, p. 54) nos diz que, “Cabe destacar que a simples ação de praticar
atividades de aventura na natureza [termo adotado pela autora em seu escrito] não gera por si
só, uma sensibilização das pessoas para com o meio natural”.
Recorrentemente, os trabalhos selecionados tematizam em maior, ou menor grau a
Educação Ambiental - EA, nosso terceiro entendimento a ser clarificado, enfocando a
necessidade suplantar o imaginário de Educação Ambiental enquanto “cuidadora” da natureza,
e essa natureza vista como algo distante do humano, conforme nos diz Cardoso, Silva e Felipe,

Esta EA deve ser compreendida e trabalhada na amplitude que seu termo
contempla, ou seja, não apenas no sentido da preservação ambiental, de não
‘gastar’ ou prejudicar a natureza. Deve desenvolver nos indivíduos a
compreensão da interação homem-natureza, a conscientização ambiental,
capaz de gerar mudanças de atitudes e sentimentos, que resultem em posturas
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mais afetivas, solidárias e cooperativas entre as pessoas e destas com a
natureza (2006, p.83).

Cabe neste momento, ressaltar que corroboramos este conceito ampliado de educação
ambiental, não só no que diz respeito a ações que visam a educação ambiental, seja como
conteúdo de ensino, seja como tema transversal a ser discutido na Educação Física escolar,
embora este não tenha sido nosso enfoque, muito mais pelo comportamento que visa a relação
de homem e natureza, como de pertencimento e,

Reconhece que a sua [referindo-se a natureza] relação com o ser humano é
recíproca e de co-pertença. Uma relação dinâmica, na qual a própria natureza
é capaz de esclarecer sobre a nossa relação conosco e com os outros seres. [...]
A natureza considerada viva, em constante transformação, possui caráter
polissistêmico, ou seja, é formada pela solidariedade de vários sistemas
encadeados, que, ao se imbricarem, são interdependentes (MENDES;
NÓBREGA, 2004, p. 128).

Ainda para as referidas autoras, ao remontarem histórica e brevemente a concepção
cartesiana de natureza, como não viva, compreendendo-a como matéria inanimada, criada e
controlada por Deus através de leis mecânicas externas, destacam como principal referencial
Merleau-Ponty (2000, apud, MENDES; NÓBREGA, 2004) que ao contrapor-se a essa
concepção, considera a natureza viva e, imbricada de relações e pertencimento entre homem e
natureza. Dialogando com esta remontagem histórica, Freire (2006, p.172) reforça o ponto de
vista de que “A natureza foi renegada a um segundo plano, onde não se fazia mais parte dela
de maneira simbiótica, sendo que esta passou a ser tomada, simplesmente, como cenário, a qual
todos avistam sem, contudo, sentir-se como parte integrante da mesma”, reforçando o caráter
inanimado e desconectado dos “superiores” homens.
Ao vislumbrar esse entender mais sensível e de pertencimento, percebemos que se
abrem outras possibilidades de comunicar-se com o mundo. Compartilhando esta concepção,
dialogamos com Bruhns (1997, p. 87), quando nos diz que,

Determinadas sensibilidades podem nos conduzir a formas diferenciadas de
comunicação com a natureza, esta não vista em oposição, mas onde a relação
corpo/universo se insere. A experiência corporal é a mais direta e imediata,
sendo o corpo o primeiro referencial do homem no mundo. O tema do corpo
visitando a natureza requer a compreensão da corporeidade como presença no
mundo, sendo o movimento humano a expressão dessa corporeidade. O
movimento humano representa, portanto, uma forma de comunicação, um
diálogo entre o homem e o mundo.
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Baseados na compreensão por nós adotada, que o homem é inerente à natureza e ao
mundo, é que enfatizamos a necessidade de uma conscientização de que, tratar da educação
ambiental, como uma ênfase de um tema transversal ao trabalhar o conteúdo esporte de
aventura, ou como uma disciplina em específico, seria a nosso ver perpetuar essa fragmentação
da relação de homem e natureza, pois que a educação ambiental vista de forma desconecta das
práticas educacionais reforça a dicotomia posta.
Considerando o cenário da Educação Física escolar, percebemos que esta relação de
reconhecimento e pertencimento, pode e deve ser enfatizada, no sentido de estimular outras
formas de expressão e de sentimentos, como novas formas de se comunicar com o mundo. De
forma integrada. Então, devemos sim cuidar da natureza, pois somos natureza.
No rastro desse entendimento, verificamos que há ainda, um ponto de vista coletivo de
que a Educação Ambiental não seja uma disciplina individual, visto que para ser alcançada de
forma significativa e que estabeleça mudanças na vida do indivíduo é necessário um esforço
interdisciplinar, considerando aqui o contexto da educação formal.

1.2.

As buscas por aventura na Educação Física Escolar

A partir da noção de interdisciplinaridade começam a surgir as propostas, materializadas
no que os educadores conhecem como temas transversais, nosso quarto ponto a ser delineado.
A EA está prevista como tema transversal na educação básica, por meio dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN, e segundo Cardoso, Silva e Felipe (2006) é um trabalho
impossível de ser efetivado exclusivamente em sala de aula, em aulas tradicionais, sem que o
aluno seja oportunizado a vivenciar suas próprias experiências, questionar-se sobre as práticas
e buscar suas próprias respostas no contato direto com o meio não urbanizado17.
Dois dos três artigos de relatos de experiência selecionados, dizem respeito a ações
interdisciplinares pensando a Educação Física como instrumento para se alcançar a educação
ambiental, ambos relatando experiências no contexto educativo da graduação em Educação
Física.
No primeiro, Paiva e França (2007) relatam a experiência advinda das ações
desenvolvidas em um projeto de extensão realizado no curso de licenciatura em educação física

17

Utilizaremos os termos meio urbanizado ou não urbanizado para sinalizar espaços em que houve
maior ou menor intervenção urbanística, respectivamente.
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da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que consistia na realização de práticas lúdicas
por meio de trilhas interpretativas nos espaços do Parque Horto de Dois Irmãos em Recife (PE).
Seu escrito está estruturado de acordo com estes três eixos: As trilhas interpretativas
como atividade potencialmente educativa; a relação existente entre as trilhas interpretativas e a
Educação Física e o relato de experiências com a prática da trilha por meio da disciplina
Educação Física.
Para Paiva e França (2007, p. 114), as trilhas interpretativas sendo propostas pela área
da Educação Física “tornam-se uma legítima experiência de transversalidade ao promover
múltiplas atividades propostas, enfatizando a sensibilização de percepções, interpretações e
representações”. E ainda, “Nessa direção, apontam-se as possibilidades com a educação para o
meio ambiente numa perspectiva interdisciplinar, na qual a corporeidade é o eixo básico para
entendimento das ciências físico-biológicas, geográfica e humana [...]” (IDEM, p. 114).
Destacamos a relevância deste escrito, por descrever ações pedagógicas a partir dos
esportes de aventura, entretanto, as atividades foram realizadas no âmbito da graduação em
Educação Física, atendendo a população participante do programa de extensão acima descrito
e compreendeu com esta a experiência que “a sabedoria da natureza é a essência da
interpretação ambiental, e à educação física cabe construir um paradigma que oriente ações
neste espaço” (PAIVA; FRANÇA, 2007, p. 114). Pelo exposto, percebemos que os esportes de
aventura não foram abordados como conteúdo de ensino, mas sim, como meio de se alcançar a
interpretação ambiental.
No segundo relato, intitulado “Lazer e Educação Ambiental: relato de experiências na
formação inicial em Educação Física” o autor compreende que “a discussão que valoriza a
interseção entre lazer e meio ambiente deve considerar todos esses aspectos, ou seja, é
necessária uma visão interdisciplinar para tratar desse tema” (MELLO, 2013, p. 7). Os aspectos
que devem ser considerados, segundo ao autor, são: social, ambiental, territorial, econômica e
política e não apenas considera a interdisciplinaridade como visão de disciplinas curriculares e
escolares, como no primeiro relato, abrange um pouco mais, inclusive tratando de políticas
públicas intersetoriais.
Há um último ponto comum entre estes dois relatos, que são os apontamentos da
necessidade de que sejam realizados novos estudos relacionando a educação ambiental e
Educação Física, mediados pela aventura. Para Paiva e França (2007, p. 121)
Ensinar esse saber [referindo-se a natureza] e relacioná-lo à necessidade de
construir uma consciência ambiental coletiva concerne à educação física,
como também a construção de um paradigma que oriente as ações das
sociedades sobre o meio ambiente.
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Fica muito claro durante o escrito das autoras que a Educação Física é um campo fértil
para as experiências de práticas corporais que podem colaborar na apropriação da Educação
ambiental, embora não seja este um objetivo diretivo da Educação Física Escolar. Já Mello
(2013 p.11) aponta para ações socioeducativas baseadas em vivências que contribuam para
formação do cidadão, nos dizendo que são necessários,

[...] novos estudos que contemplem a relação entre lazer e meio ambiente em
uma perspectiva socioeducativa, e que esses estudos sejam decorrentes de
experiências concretas com a natureza. Compreendemos que essas reflexões
contribuirão para a construção de subjetividades autônomas, capazes de
contrapor-se aos apelos constantes do consumo, transformando as práticas de
lazer na natureza em um direito social acessível à parcela significativa da
população brasileira.

É importante reconhecer que até aqui os estudos realizados estão tendo como objetivo
principal a educação ambiental, que são representações legítimas de prática educativa de
educação formal e por isso foram selecionados.
Porém, lembramos que nosso intuito, eram arquivos que tematizassem os esportes de
aventura considerando-os como conhecimento da Educação Física Escolar, passível de serem
ensinados também na escola, além das práticas extramuros das escolas. É nesse cenário que
nossa pesquisa contribui para a área, por materializar o ensino deste conteúdo no campo escolar
e avança, por ensinar sob uma nova perspectiva, sob uma outra metodologia, que será
explicitada.
É nesse cenário educativo fértil que começam a surgir as primeiras propostas vinculadas
à Educação Física escolar, nosso quinto e último ponto de discussão conceitual, a Educação
Física Escolar. Segundo Armbrust e Lauro (2010 p. 801)

Os esportes de aventura ganharam tanta importância, que os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) apresentam, no eixo transversal “Meio
Ambiente”, para os alunos de 5ª a 8ª séries, a necessidade de se realizar uma
educação com atividades corporais praticadas junto à natureza: surfe,
alpinismo, bicicross, jetski, entre outros esportes radicais, montanhismo,
caminhada, mergulho, exploração de cavernas e atividades de lazer ecológico.

Observamos muito claramente a distinta percepção de Educação Física para os autores,
ambas genuínas, porém para atender a demanda de nossos estudos a que mais se aproxima é
esta última por tratar de experiências pedagógicas de Educação Física Escolar.
A que se enfatizar, o fato destacado por Armbrust (2011) e Portela (2012), no tocante a
formação do professor de Educação Física. Portela nos diz que boa parte dos professores de
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Educação Física não tiveram disciplinas em sua graduação que explanassem os esportes de
aventura, ou outro termo equivalente, e os que tiveram não se consideram aptos para aplicar os
conhecimentos na prática. Segundo Armbrust e Lauro (2010, p. 805) “Também se percebem
poucos cursos de graduação em educação física e pós-graduações que discutem os assuntos dos
esportes radicais com profundidade e suas possíveis interfaces com meios competentes para a
licenciatura ou o bacharelado”, refletindo-se assim em um campo com poucos profissionais
habilitados ou especializados para trabalhar com tais práticas, esta é uma realidade vivenciada
inclusive pela pesquisadora.
O contexto de formação retratado pelos autores no ano de 2010 vem sendo reconstruído,
ao considerar a expansão vertiginosa deste campo de atuação, dado o aumento na busca por
esportes de aventura, Bernardes e Marinho (2013, p.20) nos dizem que, “este crescimento
começa a se refletir em uma nova readequação de conteúdos para a sala de aula dos cursos de
Educação Física”.
Nessa reformulação, Pereira (2015) nos aponta que algumas ações vêm sendo tomadas
a fim de minimizar esse déficit na formação. Por exemplo, inserção de disciplinas nos cursos
de graduação, criação de curso de pós-graduação em aventura em São Paulo, criação de cursos
de formação técnica em diversas modalidades, tanto no âmbito da educação formal como não,
manutenção das edições do Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, dentre outras
ações mais ligadas a organização civil que visa a divulgação e a experimentação das
modalidades de aventura, porém, o mesmo autor ressalta que essas ações, ainda em 2015, são
pontuais, considerada a extensão territorial do Brasil e incipientes.
Essa fragilidade na formação, percebida como um aspecto obstacularizador da
efetivação dos esportes de aventura na escola, é bem descrita no relato intitulado “O skate e
suas possibilidades educacionais” dos autores Igor Armbrust e Flávio Antônio Ascânio Lauro.
O texto publicado em 2010 apresenta, além dos aspectos já expostos,

Uma proposta metodológica para a organização de um curso de extensão
universitária para graduandos e professores de educação física, com a
finalidade de promover reflexões sobre os processos de iniciação à prática do
skate atrelados ao esporte educacional (ARMBRUST; LAURO, 2010, p. 799).

Para tanto, os autores expõem como componentes do escrito, um momento de revisão
da literatura, descrita em seu artigo, pesquisa bibliográfica, por artigos, teses, dissertações,
livros e sites que relacionassem a prática do skate na perspectiva educativa. Para no segundo
momento, sugerir a proposta metodológica que tinha como intuito “complementar os elementos
da cultura corporal a ser vivenciada em âmbito escolar e efetivamente contribuir no processo
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de desenvolvimento do ser humano nos aspectos biológico, psicológico, social e cultural”
(ARMBRUST; LAURO, 2010, p. 799).
Esta dissertação contribui para salientar o hiato existente em pesquisas publicadas que
considerem os esportes de aventura enquanto possibilidade de cultura de movimento e a
tematização no contexto escolar, além da educação informal. Também contribui para pensar na
frágil e deficitária formação profissional nesse sentido.
Nesse momento, não podemos deixar de salientar o investimento em políticas públicas
de fomento a prática esportiva e de lazer, visando a inclusão social, efetivada em programas
como o Mais educação ou Programa Segundo Tempo - PST, nos quais professores vinculados
a instituições de ensino superior promovem cursos de capacitação e extensão, a fim de qualificar
professores e monitores para o esporte educacional, na perspectiva da educação integral. Nessas
propostas, são considerados os esportes de aventura, enquanto conteúdo de ensino, dentre várias
outras modalidades a serem tematizadas com participantes do curso que se encontram em
formação.
Percebemos a reconfiguração dos investimentos múltiplos em considerar os esportes de
aventura enquanto conteúdo de ensino, a partir de diversas frentes. Entretanto, no que diz
respeito a publicação acadêmica, temos um ambiente fértil, porém pouco florescido de
pesquisas que demonstrem as ações que vem sendo efetivadas no contexto escolar efetivamente.
Para compreender as possíveis causas do hiato de produção do conhecimento publicado,
Armbrust (2011), em seus estudos dissertativos intitulado, “Os esportes radicais como
potenciais geradores de saberes interdisciplinares”, nos traz que tais práticas são objetos de
estudos recentes no meio acadêmico e evidencia que, “no entanto, há pouca produção no Brasil,
quando o universo de estudo é o meio escolar” (ARMBRUST, 2011, p. 5).
Em consonância com a escassa (considerando a produção acadêmica nos parâmetros
aqui postos) e recente publicação acadêmica nesta área, está, a precária e quase inexistente
prática pedagógica organizada, visando estes conhecimentos, desconsiderando uma tendência
frisada na dissertação “Atividades Físicas de Aventura na escola: uma proposta pedagógica nas
três dimensões do conteúdo” de Franco (2008, p. 7), quando diz: “essas práticas têm atraído a
prática e o consumo de grande parte dos jovens e adultos brasileiros, chegando a competir, em
preferência, com alguns esportes tradicionais do país”, considerando esta busca extra escolar,
ou com fins educativos, o autor salienta que é preciso incentivar a prática das Atividades Físicas
de Aventura (AFA) - termo adotado pelo mesmo - também na escola.
Começamos a perceber algumas justificativas para efetivação dessas propostas. Van
Munster (2004, p.11) em sua tese de doutorado intitulada “Esportes na natureza e deficiência
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visual: uma abordagem pedagógica”, justifica a importância dessas discussões no âmbito
acadêmico, sob o argumento de que “o envolvimento com esse conjunto de prática consiste em
uma experiência existencial fértil para o fortalecimento das relações da pessoa com deficiência
visual [visto que é esta sua amostra] consigo mesma, com o outro e com a sociedade”.
Neste palco, onde entraram em cena a Educação Física Escolar, os principais motivos
da não efetivação dos esportes de aventura no âmbito da educação formal, bem como a
produção acadêmica diminuída, surgem as justificativas e motivações a pensar este diálogo.
Percebemos, então, que os estudos se apresentam de forma pouco representativa,
quantitativamente, e de uma riqueza imensurável qualitativamente no tocante as teses e
dissertações selecionadas, por terem a prática pedagógica com os esportes de aventura descritos,
em alguma medida, por se tratarem de múltiplas vivências, por terem público alvo tão distinto.
É interessante evidenciar as amostras de cada pesquisa. Em seus estudos, Van Munster
(2004) e Carvalho (2005) propuseram práticas na natureza para deficientes visuais. Portela
(2012) capacitou professores, assim como Armbrust, em sua dissertação, (2011) trabalhou com
a formação de professores do ensino fundamental I. Franco (2008) aplicou aulas de Educação
Física Escolar tematizando o que ele intitula Atividades Físicas de Aventura - AFA e nós, neste
estudo, esportes de aventura.
As metodologias de ensino, nos casos em que foram descritas, em um caso “foram
baseadas na conjugação de três elementos fundamentais: jogos cooperativos, jogos de
sensibilização à natureza, e educativos relacionados aos aspectos técnicos de cada modalidade”
(VAN MUNSTER, 2004, p.7). Carvalho (2005, p. 13) adota como base os princípios
pedagógicos de uma Educação Física moderna e elabora “uma proposta de ensino com base no
desmembramento da modalidade escolhida através das exigências e de suas necessidades
físicas, considerando sempre o desenvolvimento integral dos indivíduos [...]”. Já Armbrust
(2011) visou construir, a partir da pesquisa-ação realizada na formação de professores do ensino
fundamental I, uma proposta metodológica de ensino dos esportes radicais, que foram
especificados em sua dissertação. E Franco (2008) baseou sua intervenção pedagógica com
escolares, nas três dimensões de conteúdo (procedimental, atitudinal e conceitual),
estabelecendo dessa forma um novo diálogo com a educação ambiental.
Dentre os objetivos didáticos postos, estão de forma corroborativa, o intento da inserção
de novas possibilidades de movimento humano, proporcionar novas emoções, trazer para dentro
da escola o que já é tão buscado fora dela. Então, concordamos com Franco (2008, p.5) quando
diz que “Explorar e descrever essas atividades como uma possibilidade pedagógica real na
escola, capaz de fazer parte do currículo comum da Educação Física como valor de
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conhecimento, tanto como qualquer dos conteúdos tradicionais da área” tem de ser, a nosso ver,
um exercício contínuo, não só para os esportes de aventura, como neste nosso estudo, mas para
outros conteúdos pedagogicamente relevantes.
Extrapolando as discussões trazidas a partir dos referenciais teóricos advindos do
levantamento do estado da arte, dialogamos com Darido e Rangel (2008, p.184), “as
experiências com o esporte de aventura, podem contribuir para um entendimento diferenciado
do esporte na escola” como conteúdo da Educação Física Escolar, sendo um dos objetivos
dessas intervenções segundo Pereira e Armbrust (2010, p.150) “Ampliar a abrangência dos
conteúdos das aulas apresentando aos alunos elementos que possibilitem compreender e
praticar com segurança atividades de aventura”, dessa forma, compreendemos esta vertente
pedagógica dos esportes de aventura como uma nova manifestação da cultura de movimento,
corroborando o entendimento de Kunz (2012), ao dizer que o esporte seria um conteúdo
relevante, caso conseguisse quebrar a compreensão que se tem de esporte e da própria Educação
Física. .
Relembramos que no início de nossa discussão apontamos um caminho percebido ao
analisar os escritos (vide organograma 1) e, no encaminhando ao final, sugerimos que o
caminho seja repensado pela Educação Física Escolar - considerando todo o panorama de
estudos sobre o cunho educativo da aventura perspectivada na ótica do lazer – que a partir das
vivências deste conteúdo, na Educação Física Escolar o estudante compreenda um contexto
mais geral desta manifestação da cultura de movimento e possa tornar-se um praticante delas
em seus momentos de lazer. Trata-se menos, de renegar o contexto existente de tematização
dos esportes de aventura enquanto tema transversal, enquanto meio de alcançar a educação
ambiental ou entender que há um potencial educativo no lazer, e mais de compreendê-lo
enquanto conteúdo da Educação Física Escolar que pode interligar todos os outros aspectos,
conforme disposto no organograma 2, abaixo.

Organograma 2: Proposta de compreensão e tematização dos esportes de aventura como conteúdo da
Educação Física Escolar.
Educação
Física
Escolar
Lazer
educativo

Temas
transversais

Educação
ambiental
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Um de nossos intentos é contribuir com uma prática pedagógica que dê conta de cumprir
essa nossa visão integral e cíclica da problematização dos esportes de aventura no contexto
escolar, tratando-o como ator principal e não coadjuvante, ou como instrumento para o ensino
de outros conteúdos (embora compreendamos que esta abordagem seja rica também).
Por isso nos propusemos a aprofundar nossa pesquisa-ação, perpassando do momento
investigativo para um momento de efetiva ação, materializando aulas que objetivaram o ensino
de uma modalidade de esporte de aventura por meio de uma experiência mídia-educativa que
será descrita, visando entender os limites e principalmente as possibilidades desse diálogo do
esporte de aventura na escola.
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Capítulo 2

2. UMA ESCOLA MEDIADA PELA AVENTURA

Fonte da imagem em preto: http://blog.labfa.com.br/category/saber/pausa/ Acesso em: 21.01.2016
Criação da capa: Dandara Queiroga de Oliveira Sousa
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No primeiro capítulo, realizamos uma incursão teórica, para delimitar como temos
compreendido esta escola que pouco tem incorporado possibilidades de conteúdos de ensino e
como estas manifestações culturais não estão sendo problematizadas e vivenciadas na mesma.
Esforçamo-nos em romper com visões lineares e exacerbadamente tradicionais e reprodutivas.
Assim, compreendemos que relacionar os esportes e as tecnologias, suplantando suas
concepções tradicionais, torna-se uma aventura enquanto intento pedagógico, a partir do
momento que nos propomos a problematizar os limites e possibilidades do conteúdo esporte de
aventura balizada por uma experiência em mídia-educação, experimentando uma outra
possibilidade de relação dos esportes (de aventura) com a tecnologia e, a seguir, mais
especificamente com a mídia.

2.1. Mediações em busca de aventura
Embora seja difícil delimitar, em que momento histórico exatamente a humanidade
iniciou o uso de tecnologia e mídia, visto que, a depender do conceito adotado para cada termo
desses, essa delimitação torna-se menos exata ainda, Delors (2001, p.186) nos diz que,

As inovações que marcaram todo o século XX, quer se trate do disco, do rádio,
da televisão, da gravação audiovisual, da informática, ou da transmissão de
sinais eletrônicos por via hertziana, por cabo ou por satélite, revestiram uma
dimensão não puramente tecnológica, mas essencialmente econômica e social.
A maior parte destes sistemas tecnológicos, hoje miniaturizados e a preço
acessível, invadiu uma boa parte dos lares do mundo industrializados e é
utilizado por um número cada vez maior de pessoas no mundo em
desenvolvimento. Tudo leva a crer que o impacto das novas tecnologias
ligadas ao desenvolvimento das redes informáticas vai se ampliar muito
rapidamente a todo o mundo.

A busca pelo consumo tecnológico pode ser concebida pela ótica que compreende que
a apropriação e os usos midiáticos estão cada vez mais cotidianos. Nesse sentido, MartínBarbero (2014, p.66) ainda nos traz que,

A revolução tecnológica que vivemos não afeta apenas individualmente a cada
um dos meios, mas produz transformações transversais que se evidenciam na
emergência de um ecossistema educativo conformado não só por novas
máquinas ou meios, mas por novas linguagens, escritas e saberes.

Corroborando a ideia de que a criação de novas tecnologias e mídia influenciam para
além do caráter técnico, as percebemos também na criação de ambientes culturais e educativos
suscetíveis a diversificação de fontes de informação e do saber.
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Delors (2001) nos recorda que a utilização pedagógica das tecnologias de informação
não é tão recente, quando cita o exemplo do rádio educativo, que é anterior a primeira Guerra
Mundial. Mas ressalta também, que não foi apenas a gama de possibilidades de usos ou a
complexidade técnica que mudou. Com o tempo também mudou o público de alcance, o mais
vasto público, incluindo a educação formal, tendo como cenário de usos, a modalidade à
distância de educação e a educação de professores pensando a formação continuada. Fica claro
que neste momento histórico, não havia uma consideração de usos por parte dos estudantes nos
processos educativos, embora houvesse o reconhecimento de que pessoas de todas as idades
fariam usos dessas tecnologias. O que nos indica que nem todo avanço tecnológico
experimentado fora da escola poderia se materializar no interior dela, e verificamos este ciclo
reiteradamente até os dias de hoje.
Este movimento nos leva a reflexão sobre como a escola vem se apropriando das
possibilidades de usos da mídia e tecnologia em seu cotidiano e especialmente pela comunidade
escolar. Uma diferença fundamental a ser destacada neste ponto, é como a comunicação tem se
dado de forma cada vez mais interativa e célere, nos faltando ainda reconhecer, potencialidades
e fragilidades ao pensá-las para educação formal, dada a visão um pouco deturpada sobre a
potencialidade interativa da tecnologia e da mídia na escola. Assim, Velasco (2014, p. 212) nos
faz refletir sobre um ponto importante:

Nem a tecnologia pode transformar automaticamente o sistema de ensino
tradicional, nem os meios audiovisuais são os inimigos da educação.
Reiteramos que os problemas da escola não vêm da incorporação, maior ou
menor, de tecnologia, mas sim de seu modelo comunicativo, vertical
sequencial e autista, que não se abre para o exterior.

Percebemos que estão muito tenuemente ligados dois aspectos - sistema de ensino
tradicional e as novas tecnologias - que na verdade unem-se, de forma não dissociada, quando
pensamos o que há de mais básico em ambas, as formas de comunicação. Corroboramos o
entendimento de Ribeiro e Tuzzo (2014, p. 40) quando diz que, “a comunicação torna-se uma
questão de mediação, onde o primordial nas pesquisas não se encontra entre os meios, mas nas
relações sociais que ocorrem no processo de recepção”.
Não foi nosso intento, discutir ou compreender as teorias tradicionais e modernas da
Comunicação, enquanto área de conhecimento, mas é importante refletir que o avanço
tecnológico alterou profundamente as formas de comunicação, tanto nas escolas que a negam,
quanto nas que abraçam as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC.
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Partilhando deste ponto de vista, Martín-Barbero (2014, p.125-126) aponta que “as
transformações nos modos como circula o saber constituam uma das mais profundas mutações
que uma sociedade possa sofrer”, e talvez, por esta razão, há ainda certa resistência no âmbito
escolar, pois trata-se de mudanças substanciais na sociedade e até que se reflita na escola, para
influenciar ou repensar a dinamicidade escolar, leva-se tempo. Por hora, temos passado por uma
prática, que o referido autor intitula, de “dessociabilizá-la”, ou seja, o sistema educativo tem
sido incapaz de conectar-se a tudo que os estudantes deixam “fora” da escola para poder “estar
na escola”, quando o movimento deveria ser exatamente o inverso, o de trazer para a escola o
que é cotidiano e cultural de nossa sociedade.
A constatação de que vivemos em uma sociedade da informação cada vez mais
imbricada no uso da mídia, que as crianças e jovens cada vez mais cedo tem também acesso as
estas tecnologias da informação (DELORS, 2001; CORREIA, 2011) e que desconsiderá-las no
contexto escolar, pode acarretar mais um afastamento do que aproximação dos estudantes
(BIANCHI, 2009; APARICI, 2014; PEREIRA; MACEDO, 2014; MARTÍN-BARBERO,
2014) tem sido um esforço recorrente na literatura, embora não esteja efetivada no contexto
escolar. Por este motivo, acreditamos que a mídia e as tecnologias podem ser agentes
facilitadores da apropriação do conhecimento, estabelecendo-se, portanto, uma relação de
convergências e completudes e não de afastamentos no meio escolar.
Conforme ponderado anteriormente, verificamos que há uma mudança de paradigma da
comunicação na sociedade, que se reflete numa crise que diz respeito as formas, ou métodos de
comunicação e mediação no contexto escolar. Considerando o ofício docente, esta crise se
materializa, dentre outros fatores, na metodologia de ensino, onde “o professor, ao dirigir e
estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, utiliza intencionalmente
um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos” (LIBANEO, 2013, p.165),
para atingir um objetivo de ensino, considerando não apenas o método de ensino, mas todo o
trato pedagógico.
No caminho dessa reflexão, é que problematizamos o nunca dispensável ofício do
professor, em ser um mediador desse conhecimento, sendo seu papel “facilitar os meios que
lhes permitam diferenciar, ponderar, interpretar e desenvolver a reflexão adequada, a partir de
suas próprias experiências” Velasco (2014, p. 213), caracterizando-se para a mesma autora,
como um “arquiteto de percursos”.
Na arquitetura dos percursos que levam ao aprendizado, o docente pode recorrer às mais
diversas metodologias de ensino e utilizar os mais diferentes recursos e materiais para atingir
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seu objetivo. Ao considerar os usos da mídia no contexto escolar é facilmente possível
recairmos em um processo de subutilização das mesmas,

O que conduz necessariamente a um uso instrumental dos meios ou das
tecnologias: que é aquele que abstraindo os meios de suas peculiaridades
comunicativas, e de sua densidade cultural, serve-se delas unicamente como
‘ajudas’ exteriores ao processo pedagógico ou como exercícios puramente
formais: aprende-se a usar o computador não para inseri-lo como estratégia de
conhecimento, mas para que o aluno possa atestar que aprendeu a usá-lo
(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 66).

Vale salientar, que tratar determinado conteúdo com o auxílio de mídia,
instrumentalizando-as, é uma estratégia de ensino legítima. Mas se nos dias de hoje temos as
mais diversas tecnologias com mídia em potencial, as quais os estudantes têm acesso e domínio
fora do ambiente escolar, sendo um dos objetivos de nossa intervenção explorar esse potencial,
por que não o usar? Portanto, dentre tantas metodologias possíveis, destacamos nossa escolha
pela mídia-educação, por ser um intento, e diferencial do uso instrumental da mídia, a
oportunização de criação midiática por parte dos estudantes.
Bévort e Belloni (2009), nos lembram que a mídia-educação é um campo novo, que
enfrenta como principal dificuldade a formação inicial e continuada dos professores e nos
ajudam a remontar um pouco do histórico da mídia-educação, para saber de onde partem nossos
referenciais.
Sua fase pioneira, em meados dos anos de 1950/1960, na Europa, nos Estados Unidos e
no Canadá, o interesse pela mídia-educação aparece como uma preocupação relativas aos
aspectos políticos e ideológicos dado o maior acesso a informação sobre a atualidade,
principalmente política. As expressões “educação para as mídias” ou “mídia-educação” aparece
na UNESCO, nos anos de 1960 e, refere-se nesse primeiro momento, à capacidade destes novos
meios de comunicação de alfabetizarem em grande escala populações privadas de estruturas de
ensino e de equipes de pessoal qualificado, algo mais relacionado com o que hoje caracterizase como ensino a distância.
A partir dos anos 1970, numa visão reducionista dos usos de mídias, contextuais ao
momento histórico, passa a se configurar a tecnologia educacional, por facilitar o planejamento
de educação, melhorando qualitativa e quantitativamente a educação nos países de terceiro
mundo, sem que houvesse consideração do caráter não instrumental e, portanto, não se
caracterizando mídia-educação, da forma que conhecemos hoje, mas uma perspectiva
instrumental do uso das tecnologias em favor da educação. “Entende-se, a partir de então, por
‘mídia-educação’, a formação para a leitura crítica das mídias em geral, independentemente do
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suporte técnico (impresso, rádio, cinema, televisão) ” (Bévort; Belloni, 2009, p.1086). A partir
de 1982, com a Declaração de Grunwald, passa-se a reconhecer o papel potencial da mídia na
promoção da expressão criativa e da participação dos cidadãos.
A partir de 2007, com a Agenda de Paris, dentre outras reformulações da Declaração
Grunwald e publicações de documentos oficiais, trazendo conceitos de alfabetização digital,
dentre tantos outros referenciais possíveis, chegaremos ao que nos fidelizamos.
Embora percebamos o quanto evoluímos historicamente nos usos midiáticos e
tecnológicos, ainda há uma confusão na materialização de ações em mídia-educação na prática
docente. Alguns acham que utilizam de mídia-educação, mas na verdade apenas utilizam a
mídia como um instrumento de ensino, sem problematizar seu uso ou o contexto e forma em
que são produzidas relacionando-as com os conteúdos de ensino; outros, a utilizam como
conteúdo de ensino, ensinando como se produz tecnicamente determinada mídia. Nessa
perspectiva, consideramos importante dialogar entre estas duas faces de ensino da mídia e do
ensino por meio da mídia, corroborando, portanto, a concepção de mídia-educação trazida por
Fantin (2008, p. 5)

Entendida como a possibilidade de educar para/sobre as mídias, com as
mídias e através das mídia, a partir de uma abordagem crítica, instrumental e
expressivo-produtiva.

Compreendemos a importância de se ter a mídia enquanto aliada na prática docente, por
entendê-la como parte

essencial dos processos de produção, reprodução e transmissão da cultura,
pois as mídia fazem parte da cultura contemporânea e nela desempenham
papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e criativa, sendo,
pois, imprescindível para o exercício da cidadania (BÉVORT; BELLONI,
2009, p. 1083).

É neste sentido que a mídia-educação se propõe a atuar, na apropriação crítica, das
informações que estão postas nos mais diversos veículos midiáticos. Reforçando o
entendimento de que mídia, não é apenas o instrumento, ou tecnologia, ou instituição que a
veicula.
Sousa et al. (2013) trazem em seu trabalho um organograma (imagem 1) que
esquematiza, de forma simplificada, os passos didáticos para que se caracterize uma ação de
mídia-educação, considerando os momentos pedagógicos propostos por Tufte e Christensen
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(2009)18. Este esquema facilita o entendimento de como estas ações podem ser orientadas.
Desde já, deixamos claro, que cada “esquematização nunca é perfeita: ela sempre corre o risco
de engessar a realidade na simplicidade do esquema” (RIVOLTELLA, 2009, p.129).

Imagem 1: Organograma da esquematização dos momentos pedagógicos de Mídia-educação
(adaptado de Tufte e Christensen, 2009).

Fonte: Sousa et al. (2013, p. 7),

Há nesse momento uma ressalva importante a ser feita sobre a “produção de mídia pelos
estudantes”, que é característico de um dos momentos finais deste processo,

Alguns anos atrás, um termo importante para a discussão nesse campo era
“produção de mídia”, ou seja, a ideia de que os estudantes devem aprender a
produzir eles mesmos – a trabalhar juntos e de modo cooperativo em processos
de produção com o objetivo de criar um bom material, a partir de um olhar
interior aos processos de produção e à linguagem das mídias. Hoje, a ênfase
no termo “produção de mídia” foi substituída pela ênfase na “criação” –
especialmente no contexto da “criação de conteúdos digitais (TUFTE;
CHRISTENSEN, 2009, p. 98).

A mudança de nomenclatura parece simples, mas denota na verdade a preocupação com
o processo criativo necessário inclusive para o estabelecimento de uma opinião crítica a respeito
de determinada temática. Nesse sentido, as palavras-chave para o trabalho em mídia-educação
seriam: perspectiva crítica, análise, avaliação, criatividade e criação.
Para além dos momentos pedagógicos acima descritos, em nossos estudos,
consideramos importante também incluir nas ações de mídia-educação, um momento de
divulgação da criação midiática dos estudantes. Baseados nos estudos de Oliveira (2011, p. 26),
que nos traz sua tradução para o processo intitulado “The media literacy circle of empowerment

18

Este esquema foi estruturado, não baseado em uma tradução literal da proposta de mídia-educação
dos autores, mas apenas para nortear, aquelas que seriam as primeiras ações e primeiros contatos com o
referencial teórico da área. Vale destacar também, que não se trata de um manual a ser seguido
hermeticamente, como disse, fez parte e faz, de um processo de apropriação do conhecimento em nosso
grupo de pesquisa.
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(EARP, 199_)19”, que inclui este momento de divulgação da criação midiática dos estudantes,
descrito como:
Acesso: Por fim, os estudantes ‘ganham’ acesso às mídias – rádio, jornal,
internet, televisão, etc. Tendo a oportunidade de divulgarem as suas próprias
mensagens, dando início ao ciclo novamente. Como consequência, isto se
converteria em maior consciência a respeito da mídia e como ela funciona,
enfim, guiando para uma análise mais aprofundada sobre o assunto.

Assim, reconfiguramos nosso entendimento inicial de mídia-educação, e produzimos
um novo organograma (imagem 2), que consideramos mais completo.

Imagem 2: Organograma produzido no Projeto Mídia-educação Física em tempos de megaeventos
esportivos: impactos sociais e legados educacionais.

Fonte: Sousa et al. (2013, p. 7),

Há que se considerar que estas possibilidades com os usos de mídia e a amplitude de
acesso e divulgação da informação se deu em grande medida pela passagem do modelo
comunicacional de “um-todos” para “todos-todos. Transição brevemente descrita por Pereira e
Macedo (2014, p.42) como,
o modelo “um-todos” (em que empresas e conglomerados econômicos são os
únicos emissores) para o modelo “todos-todos” em que qualquer usuário pode
ser, em potencial, produtor de conteúdos a serem publicizados na grande rede)
como marco para transição da fase Web1.0 para a atual fase da cibercultura, a
chamada Web 2.0. Se na primeira, a popularização da internet na última
19

Disponível no seguinte link: http://www.mediaed.org/assets/products/118/studyguide_118.pdf.
Acesso em 17.12.2015.
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década do século XX e o fenômeno da globalização garantiram acesso à rede
sob um caráter instrumental, atualmente vivemos [...] um novo cenário
sociotécnico marcado [...] por novas formas de sociabilidade e interação em
rede.

Efetivou-se então, além das novas formas de comunicar e de produzir/acessar
conhecimento, novas formas de sociabilização, que estão muito presentes em nossa sociedade
e são diminutamente refletidas na escola. Falta em muitos casos, refletir como seriam as
melhores formas de usos na escola. Na perspectiva de mídia-educação, no contexto em que
propomos corrobora com as proposições de Oliveira (2011, p.24), quando considera a relação
da educação e mídia da seguinte forma,

O educar sobre as mídias, diz respeito ao pensamento crítico (sujeito e mídia)
com os estudos dos conteúdos, mensagens das mídias induzindo a troca
simbólica com os espectadores. O educar com as mídias, seria o trabalho
educativo realizado com os meios (experiência com os educadores na sala de
aula, ferramentas na sala de aula – didática) áudio-vídeo, fortalecendo a fala
do professor e os materiais didáticos. E por fim, o educar através das mídias,
que contemplaria o trabalho de produção de mídia com as turmas em sala de
aula [...]

Percebemos, pois, que não se trata de um trabalho fácil, especialmente se considerarmos
que nem todos os professores sentem-se seguros ou capacitados em educar sobre a mídia ou
através da mídia. Isso demandaria o que alguns autores vêm chamando de alfabetização
midiática (APARICI, 2014), ou segundo Martín-Barbero (2014, p. 51) como, “uma segunda
alfabetização, aquela que nos abre múltiplas escrituras que hoje conformam o mundo
audiovisual e do texto eletrônico”.
Como dissemos, se trata menos de uma generalização da negação da mídia pelas escolas
do que repensá-las, articulá-las, no contexto escolar, num fluxo de tentativas de usos, afim de
alcançar uma educação que seja contextualizada com a sociedade e promova empoderamento
crítico por parte dos estudantes. Segundo Silverstone (2005, p. 33),

é necessário considerar que ela [a mídia] envolve os produtores e
consumidores de mídia numa atividade mais ou menos contínua de
engajamento e desengajamento com significados que têm sua fonte e seu foco
nos textos mediados [assim como o ofício docente], mas que dilatam a
experiência e são avaliados à sua luz numa infinidade de maneiras.

É um exercício de encarar o novo, o desconhecido, propor, experimentar, reformular,
tentar de novo. Esta é uma aventura sem precedentes, cujo o objetivo final requer um duro
trabalho, de mediação constante, onde essa mediação seja o ponto alto da aventura para o
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professor que se compromete com o ofício docente engajado com o ritmo posto pela sociedade,
nas novas formas de comunicar, portanto de ensinar e de produzir conhecimento, considerando
que seus estudantes também são construtores de conhecimentos e não apenas expectadores
passivos, reforçando a discussão feita por Martín-Barbero em nosso capítulo anterior, de que a
reformulação nos processos de sociabilização, trata de nos colocar na posição de também
produtores de conteúdos e conhecimentos e não só os intelectuais letrados e especialistas.

2.2. A aventura materializada na escola por meio da mídia-educação

Buscando dialogar com o referencial teórico ao qual nos filiamos para a compreensão
de mídia-educação, damos continuidade a este escrito trazendo o detalhamento da aplicação
desta metodologia de ensino, para o conteúdo esporte de aventura, a partir da modalidade,
esporte orientação, descrita anteriormente.
2.2.1 O campo de aventura escolhido

Nosso estudo empírico se deu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Parnamirim20, por meio da articulação entre a autora,
seu orientador e o professor efetivo de Educação Física do IFRN, formalizado por meio de um
documento assinado pela pesquisadora, o professor orientador e o diretor da instituição (anexo
1).
Para realização de nossa pesquisa foram selecionadas 4 turmas do 2º ano do ensino
médio (totalizando 155 alunos matriculados), pois eram as turmas que o professor efetivo,
assumiria no decorrer deste ano letivo. Estas turmas são do ensino médio integrado e os cursos
que integram, são: mecatrônica e informática. Duas turmas, tinham aulas pela manhã e duas, à
tarde (organograma 3).
Considerando que nossa intervenção pedagógica durou um bimestre, tivemos a média
de 152 estudantes que foram atores sociais de nossa pesquisa, participando das aulas.

20

A escolha do IFRN enquanto lócus, se deu pelo fato de a autora não ser professora efetiva de nenhuma
escola. Também e principalmente pela possibilidade de ampliar os estudos de TCC. Além disso, esta
pesquisa também é fruto de uma pesquisa mais ampla, intitulada: “Mídia-educação Física em tempos de
Megaeventos Esportivos: impactos sociais e legados educacionais”, financiada pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e desenvolvida por pesquisadores vinculados ao
Laboratório de Estudos em Educação Física Esportes e Mídia – LEFEM.
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Organograma 3: Detalhamento das turmas participantes da intervenção pedagógica.

Mecatrônica

Turma: A
Nº de alun@s: 42
Horário: Terça - Manhã
Turma: B
Nº de alun@s: 34
Horário: Segunda - Tarde

2 º ano

Turma: A
Nº de alun@s: 47
Horário: Segunda - Manhã
Informática

Turma: B
Nº de alun@s: 32
Horário: Terça - Tarde

2.2.2. O diagnóstico dos aventureiros
Aprofundando melhor os dados de nosso questionário diagnóstico, além das
informações já trazidas no momento introdutório, nossa proposta foi tematizar o conteúdo
esporte orientação por meio da mídia digital21 e com o uso da internet para efetivação das aulas
e acompanhamento dos estudantes durante o bimestre. Para termos o real panorama dos usos,
pedimos que os estudantes assinalassem numa escala de 1 (nunca), 2 (raramente), 3
(frequentemente) e 4 (sempre), o quanto eles acessam esta plataforma midiática. Quanto ao
acesso à internet (imagem 3) e ao Facebook (imagem 4), respectivamente, tivemos os seguintes
dados:

21

Mídia digital, aqui compreendida como a mídia passível de ser elaborada, ou transferida para arquivos
digitais, de computador e acessadas por meio destes equipamentos. Podendo ser consultadas por outras
pessoas por meio da internet.
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Imagem 3: Gráfico de acesso à internet.

Imagem 4: Gráfico de acesso ao Facebook.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Perguntamos ainda, sobre o acesso a vários outros sites (como youtube, twitter, blogs,
e-mails, etc.) e como o acesso variava consideravelmente, de estudante a estudante, de turma a
turma, o que encontramos de mais constante foi o acesso ao facebook.
O professor da turma, em anos anteriores, para turmas diferentes destas, visto que esse
ano foi o seu primeiro com esta turma, já havia solicitado aos seus estudantes, que trabalhos
finais e fotografias de aulas fossem postadas em grupos fechados no facebook para que todos
da turma, inclusive ele, tivessem acesso a esta produção. Ele então sugeriu que
aprofundássemos essa ideia, fazendo um acompanhamento mais detalhado das aulas e também
avaliar a participação dos estudantes nos grupos, de forma mais sistematizada.
Esta ideia já nos povoava antes mesmo da aplicação do questionário e o dado estatístico
veio nos mostrar que nosso intento era possível de materializar-se e assim fizemos.
Um dado importante de se considerar neste momento, é a frequência de acesso a internet,
para avaliar o quanto poderíamos cobrar da participação no grupo, visto que este acesso
depende da disponibilidade de internet e de onde este aluno acessa a internet. Se considerarmos
que 116 sempre acessam a internet e 23 frequentemente acessam, temos um total de 139 (dos
144 respondentes), que acessam a internet com frequência. Segundo Silverstone (2005, p. 150),
ao tratar do consumo midiático “consumimos sem cessar, e por nossa capacidade de fazê-lo
contribuímos para, reproduzirmos e afetamos consideravelmente a textura da experiência”,
assim, sendo balizados pelo amplo acesso dos estudantes, pudemos propor experiências
diversas diante dessa realidade.
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Imagem 5: Gráfico de quantos
alunos possuem smartphone.

Então, a fim de verificar se boa parte desses acessos se
dá por meio de celulares smartphones (o que facilitaria nossa
proposta de grupos no facebook, já que o IFRN conta com rede
wi-fi aberta em toda escola), questionamos, “Você possui
smartphone?”, e obtivemos o seguinte demonstrativo da
imagem 5.
Para termos certeza de que a adoção de um grupo no
facebook, como forma de acompanhamento pedagógico dos
estudantes,

Fonte: Arquivo pessoal da
autora.

seria

realmente

acessível

aos

estudantes,

considerando que a grande maioria possui smartphone, ques-

tionamos: “Você acessa a internet a maioria das vezes pelo...?”, e, demos 3 opções: smartphone,
desktop ou notebook. Então, tivemos a confirmação de que a grande maioria acessa a internet
pelo celular (vide imagem 6, abaixo), o que facilitaria a efetiva participação dos estudantes no
grupo do facebook.
Imagem 6: Gráfico de meio
usado para acesso à internet.

Considerando que a metodologia de pesquisa por nós
adotada, é a pesquisa-ação, inferimos que este primeiro
panorama, explicitado por meio do questionário diagnóstico,
já nos mostra que o nosso plano de intervenção está condizente
à pesquisa social com base empírica, característica da
pesquisa-ação, que é realizada em estreita ligação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo (até aqui,
como poderíamos implementar as suges tões dos partícipes do
TCC) e no qual os sujeitos, tem voz em todo o processo de

Fonte: Arquivo pessoal da
autora.

pesquisa

Dando continuidade à análise dos dados trazidos nos questionários, enfatizamos agora,
outro ponto a ser revisto pela escola, no tocante à Educação Física Escolar, os esportes de
aventura, que foram contemplados no bloco II de questões, que trazia questões objetivas e
discursivas.
Iniciaremos pelas cinco questões objetivas, conforme demonstra quadro 4, a seguir.
Quadro 4: Questionário diagnóstico sobre esporte de aventura/orientação – questões objetivas

Itens observados
Você conhece alguma modalidade dos esportes de aventura?
Você conheceu esta modalidade esportiva pela televisão ou internet?

Sim

Não
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Você conhece a modalidade "esporte orientação"?
Você já teve em anos anteriores aulas22 práticas de Educação Física sobre
esporte orientação?
Você já teve em anos anteriores aulas teóricas de Educação Física sobre
esporte orientação?
Fonte: Arquivo pessoal da autora

Quando questionados se conheciam alguma modalidade de esportes de aventura, 92
estudantes disseram conhecer e 52 não conhecem (imagem 7).

Imagem 7: Gráfico do conhecimento de
alguma modalidade de esporte de aventura.

Imagem 8: Gráfico da fonte de conhecimento
sobre a modalidade.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Para saber, de onde os estudantes conheceram estas modalidades, perguntamos se foi
por meio da televisão ou internet. Então, 82 disseram que conheceram a modalidade por meio
de tv ou internet e 62 disseram que não conheceram por esses meios (imagem 8, acima). Mas,
considerando que 52 não conhecem modalidade esportes de aventura, temos 10 alunos que
conheceram alguma modalidade de esporte de aventura, de outra forma. Vale destacar, que até
este momento não foi especificada nenhuma modalidade de esporte de aventura. Sentimos nesse
momento, um dos pontos negativos da aplicação de questionários (GIL, 2011), a
impossibilidade de interação, por não poder questionar aos estudantes de onde eles conheciam
estas modalidades.
A seguir, especificamos a modalidade, esporte orientação, e buscamos saber as
experiências prévias com esta modalidade por parte dos estudantes (imagem 9).

22

Os questionários trouxeram a nomenclatura de aulas teóricas e práticas de forma distinta, pois, a
depender do professor, essa divisão no ensino dos conteúdos é bastante enfatizada. E ainda, algumas
vezes, por não haver uma segurança no caráter procedimental de alguns conteúdos, os professores
enfatizam o caráter conceitual.

71

Imagem 9: Gráficos de conhecimentos e experiências prévias com o esporte orientação.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

O que os gráficos nos trazem são uma parte da confirmação, de que os esportes de
aventura, em especial, o esporte orientação, não estão inseridos no contexto da Educação Física
Escolar. Ao problematizar este conteúdo com os estudantes, após a tabulação dos questionários,
verificamos, que na realidade, apenas 1 deles, conhecia de fato a modalidade, esporte
orientação, pois o pai é praticante. O restante, conhecia modalidades correlatas. Este dado visto
de forma isolada, não demonstra sua relevância como quando unido ao próximo
questionamento, que nos trouxe o seguinte panorama: embora não conhecessem a modalidade,
tinham interesse e curiosidade em aprendê-la, sendo esta uma justificativa forte, pois que está
ancorada no entendimento de “que essas atividades são significativas pedagogicamente e são
bem aceitas pela comunidade escolar” (FRANCO, 2008, p.7).
Considerando que a voz dos estudantes deve ser escutada, especialmente na pesquisaação, ainda no questionário perguntamos se eles acham importante conhecer o esporte
orientação nas aulas de Educação Física (aqui intitulada questão D6 – imagem 10), visto que,
embora não conhecessem a modalidade, poderia não ser de interesse deles, conhecê-la.
Esta questão foi uma das discursivas nas quais consideramos como “abstenções”, as
respostas deixadas em branco, ou que fizeram traços ou xis. Como “negativamente”,
consideramos respostas em que os estudantes escreveram ‘não sei’, ‘não conheço a modalidade,
então não posso responder’ e repostas nesse sentido; como “positivamente”, aquelas respostas
que traziam escrito ‘sim’, ‘justamente por não conhecer esta modalidade é que é importante ter
ela nas aulas de EF’, ‘por ser conhecimento a mais’, ‘por ser mais um esporte que vamos
conhecer’, dentre outras.
Imagem 10: Gráfico do interesse em

Vale destacar, dois dados deste
questionário: a expressiva quantidade de
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conhecer o EO nas aulas de EFE.

estudantes, que embora não conhecessem a
modalidade ainda, estavam disponíveis a
conhece-la e a única resposta negativa de fato,
no sentido de não ter interesse de conhecer a
modalidade.
Não pela negativa em si, pois
compreendemos que todos têm o direito de
expressar seus desinteresses, mas pelo que
suscitou esta resposta. Uma reflexão que deve
ser cotidiana aos professores.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Imagem 11: Imagem digitalizada de questionário diagnóstico aplicado com estudantes do ensino
médio do IFRN – Campus Parnamirim.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Eis a resposta negativa (imagem 11), e, não pormenorizando as outras respostas, mas
esta, nos chamou atenção e auxiliou a pensar pedagogicamente este conteúdo, de modo que o
estudante em questão, bem como todos os outros, pudessem no decorrer das aulas perceber
como um conteúdo da Educação Física Escolar, pode ser significativo de forma
multidimensional em suas vidas. Façamos então o exercício de pensar e efetivar nossas práticas
pedagógicas a fim de responder esta questão: “Este conteúdo, vai contribuir para que na vida
do meu aluno(a)? ”, num exercício constante de relacionar o conhecimento escolar com o
cotidiano do estudante, justificando assim a pertinência do conteúdo e da estratégia de ensino
que adotamos.
Imagem 12: Gráfico da relação

Finalizamos a análise dos nossos questionários,
com apenas mais uma questão discursiva (D3), que
problematizava se há relação do esporte orientação com
a mídia (imagem 12).
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do EO com a mídia.

Não é assustadoramente maior, mas percebemos
que ainda a maioria não sabe exatamente quais relações
existem entre a mídia e o esporte orientação. Muitos
relatam que “não sabem”, outros “se tem, eu não
conheço”, ou ainda, “deve ter”, e mais, “tudo está
relacionado a mídia”, dentre outras.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

As respostas à esta questão, nos dá indicativos do quão importante se faz tematizar a
mídia e como as consumimos irrefletidamente, a ponto de nem percebermos até que ponto esses
conteúdos estão relacionados e quais os pontos positivos e negativos, e, por não ter essa visão
clara e crítica, generalizamos, a exemplo do termo “tudo está relacionado a mídia”.
No momento de apresentação desses dados na aula, foram elucidadas relações de
propaganda, divulgação, veiculação na televisão, etc. nos clarificando que, a visão de mídia dos
estudantes, esteve bastante pautada apenas no caráter de propaganda.
Descrito o diagnóstico de nossos atores sociais de pesquisa, quanto aos consumos e
acessos midiáticos e tecnológicos, os conhecimentos que trazem sobre a modalidade esportiva
a ser tematizada e ainda, as relações entre estas duas temáticas: mídia e esporte orientação,
trazemos o resumo de nosso plano de ensino do bimestre.

2.2.3. Os planos de aventuras na escola
Nossa proposta de tematizar os esportes de aventura na escola, bem como o
planejamento de como esta proposta se efetivaria, são anteriores a aplicação do questionário
diagnóstico, porém a aplicação do questionário diagnóstico com os estudantes fortaleceu o
entendimento da relevância da aplicação das aulas e da efetivação de algumas ações de
acompanhamento inovadoras.
Durante o planejamento das aulas, foi levado em consideração, primordialmente, o
tempo disponível para a intervenção (8 semanas – considerando 2 aulas consecutivas por
semana) os momentos pedagógicos de mídia-educação, os conhecimentos sobre a modalidade
de esporte orientação. Além destas especificidades da nossa proposta, consideramos o nível de
ensino, quantidade de estudantes por turma, material disponível, espaços disponíveis,
possibilidades de aulas fora do campus do IFRN – Parnamirim, possibilidade de articular ações
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junto ao Clube de Orientação Potiguar – COP e claro, liberação por parte da diretoria da escola,
para implementação das aulas, já que eu não sou do quadro efetivo de professores da instituição.
Nosso planejamento, se encontra disponível na íntegra, no apêndice 2.
Conforme estamos habituados na prática pedagógica, nem todo planejamento sai
exatamente como o planejado, pois acontecem surpresas positivas e negativas durante o
processo. Tivemos durante o período letivo, a realização da Olímpiada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas – OBMEP, que teve a participação de uma das turmas nas quais tínhamos
aulas, do curso de informática turma “B” do turno vespertino. A realização desta prova acabou
por comprometer uma das aulas com esta turma, então eles não tiveram a aula referente ao
acompanhamento da criação midiática, pelo menos, não presencialmente.

2.2.4. Facebook: um companheiro de aventuras
Tivemos em nossa intervenção, um formato inovador de acompanhamento pedagógico
e de interação com os estudantes. Conforme trouxemos anteriormente, criamos um grupo no
facebook para cada turma em que realizamos aulas e por lá tivemos grande interação com os
estudantes.
Baseado nos dados trazidos em seus questionários diagnósticos, temos 53 estudantes
que acessam o facebook sempre (frequência 4) e 79 que acessam frequentemente (frequência
3), segundo suas próprias respostas. Considerando a soma deste quantitativo, temos 132
estudantes que acessam com frequência alta essa rede social, um total de 91,6% dos que
responderam ao questionário.
Em outro momento do texto trouxemos que o professor efetivo das turmas, havia
trabalhado na perspectiva de acompanhamento dos trabalhos postados via facebook em grupos
de turmas, bem como a sugestão de que sistematizássemos formas de avaliação pela
participação nos grupos. Estabelecemos um sistema de avaliação para as atividades
desenvolvidas dentro do grupo que foram publicizados aos estudantes (via grupo e
presencialmente) os critérios de avaliação e pontuação por meio desta participação.
Entendemos que naturalmente a mobilização para participação em redes sociais é
espontânea e em nossa estratégia ela foi induzida, então, como implicações pedagógicas
tivemos a baixa participação de alguns estudantes (que alegavam não fazer uso recorrentemente
das redes sociais), dois estudantes optaram por reativar perfis para poder acompanhar este
formato de avaliação e aqueles que não desejavam estar nos grupos do facebook pois não tinham
conta no site e quiseram ter um acompanhamento além das atividades escolares, foram
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acompanhados por e-mail. De todos os estudantes ativos durante o bimestre apenas duas foram
acompanhadas por e-mail, os demais fizeram parte de nossos grupos.
A principal forma de participação avaliada foi por meio de postagens que foram
induzidas pelos professores, ou seja, os estudantes tinham temas, ou tarefas a serem feitas a
cada encontro. Além das postagens, acompanhamos os comentários relevantes, que fizessem
referência de fato ao que estava sendo exposto e discutido, com suas opiniões e reflexões sobre.
A última possibilidade de interação era por meio da “curtida” que os estudantes destinavam aos
conteúdos ali postos.
Os critérios de participação no facebook, por meio de postagens e comentários foram
avaliados de forma interativa, no decorrer do bimestre. Para o critério de curtidas, deixamos
realmente para o final e inferimos que este foi um critério avaliativo, pouco significativo para
os estudantes, pois em diversos momentos ficou implícito que havia uma “curtição” e eles não
sabiam nem do que se tratava o conteúdo do que curtiam. A confirmação dessa nossa
observação veio, na aula em que fizemos o acompanhamento da criação de conteúdo midiático
dos estudantes. Questionamos quem havia acessado a apresentação e cerca de 3 estudantes
(considerando as 4 turmas) acessaram, no entanto, as apresentações tinham ganho muitas
curtidas. Outro fato que confirmou nossa suspeita é que, ao se aproximar do final do período
letivo, havia notificações de que um mesmo aluno havia curtido 23 postagens, comentários e
fotos, nos últimos minutos, o que garantia que ele não tinha realmente “lido” o conteúdo
postado.
É preciso destacar conforme nos diz Bévort e Belloni (2009) que as mídias são
importantes e sofisticados dispositivos de comunicação que contribuem para gerar novos modos
de perceber a realidade, de aprender, de produzir e difundir conhecimentos e informações,
sendo, por estes mesmos motivos, incontestável, considera-las no contexto escolar. Não se trata
de trazer para escola o uso exacerbado e sem fins educativos desse meio, mas refletir,
problematizar e usá-las para atingir fins pedagógicos.
Refletimos com esta constatação, que o grupo no facebook pode não ter sido encarado
como um ambiente de estudos com potencial latente, que poderia auxiliá-los no decorrer do
bimestre até as avaliações finais.
Segundo Bévort e Belloni (2009, p. 1083), “tais dificuldades e obstáculos explicam-se
em grande parte, no plano epistemológico, pelas características estruturais do campo da mídiaeducação, que se situa na intersecção dos campos da educação e da comunicação”.
Por esta ter sido uma primeira possibilidade avaliativa e compreendermos a necessária
adaptação a esta possibilidade por parte dos estudantes, consideramos, ainda assim, que por
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respeitarem os temas a serem postados, os comentários trazidos, em linhas gerais, este, tornouse um ambiente virtual de aprendizado.
Ao final, questionei a eles, enquanto pesquisadora e não enquanto professora, para que
eles não se sentissem vulneráveis, se eles realmente liam o que curtiam, ou se só curtiram por
causa da nota, nem todos responderam, mas todos que responderam foram unânimes em dizer,
que as curtidas foram pelas notas. Somados a isso, este critério é o que demanda mais desgaste
de tempo para sua verificação e apuração pelo professor, então concluímos que não traremos
mais este critério de avaliação nas próximas experiências, não no sentido de contabilizar e
somar as curtidas, dando ênfase a outras possibilidades de interação e participação neste espaço.
De todas as turmas, dos 152 estudantes que frequentaram as aulas durantes este
bimestre, apenas 2 não tinham facebook, não fizeram contas nesta rede social, ou reativaram
(foi o caso de alguns), solicitaram que o acompanhamento fosse feito de uma outra forma, então
fizemos por e-mail.
Acrescentamos que para além de uma importante forma de acompanhamento e
avaliação, a possibilidade de “convivência” neste espaço foi responsável ainda, pelos primeiros
compartilhamentos de conhecimentos sobre a modalidade estudada, por meio de postagens de
suas pesquisas sobre a modalidade. Possibilitou a expressão dos relatos de suas experiências no
decorrer das aulas; o acompanhamento de suas avaliações e discussão de resultados; foi um
espaço de sanar dúvidas, a qualquer momento, onde os estudantes contribuíam uns com os
outros nesses processos de construção do conhecimento; vislumbraram outras possibilidades de
prática da modalidade, conheceram personagens, atletas, organizações esportivas, técnicas de
orientação desconhecidas para os professores, o que foi bastante rico; discutiram sobre
modalidades correlatas ao EO que encontraram durante suas pesquisas; compartilharam
impressões, sentimentos, sugestões, estreitando e ampliando as relações entre os componentes
da turma.
Dialogamos neste ponto, com Martín-Barbero 2014 (p.133) para dizer que foi por meio
desse
novo espaço comunicacional já não mais tecido de encontros e multidões, mas
de conexões, fluxos e redes, onde emergem novas ‘formas de estar juntos’ e
outros dispositivos de percepção mediados [...] em uma acelerada aliança
entre as velocidades audiovisuais e informacionais. Atravessando e
reconfigurando as relações com nosso corpo, a cidade virtual não requer mais
corpos reunidos, mas interconectados.
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Inferimos que, sem espaço “extra classe”, que rompe com a ideia de que o aprendizado
só se efetiva em ambientes e por meio de avaliações formais do conhecimento, essa experiência
pedagógica não teria sido tão rica de detalhes e de registros e de possibilidades de aprendizado.
Quando intitulamos o tópico de “Facebook: um companheiro de aventuras”, estamos de
fato dimensionando o quão importante foi este espaço de aprendizagem e convivência. Pois, no
contexto dos esportes de aventura, um companheiro é algo indispensável e imprescindível, pois
é com ele que compartilhamos emoções e a segurança de nos aventurarmos em espaços até
então desconhecidos.
A seguir, no relato das aulas dadas, perceberemos mais claramente o quanto o uso do
facebook pode auxiliar nosso acompanhamento pedagógico, além de perceber outras
possibilidades de usos dessa mídia no contexto da Educação Física Escolar.

2.2.5. A mídia-educação conta a história de sua aventura na escola
Dentre outras possibilidades de modalidades de esportes de aventura, materializamos
nossa prática pedagógica, com o esporte orientação, por ser a pesquisadora, uma praticante
desta modalidade, e já ter tido experiências anteriores de ensino desta modalidade em outras
instituições, com os mais variados contextos, inclusive no IFRN – Campus Parnamirim, onde
concluiu sua pesquisa de monografia, já citada anteriormente.
Baseada em experiência pedagógicas anteriores, constatamos que esta é uma
modalidade amplamente adaptável e inclusiva, o que a torna relevante ao contexto escolar e por
isso foi escolhida. Aplicamos uma unidade didática, um bimestre, de aulas de educação física
escolar, para 4 turmas do ensino médio do IFRN Campus Parnamirim, todas do 2º ano. O
conteúdo era o mesmo, esporte orientação, e o que mudaria de uma turma para outra era o objeto
final a ser criado, que foi definido por sorteio no primeiro dia de aula, e apresentado em
seminário para a turma (Quadro 5).

Quadro 5: Relação de mídia sorteada de acordo com a turma.

Turma
Mecatrônica “A” - Matutino
Informática “B” - Vespertino
Informática “A” - Matutino
Mecatrônica “B” - Vespertino

Conteúdo midiático
Imagens
Mista - portfólio digital
Vídeos
Textos
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A aplicação de nossas aulas se deu no primeiro bimestre letivo do ano 2015 no período
que variou de acordo com a turma, conforme explicitado no quadro 6. O calendário do IFRN
está atrasado em relação as outras escolas do estado, pois está regularizando períodos de greves
dos servidores.
Quadro 6: Período de intervenções dos cursos e turmas.

Curso

Turma

Turno

Período

1

Mecatrônica

A

Matutino

19.05.2015

14.07.2015

2

Informática

B

Vespertino

19.05.2015

14.07.2015

3

Mecatrônica

B

Vespertino

25.05.2015

20.07.2015

4

Informática

A

Matutino

25.05.2015

20.07.2015

Tivemos um total de 8 encontros que nos totalizavam 16 aulas (visto que eram duas
aulas seguidas), o tempo previsto para o bimestre letivo, que foram articulados elementos do
conteúdo de ensino, de mediação na construção do conteúdo midiático, dentre outros detalhes
desta pesquisa, citados no decorrer do relato das aulas.

1º encontro
Nos apresentamos e conversamos sobre como seria o bimestre letivo, sensibilizando os
alunos com relação a pesquisa que seria realizada neste primeiro bimestre. Fizemos um
levantamento do que os estudantes conhecem sobre o conteúdo e sobre seus acessos a mídia,
aplicando questionários estruturados, discutidos no momento intitulado “diagnóstico dos
aventureiros”. Apresentamos o planejamento para cada aula (de forma geral), quais encontros
serão destinados as vivências, para que eles já se programassem quanto a fardamento adequado,
ainda neste momento informamos como e quais seriam as formas e critérios de avaliação e
fizemos o sorteio de qual mídia e sua respectiva turma.
No nosso caso, tivemos 3 vivências do esporte, sendo uma delas vivência final (que foi
uma das formas de avalia-los) e estipulamos 3 outras formas de avaliação, a saber: seminário
final (onde eles apresentaram os conteúdos midiáticos criados); participação nas aulas (pela
avaliação de frequência e participação nas aulas); e, participação no grupo do facebook (por
meio dos critérios já postos e os conteúdos tratados, referentes ao esporte orientação, cujo tema
em sua grande parte foram relatos de experiências dos estudantes). Em cada uma das 4 formas
de avaliação, os estudantes começavam com 100 pontos e foram acertados decréscimos, de
acordo com o tipo de avaliação. Maior detalhamento das atividades desta aula, pode ser

79

acessado em: https://prezi.com/oxoc0fwyrrjy/encontro-1-ifrn/23, que traz o conteúdo da aula,
na íntegra. Por entender que os critérios de pontuação para cada atividade são uma exigência
da escola e não sendo o nosso enfoque (avaliação quantitativa pela atribuição de nota), não
traremos o detalhamento de pontuações atribuídas.
Para finalizar, solicitamos que os estudantes trouxessem materiais que eles acreditavam
ser usados na prática do esporte orientação, para produção de um vídeo. Para fomentar a
participação e o uso do grupo do facebook, postamos um vídeo demonstrativo de uma corrida
da modalidade, para os estudantes virem para a segunda aula, tendo uma base a respeito do
conteúdo. Solicitamos ainda, que os mesmos fizessem pesquisas sobre o esporte orientação na
internet. Dessa forma, os estudantes que realizaram buscas ou acessaram o grupo da turma,
tiveram um primeiro contato com a modalidade, possibilitado por esta plataforma.

2º encontro
Conforme visto no questionário diagnóstico, apenas 6 estudantes disseram conhecer o
esporte orientação então, iniciamos a aula, informando que nossas discussões se dariam a partir
do levantamento dos dados trazidos pelos estudantes, em seus questionários diagnósticos, para
conhecermos melhor o esporte orientação, levando em conta apenas a parte específica do
questionário e o que eles observaram no vídeo que foi posto no grupo do facebook.
Os resultados, sobre quais elementos da modalidade eles conhecem a respeito da
modalidade, variam de acordo com a turma e por isso foram dialogados de acordo com o que
os próprios estudantes trouxeram em suas respostas. Neste ponto é importante refletir que para
a primeira turma (mecatrônica “A” – matutino), demos uma ideia geral de como se dá a prática
do esporte orientação no momento de preenchimento do questionário, o que pode ter
influenciado algumas respostas. Nas demais turmas aplicamos os questionários sem dizer
absolutamente nada sobre o conceito, histórico, equipamentos ou como se dá a prova. O
detalhamento das diferentes repostas, das diferentes turmas, pode ser acessado, nos seguintes
links dispostos no quadro 7:
Quadro 7: Links das apresentações utilizadas nos segundos encontros.

23

Turma

Link da apresentação utilizada na aula

Meca 2AM

https://prezi.com/p1lsko7uhs_w/encontro-2-ifrn-meca-2am/

Info 2BV

https://prezi.com/uzmtq8qef9-2/encontro-2-ifrn-info-2bv/

Acreditamos que a disponibilização das apresentações construídas e apresentadas nas aulas, sempre
que possível, por meio de links de sites onde estejam disponíveis online, pode auxiliar outros colegas
na prática pedagógica com a modalidade.
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Meca 2BV

https://prezi.com/xibtrww3xzfz/encontro-2-ifrn-meca-2bv-segunda-tarde/

Info 2AM

https://prezi.com/kcc7bswhs38d/encontro-2-ifrn-info-2am-segunda-manha/

A partir de opiniões bem básicas, trazidas pelos estudantes, fomos construindo o
conceito, como se dá a corrida do esporte orientação, seu histórico, equipamentos usados, tipos
de técnicas de orientação e quais são aplicáveis ao esporte, etc.

Imagem 13: Ilustração que demonstra como se dá a prática do esporte orientação.

Fonte: Ferreira e Rodrigues (2011, p. 13)

O esporte orientação, antigamente conhecido como corrida de orientação (COP, 2015),
é uma modalidade esportiva contrarrelógio em que o participante recebe um mapa do terreno específico para prática do esporte - no qual ele deverá localizar os pontos sinalizados em sua
rota, representados na imagem 13 acima, pelos prismas (bandeiras brancas e laranjas
sustentadas por uma haste). O início da pista se dá, no que é representado no mapa e na imagem
acima, pelo triângulo e o fim, pelo duplo círculo. O participante deve seguir três regras básicas:
coletar todos os pontos que consta no seu mapa, pegando-os na sequência correta e determinada,
e preservar a natureza.
Para esta aula, havíamos planejado a gravação de um vídeo curto, no qual os estudantes
utilizariam o material que foi solicitado na aula passada, mas as discussões sobre a modalidade
se prolongaram e não foi possível materializar este vídeo em nenhuma das turmas, apesar de os
estudantes terem levado materiais para tal, como solicitado.
Para finalizar este encontro, solicitamos que os alunos pesquisassem sobre o esporte
orientação e postassem o que encontrassem em nosso grupo do facebook. Essa pesquisa já
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deveria seguir a mídia que foi sorteada para cada turma, para que eles se familiarizassem com
o tipo de conteúdo midiático deveriam criar.

3º encontro
Nosso terceiro encontro, também foi pautado nos dados trazidos pelos estudantes, desta
vez por suas pesquisas e postagens no grupo do facebook. Um ponto a ser destacado desta
experiência é que mesmo, sem ter sido uma indicação, raramente houve postagens de coisas
semelhantes e quando ocorreu, eles mesmo diziam “já postei isto, procure outra coisa”. Essa
busca pela postagem de conteúdos inéditos ao grupo, resultou numa riqueza de conteúdo, que
não era esperada.
Os estudantes postaram no grupo do facebook, informações das regras mais
aprofundadas, materiais utilizados na prática, modalidades que são parecidas e tiraram dúvidas
quanto a isto. Tivemos uma participação altíssima e o nível de discussões em sala neste segundo
momento foi bem mais elevado do que se não houvesse a pesquisa iniciada por eles. Muitos
trouxeram informações de sites estrangeiros, de formas de se praticar, técnicas de orientação
aplicadas ao esporte que nós nem conhecíamos. Além das postagens diferenciadas, já tivemos
criações de mídia, desde este primeiro momento. Destacamos, para a turma que ficou com
imagens como conteúdo midiático:

Imagem 14: Desenho que representa a compreensão
inicial do EO para o aluno.

Imagem 15: Desenho que representa a
compreensão inicial do EO para o aluno.

Autor: E.P. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Autor: L. S. Fonte: Arquivo pessoal da
autora.

As imagens acima foram criadas por dois alunos da turma “A” do curso de Mecatrônica.
Interessante a fala deles sobre estas imagens. O aluno E. P. não postou nenhum comentário
além do desenho (imagem 14, acima) mas foi questionado quanto sua elaboração por um colega
de turma. Veja o diálogo na imagem 16, abaixo.
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Imagem 16: Detalhamento da conversa no grupo do faceboook sobre a elaboração do desenho de E.P,
por meio de captura de tela.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

O aluno L. S postou junto com o desenho (imagem 15, na página anterior) a seguinte
legenda, “Esse desenho ilustra o que pensei sobre o que o Professor Alison falou, ‘o Esporte
Orientação é um jogo que você precisa de estratégia, como no xadrez’ OBS: Foi eu quem fiz
kk”. Desde este momento percebemos que os estudantes estavam atentos a duas demandas,
uma de ordem do tipo de mídia que não é tão comum, os desenhos, e outra com relação à
aprendizagem, ao estabelecer relações com algo que já é familiar, no caso o xadrez, resgatando
um dado do contexto histórico da modalidade.

Imagem 17: Ilustração que representa de forma irônica a experiência de estar desorientado no esporte.

Autora: A. C. C Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A aluna A. C. C, não postou legenda, mas deixa claro em suas imagens (imagem 17,
acima) chamadas “memes”, a representação do sentir-se desorientado e acabar perdendo a
cabeça. Além disso, demonstra conteúdo específico das regras da modalidade ao reconhecer, se
não forem pegos na sequência correta, a corrida é invalidada. Outra imagem do tipo meme foi
a criada por J. S (imagem 18, abaixo), o primeiro a postar este tipo de mídia de caráter autoral,
dizendo o seguinte: “Segue em anexo uma ft pra descontrair um pouquinho”. Sua legenda e o
próprio meme trazem o quão desafiador pode ser um mapa de orientação e o percurso
estabelecido. Chamamos a atenção para a possibilidade de expressão de sentimentos explorada
pelo aluno ao definir que está “sentindo-se engraçado” (visível no canto superior da imagem)
reforçando o cunho irônico e cômico característicos dos memes.
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Imagem 18: Ilustração da postagem do aluno.
Autor: J. S. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Uma relação importante de ser
destacada é que os “memes” fazem
parte do cotidiano dos mais jovens,
sendo uma forma exagerada e cômica
de representar sentimentos, por meio
de imagens, geralmente. Vale destacar
que nas aulas anteriores a autora fez
uso de memes para exemplificar
algumas

situações

peculiares

à

modalidade, o que chamou a atenção
dos estudantes e certamente lhes deram
o pontapé inicial de ideias para que
criassem os seus próprios. Percebemos
uma aproximação da linguagem que
estimulou os estudantes em suas
tarefas.
Para finalizar os destaques desta terceira aula, trazemos as poesias criadas pelo
estudante E. D. G, da turma B, vespertino de informática, cuja mídia sorteada era o portfólio
digital.
Primeiro, ele contextualiza sua escrita, inclusive criticando os meios e tipos de escritas
e fontes convencionais (imagem 19) e aqui gostaríamos de fazer alguns enfoques, antes de
trazer a transcrição do texto.
O estudante traz um conteúdo de cunho autoral, salientando que os professores deram
esta oportunidade, em um domingo, o que não seria possível sem o espaço do facebook, ou que
pelo menos seria atrasada, até que chegasse o dia de ter aula. A depender da personalidade do
aluno, teríamos três possibilidades: a melhor, ele compartilharia seu texto, lendo para a turma
(o que foi equivalente a postar no grupo); uma mediana, entregaria o texto aos professores sem
“se expor” ao restante da turma, sendo esta, mais fácil de se efetivar; e, a terceira, até que
chegasse o dia de aula ele guardaria o poema para si ou o descartaria.
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Imagem 19: Captura de tela que traz a contextualização da poesia escrita pelo aluno.

Autor: E. D. G. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Em minha vivência escolar, já me desfiz de muitos poemas e desenhos feitos baseados
em conteúdos que me encantavam, como os de biologia, por exemplo, por pensar que seria visto
como besteira pelos professores. O estudante pensa que pode haver esta possibilidade ao dizer
“caso os professores desgostarem, só avisar que eu resolvo voltar ao convencional [...]”, assim,
refletimos o quão importante é diversificar as formas como o aluno demonstra seu aprendizado,
para além do convencional.
ALGO BEM LEGAL
Por: E. D. G (2015)
Vou falar de algo bem legal
Surreal, animal e bem fora do normal
Esporte e Orientação, se tu segue nesse astral
Tu sabe, tu ganha toda e qualquer moral
Só saia dessa tua zona de conforto
Esporte e Orientação exige um certo esforço
Não me admira ao te ouvir dizer que queria estar morto
Ouça o que digo e não seja absorto
Siga o mapa e observe a bússola
Sempre dance conforme a música
Esteja ciente de tudo o que faz
Esqueça o sofá e a cama que deixou pra traz
Tu sabe, tu é capaz, meu bom rapaz
Não precisa ser um grande atleta
Ou um louco abismado pra atingir uma meta
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O importante é nunca perder o foco
Fiscalize o tempo, divirta-se nesse meio-tempo, esteja com seu bloco
Pense em conhecer o Esporte e Orientação
Sempre bem preparado e com uma boa informação
Do ponto de partida até a linha de chegada
A emoção e a diversão te acompanham durante a andada
Não é uma simples atividade
E nem uma forma de rivalidade
É onde você faz novas amizades
A caminhada é longa, o espaço é diverso
Siga sempre em frente, nunca em caminho inverso
Esporte e Orientação, siga essa ideia
Mesmo se tu estiver na Coreia
Sua vida será doce como canela
Se curte aventura, Esporte e Orientação perdura.

Podemos perceber no texto, os caracteres específicos do tipo textual adotado, por meio
das rimas, a disposição dos parágrafos, a organização textual, bem como conteúdos específicos
do EO - como o uso de bússola, de ser uma atividade incomum, que envolve caminhada, que
envolve não perder o foco, o espaço é diverso, dentre outros - sendo retratados de forma muito
original, inclusive fazendo relação da aventura com a natureza.
Por hora damos destaques a estes conteúdos trazidos, por serem alguns conteúdos
autorais e já demonstrarem o entendimento da relação da mídia com o esporte orientação.
Finalizando a aula, foi solicitado que os alunos pesquisassem e estudassem sobre a
ISOM 2000 (International Specification for Orienteering Maps), traduzindo para o português
Especificação Internacional para Mapas de Orientação, que são o conjunto de símbolos e cores
que são utilizadas na confecção de um mapa para o esporte orientação, visto que o quarto
encontro já seria nossa primeira vivência com o uso de mapas.

4º encontro
Primeira vivência do esporte orientação aconteceu no ginásio do IFRN – Campus
Parnamirim foram distribuídos 15 prismas (imagem 20) e confeccionados 5 mapas (cada um
com um percurso diferente). Cada estudante tinha que coletar apenas 8 dos 15 pontos, marcando
a sequência correta em seu mapa (imagem 21).
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Imagem 20: Pontos distribuídos na quadra.

Imagem 21: Exemplo de percurso a ser realizado.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Neste primeiro contato não verificamos os tempos de realização dos percursos dos
estudantes. A realização em um espaço pequeno é intencional, para que o estudante se
familiarize com a leitura do mapa.
Nesse primeiro momento, o mapa foi simplificado, para poder ensinar a dinâmica da
organização da largada dos estudantes, inserir técnicas básicas de manuseio e orientação do
mapa de acordo com o terreno, utilizando representações simples para habituá-los com a
linguagem simbólica dos mapas e por meio da marcação da rota que eles fizeram, verificar a
consciência de si no espaço e avaliar as estratégias usadas ao final da vivência.
Ao final, fizemos a apuração do gabarito juntos para o acompanhamento se cada um
pegou todos os pontos corretamente de acordo com o percurso de seu mapa. Solicitamos ainda,
que eles sinalizassem qual caminho tinham percorrido, usando caneta ou lápis, como se fosse
uma rota de Global Position System –GPS.
Solicitamos que os estudantes postassem no grupo do facebook suas considerações sobre
este primeiro contato (sendo este o seu primeiro relato de experiência com a modalidade) e
reforçamos que estudassem o conjunto de símbolos utilizados na confecção de mapas de
orientação (ISOM 2000), visto que o encontro 5 a vivência já seria orientada por mapa do IFRN,
de acordo com a simbologia da ISOM 2000.
Das impressões dos estudantes, selecionamos alguns de seus escritos no facebook.
Quem realizou a atividade com mais facilidade, até desenhou rostinhos felizes (imagem 22).
Os discursos dos estudantes reforçam alguns caracteres da modalidade que foram
aprendidos, conforme foram objetivos postos, mas também trazem dados de que com o
mapeamento, por meio da inserção de simbologias, mesmo que simplificadas e de um espaço
conhecido, pode proporcionar experiências que não eram esperadas, superando suas
expectativas de diferentes formas. Outro aspecto relevante é que os estudantes perceberam a
dinamicidade e adaptabilidade do esporte, conforme apontamos no início desse relato.
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O aluno L. M. O, traz em seu relato da primeira vivência, uma fala que reúne boa parte
das opiniões dos estudantes de todas as turmas, quando diz que,

- Ter essa experiência para mim foi essencial, pois tive conhecimento do que
é Esporte Orientação, e tive a oportunidade de praticá-lo. Tive um pouco de
dificuldade, mas logo consegui me concentrar e me situar no espaço. Não
tenho sugestões para melhorar, porque acho que foi o básico, não podemos
exigir algo mais avançado do que não temos tanto conhecimento para aplicar,
além do mais que isso é um processo de aprendizagem, então com a prática e
coisas mais avançadas, que ao longo das aulas os professores hão de trazer,
vai surgir dúvidas, e sugestões de como melhorar nossas vivências. Então
nossa prática no ginásio foi muito boa, pois creio que poucas pessoas tiveram
uma GRANDE dificuldade.
Imagem 22: Seleção de relatos dos estudantes para falar da primeira vivência com o esporte
orientação, realizada no ginásio de sua escola, por meio de captura de tela dos grupos do facebook.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Desde suas primeiras experiências percebemos que os estudantes reconhecem um
processo gradual de ensino, por meio da organização e sistematização do conteúdo de ensino,
que serão melhor discutidos no capítulo 3.
Acrescentaríamos apenas, as considerações de alguns estudantes, que sugeriram: fazer
esta mesma prática em um espaço maior, ter mais obstáculos a serem vencidos, ser um trajeto
mais longo, contabilizar o tempo e adicionar uma legenda a este mapa.

5º encontro
Nosso 5º encontro foi também nossa segunda vivência do esporte orientação, inserimos
as simbologias específicas do mapa de orientação no mapa do terreno da escola e verificamos
os tempos de execução do percurso pelos estudantes. Os diferenciais desta aula foram: o espaço
mapeado maior (o IFRN), as simbologias específicas do EO (ISOM 2000) e a aferição do tempo
de realização do percurso que é característico da modalidade.
Após a aula, por meio do grupo do facebook, postamos a apuração (imagem 23) de
quantos pontos eles acertaram e quais os seus tempos, para que eles se preparassem para a
vivência final, que aconteceria no nosso próximo encontro.

Imagem 23: Exemplo de apuração postada aos estudantes nos respectivos grupos.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Trazemos pequenos trechos dos relatos das impressões e experiências dos estudantes,
em suas postagens no grupo do facebook (solicitadas por nós), sobre esta segunda vivência com
o esporte orientação e como texto mais completo das impressões gerais expomos a transcrição
dos textos de dois estudantes. Primeiro o de E. D. G, que sintetiza opinião geral dos
participantes:

- Me diverti bastante durante a prática, achei interessante, apesar de cansativa
e desgastante, acabou se tornando um momento de distração e de união com
os colegas de classe. Ficamos por um momento, meio distantes de diversos
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problemas psicológicos acarretados pelos estresses excessivos causados pela
Instituição em si. Fora a desorientação no início, que foi logo resolvida, pude
atravessar a escola, conhecer áreas nunca antes vistas por mim e me aproximei
de algumas pessoas, seja pedindo informações ou ajudando-as a se
localizarem, de fato. O ponto positivo, foi a ação, aventura e o sentimento de
adrenalina, sempre ao limite. O negativo talvez seja o fato de não me sentir
tão incluso, talvez por ter sido meio lento, ou talvez por não ter o mesmo pique
ou por não estar tão disposto quanto os outros, mas o importante é que o
objetivo foi cumprido e a prática foi um sucesso! Prevejo algo destruidor na
UF.

Destacamos na fala do estudante, os trechos em que descreve “Ficamos por um
momento, meio distantes de diversos problemas psicológicos acarretados pelos estresses
excessivos causados pela Instituição em si”, que representa muito claramente o quão benéfica
pode ser a fuga do cotidiano, das obrigações e das formas controladas de vivenciar o próprio
corpo, conforme discussão trazida na introdução para enfatizar as motivações das buscas por
esportes de aventura.
Na epígrafe de nossa introdução, trazemos as reflexões de Serres (2004) para
problematizar o quanto vivemos em uma condição quase hermética, onde nossos hábitos e
práticas são cada vez mais sistemáticas, padronizadas, cotidianas e reguladas, estamos dentro
do “aconchego da confortável” visão de não se aventurar, de não nos submetermos a novas
sensações, novos estímulos. Dar vazão as pulsões, aos sentimentos, quando fora dos moldes
vigentes torna-se no mínimo inapropriado. Fazendo uma analogia a casa, citada por Serres,
diríamos que esse ambiente, confortável, próximo e estável, nos permite permanecermos em
uma constante “zona de conforto”, onde os comportamentos são quase engessados previsíveis,
em última instância, por demais civilizados.
Elias (1994, p. 268) nos diz que os “padrões de comportamento de nossa sociedade,
gravados no indivíduo desde a mais tenra infância como uma espécie de segunda natureza e
mantidos em estado de alerta por um controle social poderoso e cada vez mais rigorosamente
organizado, precisam ser explicados [...]”. Dessa forma, desde muito pequenos somos educados
para estarmos atentos aos modos “seguros” de estar em uma sociedade cada vez mais
confortável e previsível. Nesse modelo, melhor se adaptam os que não fogem as regras, não
escapam ao controle das regras sociais e que em última instância não desafiam seus medos,
ansiedades e emoções.
Quando isso acontece [...] a conduta assume – através de graus e estágios –
um caráter mais “civilizado”. Neste contexto como em todos os outros, a
estrutura dos medos e ansiedades nada mais é que a contrapartida psicológica
das restrições que pessoas exercem umas sobre as outras através do
entrelaçamento de atividades (ELIAS, 1994, p. 269)
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Esse processo, em linhas gerais descrito, intitulado pelo citado autor como, processo
civilizador, nos trouxe certa comodidade, o que em alguma medida, distancia o homem da
experimentação alheia à rotina, impondo-lhe uma série de amarras e limitações de vivências
em detrimento de uma vida corrida, da falta de tempo para as coisas frívolas, para o
divertimento, para a descontração.
Então, surgem as necessidades de que essas ansiedades e pulsões, tão tolhidas e
repreendidas se expressem de formas outras, que sejam comportadas pela boa convivência
social. Assim, a busca por elementos que rompam com esse controle exacerbado, que propiciem
um novo olhar para si mesmo, que sejam permeados de sensações incomuns, tem sido cada vez
mais recorrente. Segundo Machado (2006, p. 106), “características que podem possibilitar o
distanciamento temporário dos padrões cotidianos, suscitar emoções diversificadas e
proporcionar o enfrentamento de simulações respaldadas na criação de novas respostas”, são
cada vez mais explicitadas como motivações para as pessoas que buscam por aventura, nos
mais diversos âmbitos sociais. Da gastronomia aos esportes, a busca pelo novo, desconhecido,
tem sido cada vez mais recorrente como forma de “compensação” do controle social e como
fuga do cotidiano.
E ainda, retomando o texto do aluno M. B., sobre a característica primordial da aventura,
de estar submetido a um novo contexto, desconhecido, dialogamos com o trecho, “conhecer
áreas nunca antes vistas por mim” bem como as sensações advindas dessa experiência no trecho
“. O ponto positivo, foi a ação, aventura e o sentimento de adrenalina, sempre ao limite”.
Segundo, o escrito de M. B, para destacar pontos que foram elucidados por muitos
estudantes: o fato de ser em terreno conhecido facilitou o entendimento do mapa e realização
da vivência, a falta de vestimenta adequada, embora tenha sido avisado, pode ter atrapalhado
alguns, e, especialmente, a ênfase dada a necessidade de que está estudando a ISOM e se
preparando melhor.

- No geral, a vivência de EO que tivemos aqui no campus foi bastante
produtiva. Devido ao fato de já conhecer o terreno, me senti mais seguro e
confortável ao longo da corrida. No ínicio da prova fiquei um pouco confuso,
mas depois acabou dando tudo certo. Como alguns já citaram, um ponto
bastante negativo foi a chuva, que acabou molhando o meu mapa, e na parte
do campo, que proliferou muitas formigas do mal (eu estava com um tênis
aberto, então uma parcela de culpa é minha também kk). Depois da vivência,
percebi que uma estratégia que eu poderia ter utilizado é de ter prestado mais
atenção nas dicas que o mapa dá, para em seguida começar a correr. Agora
estou me preparando, estudando a ISOM para prosseguir da melhor forma
possível para a UFRN.
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Um fato interessante destacado pelo aluno é o sentimento de já conhecer o terreno e se
sentir mais seguro e confortável, que dialoga muito proximamente com a problematização
trazida, quando discutimos o quão difícil pode ser, sair da “zona de conforto” e aventurar-se. E
quando trata mais especificamente das dicas que o mapa dá”, ele demonstra o quanto o
conhecimento das simbologias específicas do mapa, podem auxiliar desde o entendimento e
leitura do mapa, até, obviamente a melhor escolha de estratégias para realização da atividade.
A seguir, trazemos a imagem 24 que demonstra vários outros relatos dos estudantes
sobre sua experiência nesta segunda vivência.
Em quase todos os relatos os estudantes fazem alusão a próxima aula, na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, que será sua última vivência no bimestre. Eles se
dizem ansiosos, na expectativa, estudando, revendo estratégias, para que na UFRN “dê tudo
certo”. O campo desconhecido de prática tem sido muito esperado pelos estudantes, tanto pela
experiência com o esporte em terreno desconhecido, aproximando ainda mais da prática no
contexto extraescolar, como pelo passeio.
Imagem 24: Mapa de orientação do IFRN – Campus Parnamirim com alguns relatos das experiências
dos alunos.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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6º Encontro
Eis que chegou a tão esperada vivência final fora do Campus do IFRN, onde os
estudantes tiveram a experiência de praticar o esporte da forma mais próxima que a oficial. Para
tanto, contamos com o apoio do Clube de Orientação Potiguar – COP, que cedeu prismas e
picotadores, além de disponibilizar o mapa da área e enviar atletas e o Gerente de Orientação
no Rio Grande do Norte, o Oscar Moritz, para auxiliar na montagem da pista e tirar dúvidas dos
estudantes. A participação do gerente também foi importante, aos estudantes que estava
produzindo seus conteúdos midiáticos e tiveram a oportunidade de entrevista-lo e trazer um
pouco de sua experiência para suas criações, implementando assim, algumas das sugestões e
problemáticas advindas da finalização do TCC.
Conforme dissemos, tivemos nesta vivência toda uma organização a fim de aproximar
o máximo do esporte oficial, mas, nossa forma de avaliá-los não foi apenas de acordo com o
melhor tempo ou desclassificando quem não pegar todos os pontos corretamente ou fora da
sequência, como seria em uma prova oficial da modalidade.
Usamos como critério de avaliação um tempo limite bem alto (40 minutos para
completar o percurso - meninos e 45 meninas) quem ultrapassasse esse tempo teria decréscimo
de nota (a cada minuto, menos 2 pontos), além disso, quem pegasse ponto errado também teria
decréscimo (menos 10 pontos a cada ponto errado). Todos os critérios foram avisados com
antecedência, via grupo do facebook e relembrados na roda inicial antes da prova.
Tivemos a oportunidade de levar os estudantes para realizarem uma prova fora da
escola, o que é muito interessante visto que estar em um terreno desconhecido é completamente
estimulante aos estudantes e característica da modalidade. Podemos observar seus relatos sobre
esta experiência no Campus da UFRN na imagem 25, que trazem um pouco de suas expectativas
e impressões.
Trazemos fala do estudante, E.P, que faz uma síntese de todo bimestre desenvolvido
com o conteúdo esporte orientação, bem como trazendo relações afetivas, sociais advindas da
prática esportiva, além de seus benefícios físicos.
- A prova prática na UFRN foi à vivência mais próxima do “Esporte
Orientação” que tivemos e a mais importante entre todas as práticas que
fizemos, mas não podemos descartar as outras, porque uma coisa foi
complementando a outra, desde as orientações dadas em sala de aula, onde
conhecemos o esporte e passamos a estudá-lo, conhecendo as varias formas
de praticá-lo, aprendendo as regras e as técnicas de orientação, até chegar ao
primeiro contato com o esporte. A cada vivência que tínhamos era um
aprendizado novo, toda essa preparação que tivemos foi de suma importância
para usarmos na tão esperada prática na UFRN. A prática na UFRN nos
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proporcionou uma ótima experiência, principalmente por ser em uma área
grande, onde nós tivemos que manter a calma, isso mostra a importância de se
estar bem mentalmente, principalmente no primeiro prisma que é a principal
referência que temos para se manter no caminho certo, saber também analisar
a distância de um prisma até o outro no mapa foi importante, porque, com base
nisso podemos escolher o melhor caminho a se percorrer. Gostei muito dessa
pratica principalmente pela questão da socialização que nós alunos tivemos,
porque além do “Esporte Orientação” nos proporcionar saúde, conhecimento,
bom preparo físico e mental, ele também serve como uma forma de unir as
pessoas, porque além de ter sido uma prática didática, foi também um
momento de descontração entre os alunos, de sair um pouco da rotina de
estudos, porque, o esporte é muito importante para nós, tanto na nossa vida
educacional quanto na nossa vida social. No geral gostei muito, não vi pontos
negativos, só positivos, achei fácil, mas nem tanto e, Além de aprender sobre
o “Esporte Orientação”, também aprendi muitas coisas com ele e, o que eu
achei mais interessante foi esse poder de unir as pessoas que o esporte nos
proporciona.
Imagem 25: Mapa de orientação da UFRN – Natal / RN, com as considerações dos estudantes de
turmas diversas sobre a vivência na UFRN.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Já na imagem 26 demonstramos de forma mais clarificada as impressões dos estudantes
quanto ao seu desempenho, expectativas e aprendizados de cunho mais pessoal, do que da prova
ou do bimestre em si.

Imagem 26: Simulação de uma roda de conversa onde os estudantes trazem suas considerações e
sensações nesta experiência.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Vale salientar que, todos os estudantes consideraram conhecer o esporte orientação,
como um conhecimento válido, ou significativo. Mesmo assim, muitos deles relatam não ter
interesse de continuar praticando, mas também não dizem ter sido perda de tempo ou algo
irrelevante.
Um destaque merece ser feito sobre as vivências até aqui. O primeiro, refere-se a não
identificação do EO como esporte de aventura, por parte de diversas organizações esportivas,
por compreender que essa nomenclatura pode levar ao entendimento de que é uma prática
extremamente arriscada e que em última instância pode mais afastar novos praticantes do que
atrair. Essa prerrogativa não se comprova em nossos estudos, justamente por que é o sentimento
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de aventurar-se a conhecer algo novo, fora do cotidianos e conteúdos escolares, num primeiro
momento, e, especialmente nesta vivência final, que estimulou os estudantes a investir nessa
experiência. Por esse principal motivo, temos sustentado a delimitação conceitual do EO
enquanto esporte de aventura e ainda, um esporte dos estudantes, conforme salientado
anteriormente.
Nos encaminhamos para o final desta vivência, agradecendo a disponibilidade de todos
em participar de todas as atividades propostas, visto que eles aceitaram o desafio de conhecer
o novo e empenharam-se para ter as melhores experiências.
Na aula seguinte houve o acompanhamento da criação midiática e desde que foi
encerrada a vivência, fomos postando nos grupos os critérios de avaliação e o que cada mídia
deveria conter.

7º Encontro
Intitulamos este encontro de “acompanhamento da produção midiática”, em nosso
planejamento inicial ele não estava previsto, visto que faríamos este acompanhamento via
facebook. Mas por uma falha na hora de agendar a vivência na UFRN, culminância das mesmas,
ganhamos uma semana e foi uma sugestão do professor efetivo que a utilizássemos para este
fim. A turma de informática “B” vespertino, atrasou uma semana (por ter participado da
OBMEP) e por isso não teve momento de acompanhamento e as turmas de informática “A”
matutino e mecatrônica “B” vespertino, tiveram sábado letivo de reposição aos dias de greve,
que também foram utilizados para o fim de acompanhamento, tendo então dois dias destinados
a este fim. Percebemos que as turmas que tiveram mais momentos de acompanhamento
surgiram menos dúvidas e o aprofundamento do conteúdo posto nos textos e vídeos,
respectivamente, foi notório.
Neste momento, auxiliamos os estudantes em suas criações midiáticas, dando ideias
para incrementar os temas que eles poderiam abordar diante do conteúdo esporte orientação,
especificando melhor as características da modalidade, adaptações de histórias e fazendo um
apanhado de que tipos de temas eles gostariam de abordar em suas criações.
Resgatamos a imagem 27 que mostramos no terceiro encontro, para relembrá-los de
como o processo de mediação de aprendizagem do conteúdo e sobre a mídia, estavam sendo
realizados. Iniciamos no processo de repetição e reprodução da mídia que está posta (no
momento em que pesquisamos sobre o esporte orientação na segunda aula) e partimos então,
para o exercício de fazê-los pensar sobre as formas como essas são feitas e quais conteúdos
trazem, relacionando com o conteúdo de ensino, para que eles pudessem refletir e ter criações
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originais, criativas e sair da mera reprodução. Esse exercício já ficou demonstrado desde a busca
inicial para alguns estudantes, que produziram conteúdos autorais desde então, conforme já
descrito.

Imagem 27: Movimento de objetivado para a criação dos estudantes.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Recebemos das três turmas em que foi realizado este momento, por escrito em papel o
exercício de pensar a sua mídia, respondendo aos seguintes questionamentos:
 Nome e turma;
 Tipo de imagem, texto ou vídeo;
 Material necessário para a criação;
 Como você pretende apresentar? Qual material necessário? Qual duração do seu vídeo?
 O que falta para concluir?
 Qual mensagem quero passar com a minha imagem ou meu texto ou meu vídeo?
 Serão várias imagens ou uma só? Faça uma breve descrição do seu texto ou do seu vídeo.
A partir deste exercício pudemos organizar a dinâmica de apresentação de cada turma.
Essa dinâmica e outros detalhamentos foram postados no grupo do facebook pelos professores
com antecedência para que os estudantes se preparassem devidamente para apresentação do
seminário.

8º Encontro
Os estudantes apresentaram seus conteúdos midiáticos, em formato de seminário,
criadas na íntegra por eles mesmos, dialogando com os conhecimentos adquiridos sobre o
esporte orientação com a mídia sorteada para a turma. O dado quantitativo está expresso na
tabela 1, que nos informa a relação do número de estudantes que estavam ativos durante o
bimestre, o número de estudantes que criaram mídia e por fim o número produto midiático.
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Tabela 1: Relação entre os estudantes ativos, estudantes envolvidos no processo de criação de
conteúdos midiáticos, especificadas por turma e tipo de conteúdo criado.

Turma
Mecatrônica “A”
Matutino
Informática “B”
Vespertino
Informática “A”
Matutino
Mecatrônica “B”
Vespertino

Conteúdo
midiático

Nº de
estudantes

Nº de estudantes
que criaram
conteúdo
midiático

Nº de
produtos

Imagens

42

38

38

Portfólio
digital

31

27

27

Vídeos

47

41

18

Textos

32

28

28

152

134

111

Total

Percebemos, nestes dois últimos quesitos, uma diferença apenas no conteúdo de mídia,
vídeo, pois foi um pedido da turma, fazer em grupos, visto que nem todos dominam técnicas de
edição, ou são muito criativos, então, assim, uniria os diferentes potenciais em uma produção
só, por isso esta diferença mais significativa posta no gráfico 1, abaixo.

Gráfico 1: Quantitativo de criação de conteúdo midiático por tipo de mídia.
GRÁFICO DO QUATITATIVO DE CRIAÇÃO DE
CONTEÚDO MIDIÁTICO
Nº de estudantes
Nº de estudantes que criaram mídias
Nº de produtos midiáticos
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O dado trazido por este gráfico é de ordem quantitativa, pois temos que dos 152
estudantes ativos, que poderiam estar efetivamente envolvidos no processo de criação
midiática, 136 se envolveram e criaram conteúdos midiático a respeito do esporte orientação.
O dado estatístico de que 89,47% dos estudantes participaram ativamente da construção de
mídia, nos diz que é possível e extremamente bem aceita a proposta de se trabalhar o conteúdo
esporte orientação, por meio da mídia-educação, enfatizando o processo dialógico, onde os
estudantes foram ouvidos constantemente e juntos pudemos efetivar o planejado.
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Ao final da experiência faz-se relevante destacar os desafios e potencialidades
observados e apreendidos por nós até o presente momento. Salientamos, pois, que inclusive
para nós, por se tratar de um riquíssimo e intenso processo de aprendizagem, muitas percepções
e considerações a respeito dessa experiência deverão surgir, a partir de novas reflexões e
experiências pedagógicas. Então, o que trazemos, são observações que nos foram elucidadas
mediante esses meses pós intervenção, em que nos debruçamos sobre os dados.
Iniciamos pelos desafios advindos dessa aventura de dialogar esporte orientação com a
mídia-educação. Percebemos certa dificuldade dos estudantes em perceber que as avaliações
referentes a participação nos grupos do facebook eram tão sérias quanto as outras mais formais,
porém compreendemos que trata-se também de um processo de adaptação a esta possibilidade,
compreendendo-o como espaço de aprendizagem. Acreditamos que prática pedagógica poderia
ter explorado mais possibilidades de diálogo com a mídia bem como aprofundado mais os temas
que o esporte orientação possibilita, por exemplo, a consciência ambiental, ou a inclusão. Outro
ponto diz respeito a criação dos conteúdos midiáticos. Algumas mídias, por exemplo o vídeo,
merecem um esforço maior por parte do docente para operacionalizar o estudante para produzilo, sendo necessária uma ênfase maior no aspecto educar sobre as mídias. Ressaltamos a
importância do levantamento do consumo e acesso midiático, para a escolha do tipo de mídia a
ser trabalhada. Não foi uma dificuldade que inviabilizasse nossa prática, mas poderia ter sido,
caso não tivesse feito um apanhado seguro da realidade dos estudantes.
Quanto as possibilidades da metodologia de ensino adotada, retomamos o papel do
Facebook em nossa prática pedagógica para dizer que, a possibilidade de expandir o contato, a
comunicação com os estudantes, foi fundamental para o processo de aprendizagem. Dessa
forma, rompendo os muros da escola, das salas de aulas ou ginásios, enquanto espaços formais
de aprendizagem, além dos tempos de aulas definidos, foram importantes mudanças na prática
de ensino para que tivéssemos um convívio mais próximo e além disso, constatar que a
aprendizagem se dá de forma organizada e mediada, fora dos espaços e formatos tradicionais
das escolas, concordando com Coimbra (2006, p.162) quando nos diz, que é necessário “romper
com a ideia de que a prática24, especialmente as atividades físicas fora do ambiente formal, não
produz conhecimento e, por isso, ela tem menos valor”.
De modo geral, o convite à expressão do que se vive no processo ensino aprendizagem
em outro ambiente (facebook, no nosso caso) também ampliou as possibilidades do aluno se
24

Prática, para a referida autora vem da palavra em latim, práxis, que indica um conceito amplo que
abrange a prática pedagógica, vista de forma não reducionista e dual, em prática e teoria, onde ambas se
complementam.
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perceber no processo de ensino –aprendizagem para além do tempo e espaço da aula. Ao postar,
curtir, compartilhar e socializar textos, links, imagens e relatos pessoais, os alunos
“desterritorializavam” suas sínteses de aprendizagens e suas curiosidades sobre o tema,
processo de aprendizagem expresso na rede e construído em rede no espaço virtual.
Pudemos diversificar e estimular diferentes formas de apreciação midiática por parte
dos estudantes. Possibilitar e diferenciar os formatos de pesquisa e avaliação, ampliando e
diversificando as formas como os estudantes demonstram seus conhecimentos a respeito do
conteúdo trabalhado. A plataforma utilizada, também possibilitou o encaminhamento das aulas,
sempre a partir dos conhecimentos postos pelos estudantes, num processo dialógico e contínuo,
onde organizávamos as informações “soltas” trazidas por eles e encaminhávamos as discussões
e a construção do conhecimento. Assim sendo, entendemos que,

Lançar mão da tecnologia para facilitar o contato com a natureza e as
sensações e emoções que ela possa proporcionar, representa uma maneira
criativa de pensar e fazê-la parceira possibilitando um novo diálogo com as
atividades física de aventura na natureza [termo adotado pela autora e que
pode ser compreendido, como sinônimo de esportes de aventura por nos
adotado (FREIRE, 2006, p. 174)

Sobre essa ampliação citada, o trabalho com o estímulo a criação de conteúdo midiático,
também foi facilitada por meio a diversificação de possibilidades de aparatos ou suportes
midiáticos dos quais os estudantes fariam uso para materializar o que conseguem expressar do
conteúdo aprendido. Dessa forma pudemos avaliar o que de fato foi significativo para o
estudante, pois que quando há autonomia no tema a ser explorado, em geral, os estudantes
abordam o que lhes foi mais significativo.
A possibilidade de o estudante criar um conteúdo midiático, pode favorecer a outras
pessoas o aprendizado da modalidade. Por exemplo, ao ver um vídeo que apresenta a
modalidade ou ver um desenho, outra pessoa pode aprender sobre a modalidade.
Nos encaminhando para a finalização da descrição de nosso percurso de mediação do
conteúdo esporte de aventura na Educação Física escolar, buscamos refletir em nosso terceiro
capítulo se os relatos construídos pelos alunos sobre a experiência pedagógica vivida, assim
como nas apresentações de seminários ao final da unidade didática, trazem momentos
emblemáticos que demonstrem como eles se apropriam do conhecimento da modalidade
escolhida dentre os esportes de aventura, gerando um momento de reflexão sobre como os
alunos se apropriam dos conhecimentos desta modalidade e nos dá apontamentos de como a
pesquisa-ação se efetivou após nossas ações.
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Capítulo 3
3.

APROPRIAÇÕES DA AVENTURA VIVIDA

“É nosso desafio seguir sustentando uma bússola pedagógica que
nos oriente sobre quando se justifica, em termos éticos, políticos,
didáticos, cognitivos e sociais, incorporar a tecnologia na sala de
aula para favorecer processos ricos na construção do conhecimento
(LION, 2005 apud APARICI, 2014, p.214)”

Fonte da imagem sobreposta ao mapa: http://pt.dreamstime.com Acesso em: 21.01.2016
Criação da capa: Dandara Queiroga de Oliveira Sousa
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Compreendemos que a pesquisa-ação se dá de forma cíclica e espiral, levando em conta
momentos de investigação, planejamento, ação, reflexão, conforme nos propõe Betti (2013).
Então, finalizando o processo de pesquisa-ação, trazemos reflexões sobre como os estudantes
se apropriam do conhecimento da modalidade de esporte aventura vivenciada.
No capítulo anterior, fizemos uma breve descrição de alguns conteúdos midiáticos
produzidos pelos estudantes, a título de ilustrar o momento de culminância realizado nas
turmas, com estas produções. Entretanto, consideramos que para atingir o nosso segundo
objetivo específico, seria necessária a seleção das considerações dos estudantes sobre suas
experiências e vivências ao longo do bimestre.
No decorrer de nossa experiência mídia-educativa de ensino do esporte de aventura,
acompanhamos atentamente os relatos dos estudantes para cada vivência e concluímos que para
analisar o aprendizado dos estudantes, bem como eles o demonstram, os melhores textos que
podíamos selecionar, eram os que diziam respeito aos momentos de culminância, tanto das
vivências do esporte, quanto da materialização da construção do conteúdo midiático, por serem
sínteses do aprendizado e da experiência vivida.
Por termos um quantitativo elevado de sujeitos da pesquisa, selecionamos 23 textos,
sendo 12 de relatos de experiência de nossa vivência final e 11 das apresentações de seminários,
de três representantes de cada turma. Nosso critério de seleção, baseou-se em dois quesitos:
descrição e detalhamento. Assim sendo, quanto melhor fosse a descrição da vivência, no sentido
da riqueza de detalhes abordados, e; quanto mais detalhada fosse a apresentação do seminário,
que demonstrassem conteúdos do esporte orientação e processo criativo de conteúdo midiático,
melhor.
Os 12 relatos vieram das postagens dos estudantes nos grupos do facebook de acordo
com as turmas, e os textos das apresentações de seminário final são advindas da transcrição dos
vídeos que foram gravados nesse momento final.
Realizamos então, repetidas leituras afim de identificar núcleos de sentido que
pudessem nos dar conceitos mais amplos sobre os quais os estudantes se referiam mais
recorrentemente em seus textos. Assim, tivemos três conceitos ou temas geradores que surgiram
dessas releituras dos textos dos estudantes: fatos, aprendizados e sentimentos.
Os textos trouxeram dados que em nossa análise estão bem relacionados aos sentimentos
e as aprendizagens que aconteceram, sendo significativa a recorrência de relatos nesse sentido.
As demais observações postas pelos alunos, consideramos como fatos que eles destacam
durante as aulas e que embora não sejam tão recorrentes, nos auxiliam a compreender alguns
processos de apropriações da aventura vivida.

102

Iniciaremos nossa reflexão pela descrição do que os estudantes destacam e nós
intitulamos de “Fatos destacados durante a aventura vivida” espaço em que os estudantes
trazem acontecimentos, por vezes isolados da experiência vivida e que não foram tão
representativos ou corroborados por outros estudantes. E, também, os trechos que por não terem
seus contextos explicitados, inviabilizam inferências e uma discussão mais assertiva.
Entretanto, há também neste delineamento mais geral a compreensão da organização didática
das aulas e que são importantes por nos indicarem que esta organização favoreceu o processo
de aprendizagem.
Seguindo com o agrupamento de ideias em comum, postas pelos alunos em seus textos,
descrevemos o que eles nos apontam como “Sentimento de pertencimento a aventura vivida”
ao retratar sentimentos diversos descritos pelos estudantes tanto nos relatos da vivência final,
de forma mais pontual, quanto da experiência pedagógica como um todo. Esses sentimentos,
na medida em que descrevem a experiência e buscam expressar sua forma de traduzir o vivido,
nos remetem a como os estudantes se veem no processo de aprendizagem, dando-nos a medida
do sentimento de pertencimento dos estudantes a esta experiência pedagógica.
Finalizamos nossas leituras reunindo ideias dos estudantes que digam respeito aos
“Aprendizados autodeclarados da aventura vivida” dialogando com os aprendizados dos
estudantes, tanto no que diz respeito ao conteúdo de ensino, esporte orientação, quanto do
aprendizado sobre a construção de conteúdo midiático. É importante ressaltar que é a partir dos
aprendizados autodeclarados, ou seja, aqueles que os estudantes mesmos destacam que
ponderamos e discutimos sobre a relação de aprendizagem dos atores sociais da pesquisa.
Desvelados, o que podemos chamar de conceitos norteadores, partimos ao diálogo entre:
o referencial teórico adotado para cada conceito norteador que apresentamos, trechos dos
discursos dos estudantes e em alguns casos, seus próprios produtos de aprendizagem, ilustrando
esse entrelaçamento.

3.1.

Fatos destacados durante a aventura vivida

Como fatos, entendemos uma série de destaques feitos pelos alunos no decorrer do
bimestre ou na vivência final, que incluem discussões como organização didática das aulas, e a
explicitação de acontecimentos bons e ruins desta aventura por eles vivida.
Iniciaremos por uma discussão de ordem mais didática, trazida nos textos que fazem
referências aos relatos da vivência final dos estudantes, nos quais destacamos a comum e
recorrente a distinção entre os termos “aulas teóricas” e “aulas práticas”, o que nos indica, que
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houve uma distinção didática evidente demais no fazer pedagógico da pesquisadora. Não foi
algo intencional, nem muito menos, que manifeste um posicionamento em favor desta distinção,
pois, inclusive corroboramos a ideia de Betti e Zuliani (2002, p.80) de que,

estreitando as relações entre teoria e prática pedagógica, inovar, quer dizer,
experimentar novos modelos, estratégias, metodologias, conteúdos, para que
a Educação Física siga contribuindo para a formação integral das crianças e
jovens e para a apropriação crítica da cultura contemporânea.

Mas, ao recobrar os acontecimentos que podem levar a esta conclusão, percebemos que
desde a primeira aula, ao informar aos estudantes, nosso calendário bimestral, pontuamos as
aulas que seriam destinadas as vivências, para que os estudantes se organizassem com relação
a vestimenta, fardamento adequado para estes momentos. E ainda, por causa de alguns
protocolos de realizados por ocasião da pesquisa (como distribuição de questionários e termos
de autorização de uso da imagem), bem como o próprio movimento de adaptação à escola e as
turmas, visto que a pesquisadora não é professora efetiva da instituição e especialmente por se
tratar de uma modalidade esportiva nova, com uma metodologia de ensino, uma experiência
mídia-educativa, a nosso ver, podem ter colaborado para que tivéssemos essa divisão mais
“tradicional” das aulas.
Embora a divisão de aulas tenha corroborado uma forma pouco inovadora de divisão
das aulas, os estudantes perceberam a organização didática (sistematização do conteúdo de
ensino da EFE bem como de mídia) das aulas, como fundamental para os momentos de
culminância. Para exemplificar a compreensão desse processo de sistematização, trazemos a
fala do estudante D. F., que sintetiza sua visão a respeito do percurso didático do bimestre com
as seguintes palavras:

- Tudo até então foi um ótimo treino para este momento. As aulas teóricas e
pesquisas foram bem completas. Os treinos práticos, na quadra e no nosso
campus foram fundamentais para poder associar o conhecimento que era
recebido. Todos momentos fundamentais para não fazer feio na prova final.

Elucidamos a simples compreensão do que seja “sistematizar os conteúdos da Educação
Física escolar nada mais é do que organizá-los de modo coerente com cada nível de ensino”
(KAWASHIMA; SOUZA; FERREIRA, 2009, p. 467). Compreendemos, com a fala do
estudante que ficou evidente, nosso intento em organizar o conhecimento a ser ensinado de
modo que ficasse claro para os estudantes, uma sequência do que estava sendo ensinado e com
uma progressão de objetivos a serem atingidos, nas mais diferentes situações de aprendizagem.
Nessa recorrência, reforçamos que,
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para que ocorra a sistematização se faz necessário um planejamento embasado por
elementos didático-pedagógicos, objetivando a aprendizagem dos estudantes. A
didática da educação física consiste em organizar e direcionar o processo de ensinoaprendizagem, a partir dos seus elementos: conteúdos, objetivos, estratégias
metodológicas, recursos e avaliação. Assim, o professor terá condição de observar a
evolução dos estudantes de maneira progressiva. (SENA et al., 2013, p. 2).

Por esta relação de sistematização, que compreende não o conteúdo de ensino, mas toda
uma organização de ensino, de acordo com os elementos didático-pedagógicos constitutivos,
verificamos também, que houve relação de reconhecimento do bom desempenho em uma
avaliação final, graças aos processos educativos vividos, ampliando a visão, inclusive, no que
que diz respeito a, apenas o professor conseguir observar a evolução progressiva dos alunos.
Nesse ponto, relembramos a discussão realizada no capítulo 1, sobre o papel do
professor enquanto mediador do conhecimento, como “arquiteto de percursos”, especialmente,
ao relembrar o fluxo de aplicação das aulas. Do planejamento participativo, onde as aulas eram
pautadas nos objetivos de ensino, e os conhecimentos a serem apreendidos eram trazidos pelo
próprios alunos. Após os alunos postarem informações nos grupos do facebook, direcionadas
pelos professores, nós organizávamos os conhecimentos as serem abordados nas aulas
seguintes.
Assim sendo, entendemos que efetivamos o nosso papel enquanto mediadores do
conhecimento, nos beneficiando da melhor forma de uso da amplitude de acesso a informação
que a internet e a mídia digital nos proporciona, organizando e sistematizando as informações
de modo que o conhecimento seja construído paulatinamente pelos estudantes, a partir de suas
próprias pesquisas e realidades.
Além do reconhecimento da organização didática, os estudantes destacaram ainda,
pontos positivos e negativos, especialmente no que diz respeito a vivência final. Entretanto,
como em seus textos, esses elementos foram postos de forma pontual, não temos como fazer
relações mais profundas, como quando é possível quando a um contexto explicativo.
Exemplifico, o aluno I. F. diz “Demorei para me orientar na largada...”, só podemos
inferir, que este foi um ponto negativo da experiência dele, por que ele escreve, “mas depois
deu tudo certo”. Outros casos, de quando os estudantes dizem que tiveram dificuldade em achar
um dos pontos de seus percursos “tive dificuldade nos segundo prisma mas nada de tão difícil”,
na frase posta pelo estudante M. R., destacamos que o mesmo não explica o que houve para que
ele não tenha encontrado este ponto e então não podemos inferir, por exemplo, que ele aprendeu
ou não, alguma técnica do EO que o fez encontrar ou desistir de procurar este ponto. Por esses
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motivos, trechos correlatos a estes, que não haviam contextos que tornassem possível
inferências, é que estão agrupados como fatos.
Assim como os fatos que pontuam elementos negativos que trouxemos, temos os que
referem-se aos pontos positivos, por exemplo no discurso de L. G. temos o seguinte trecho
“Gostei muito da prática que tivemos lá na UFRN, pois, o percurso estava mais longo e um
pouco complexo”, verificamos a “positividade’ por causa da relação estabelecida de justificar
o porquê de ter gostado muito, entretanto na sequência, não ponderações do motivo de ela ter
considerado mais complexo, pois ela conclui seu relato com a seguinte passagem “Estava fácil
localizar os pontos pelo mapa e as coisas estavam bem organizadas. Vou sentir saudades de
praticar esse esporte e espero que no futuro eu tenha outras oportunidades de vivenciá-lo!”. A
aluna entra então em outras considerações que nos guiam sim para outras considerações, como
elementos que indicam aprendizagem, sentimentos, explícitos em seu texto. Aproveitamos o
discurso da estudante no que diz respeito aos sentimentos, para encaminhar nossa próxima
reflexão.

3.2.

Sentimento de pertencimento a experiência vivida.

Para Araújo (2006) o sentimento de pertencimento a uma determinada experiência, só é
possível a partir da relação estabelecida entre quem vive a experiência e a experiência em si.
Em sua dissertação o autor trata do sentimento de pertencimento, a partir da apreciação do
telespetáculo esportivo, a partir de sua experiência pessoal com alguns esportes veiculados na
mídia e nos diz que o sentimento de pertencimento com o que é veiculado, se dá pela afinidade
ou identificação com o que está sendo veiculado. Em nosso caso, o sentimento de pertencimento
se dá pela ênfase dada pelos estudantes em retratar seus sentimentos durante essa experiência
pedagógica.
Assim sendo, compreendemos que o pertencimento tem uma lógica recursiva, ao
entender que “O sentir é compreendido na aderência do sentiente ao sentido e do sentido ao
sentiente, como na reversibilidade do aperto de mãos, quando, ao mesmo tempo que toca, pode
sentir-se tocado” (MENDES; NÓBREGA, 2004, p.133). Assim sendo, o sentimento de
pertencimento só foi possível, a partir da experiência vivida pelos estudantes e pela
identificação de si mesmo no contexto. A partir da análise posterior de sua participação os
sentimentos afloram e nos surpreendem positivamente trazendo discussões e pontos de vista
tão férteis que um processo pedagógico mais tradicional não daria conta de mensurar. Daí a
importância de a educação ser um processo dialógico.
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No nosso entender, considerar os sentimentos, como o que é sensível nas experiências
dos estudantes no decorrer do processo de aprendizagem significa dizer que, para nós, “o dado
sensível não é aparência confusa que precisa ser eliminada pela consciência, nem a simples
objetivação da matéria física. O dado sensível é uma realidade constitutiva do ser e do
conhecimento que se manifesta nos processos corporais” (NÓBREGA, 2005, p. 75). Distantes
da possibilidade de mensuração, por vezes, os sentimentos são postos a parte, inferiorizados em
detrimento daquilo que pode ser quantificado, medido e ponderado, especialmente no contexto
escolar.
Para nossa surpresa, inclusive, os textos dos alunos foram muito ricos em abordar os
sentimentos, tendo maior representatividade dentro da análise de nossas leituras. Por esta
mesma razão, trazemos as discussões sobre os sentimentos que se manifestaram durante a
unidade didática convivida com os estudantes, dialogando com os textos que se referem aos
relatos de experiência (da vivência final) e também os da apresentação de seminários.
Em seus relatos, foi preponderante expressões que representam sentimentos
(manifestados no decorrer do bimestre, com a experiência como um todo, ou mais
especificamente na vivência final). Esses sentimentos, nos dizem muito de como essa
experiência foi significativa e relevante para os estudantes. Reforçamos, que a nosso ver, o
caráter sensível da experiência é extremamente relevante para compreensão do processo de
aprendizagem. Compartilhamos do pensamento de Mendes e Nóbrega (2004, p. 135), quando
nos diz que,

o sensível aqui tematizado, baseado na concepção fenomenológica, advém da
interação entre sujeito e objeto do conhecimento, manifesta-se nos processos
corporais onde ocorre a percepção. Ao mesmo tempo em que contém
significações que singularizam o sujeito, permite a intercomunicação com a
singularidade do outro, sendo considerado também base para a construção do
conhecimento.

Nas reflexões suscitadas, sobre os sentimentos que estiveram presentes nos relatos,
gostaríamos de ressaltar um dado trazido durante nosso processo analítico. Os sentimentos
relatados, que fazem referência ao bimestre de aulas (destacados nas unidades de registros
intituladas: “Sentimentos positivos destacados durante o período de aulas” e “Sentimentos
advindos no decorrer das aulas”) os estudantes dizem, em linhas gerais, descrevem: “Eu gostei
demais dessa experiência” (Estudante J. L), “Gostei muito desse período” (Estudante I. B), “Foi
muito agradável participar dessa experiência” (Estudante L. G.), “foi muito bom ter conhecido
esse esporte” (Estudante M. R.), “sinto-me apaixonado por este esporte” (Estudante I. B.) e
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expressam nostalgia e saudade de praticar o esporte, conforme a fala da estudante L. G., trazida
anteriormente.
Já quando consideramos os sentimentos descritos e escritos, quando da vivência final,
temos um panorama que expressa agradecimentos aos professores por terem proporcionado esta
vivência; que a vivência final esteve dentro do que idealizou; privilegiada por ter conhecido o
esporte. Estes são recortes exatos dos textos dos alunos que nos fazem refletir e inferir, que esta
experiência, considerando o bimestre e a vivência final, foi no mínimo prazerosa para os
estudantes. Para corroborar o entendimento de que o prazer deve estar também presente nas
relações educativas, dialogamos com Demo (2011, apud BATISTA, 2013, p.128),

[...] é triunfo essencial do professor saber motivar e envolver o aluno, porque,
sem qualquer dúvida, aprende-se melhor quando se tem prazer. De novo,
porém, aprendizagem não se reduz a prazer, porque implica sempre em
esforço, desconstrução, humildade. Não se trata da alegria do bobo alegre, mas
do bom combate.

Nesse sentido, corroboramos com a ideia de um prazer, que seja advindo de um “bom
combate” como posto pelo autor, no sentido de sentir prazer pela sensação do dever cumprido,
do se desafiar a algo novo e obter êxito, no sentido de finalizar com satisfação e gratidão um
período de experiência e aprendizagens, tanto para os alunos quanto aos professores.
Tomamos ainda por base a expressão do bom “combate”, para dialogar que o bom
combate, traz caracteres de desconstrução, de enfrentamento de desafio e apesar de tudo isso,
vencer todas intempéries faz de nós, bons combatentes. Para o bom combatente, desafiar-se a
novos sentimentos, a concluir um percurso apesar das circunstâncias, nos retoma o conceito de
aventura, que trouxemos na introdução de nossa dissertação e que guia toda nossa experiência
pedagógica, seja por analogias, seja pelo real sentimento de se aventurar.
Um destaque importante de ser realizado e que esclarece nosso posicionamento diante
do processo de aprendizado, é que compreendemos que sua lógica opera de forma muito menos
racional do que recorrentemente encontramos descrito. Por isso, nos amparamos em
referenciais, além dos já trazidos, como Maturana (2002) quando nos diz, que mesmo a
racionalidade está amparada nas emoções que sentimos nas mais diversas situações. Talvez por
isso, quando solicitamos que os estudantes descrevam, expliquem suas experiências, por essas
serem algo novo, e livre dos automatismos, surgem então, tantos sentimentos descritos. Para
Maturana (2002, p.40) “explicar é sempre propor uma reformulação da experiência a ser
explicada de uma forma aceitável para o observador”, no nosso caso, os professores.
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Compreendemos portanto, que a explicação da experiência tem suas limitações, mas
que nesse fluxo de tentativa de expor sua experiência de forma operando pela lógica racional
de escrita, no caso dos relatos, e que o observador entenda o preponderante foram os
sentimentos e emoções que guiaram a experiência vivida e a tomada de decisões, corroborando
o entendimento de que “do ponto de vista biológico, o que conotamos quando falamos de
emoções são disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ações em
que nos movemos” (MATURANA, 2002, p. 15).
Neste momento, trazemos à tona um dos sentimentos, que para nós é fundamental
destacar, nos textos dos estudantes, que nos dizem sobre os sentimentos manifestos durante a
vivência final, dos 12 textos submetidos a análise, 9 fizeram referências ao fato de estar inserido
em um campo desconhecido e as múltiplas sensações que esta vivência provoca. Trazemos a
seguir, alguns textos que clarificam as sensações e sentimentos dos estudantes diante dessa
condição.
- O esporte na teoria parece ser fácil mas na prática é bem diferente,
principalmente em terreno que não conhecemos [...] Durante o percurso eu
fiquei bem desconfiado por motivos óbvios (o terreno da universidade é
gigante e eu não o conhecia), mas tentei me concentrar e manter a calma.
Mesmo não tendo terminado a prova em um tempo “excelente”, fiquei bem
satisfeito com o meu resultado (Estudante M. R.).

Os sentimentos são tão pouco ponderáveis, que a ideia de estar em um ambiente
desconhecido, para um assustador, pode ser estimulante para outros, especialmente, quando
vem acompanhada da sensação de “dever cumprido”, explicitada no trecho final do discurso do
estudante I. F., ao relatar que “Gostei demais dessa última prática. Quero mais, em!
Principalmente pq não conhecia o espaço e consegui me orientar bem”. Sentimento
compartilhado pelo estudante G. G. no trecho “A prova foi otima!, pois como era um terreno
desconhecido , dava uma emoção de competir”.
É interessante a relação estabelecida pelo estudante D. F., quando diz “
- “Nesta prática na UFRN, consegui realmente viver a experiência do esporte
orientação, principalmente pelo fato de agora estar em um terreno
completamente desconhecido e desafiador. Esse foi o melhor teste para
mostrar nosso controle e nos permitir mostrar um bom desempenho nesse
contexto”.

Para o estudante, sentir, que de fato teve uma vivência com o esporte orientação, só foi
possível mediante a possibilidade de estar em um terreno desconhecido e que lhe pareceu
desafiador.
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Nesse sentido, é importante refletir o quanto uma experiência fora do ambiente cotidiano
pode ser sensivelmente rica. Para nós, que estamos habituados ao Campus da UFRN, nem
imaginamos o quão valorosa pode ser uma experiência de orientar-se por um mapa
confeccionado para a modalidade, tendo que utilizar de táticas e técnicas do esporte,
favorecendo um outro olhar para este mesmo espaço por vezes, tão comum.
Reforçando este entendimento a estudante M. C. nos relata, “Eu não conhecia o
departamento de ed. física nem a área aos arredores, por isso foi -muito- legal treinar o que eu
já havia treinado em lugares já conhecidos”.
No recorte textual do relato da estudante A. C. G. temos, “como não conheço a UFRN,
acredito que tive quase a mesma sensação de praticar o esporte em uma floresta de mata
fechada, até por que passei por locais que realmente não tinham ninguém”. Interessante essa
colocação, pois em momento nenhum nos percursos estabelecidos, os estudantes deveriam
passar por dentro de floresta ou mata fechada (mesmo considerando os pequeníssimos trechos
que ainda restam em nosso Campus). A relação posta pela aluna, diz muito mais respeito ao
fato de não ter socializado ou encontrado com muitas pessoas ao longo do seu percurso, como
se na “floresta” ou na “mata fechada” fossem espaços reservados a solidão, o que nem sempre
se materializa em uma prática do esporte orientação.
Entretanto, para os atletas que tem uma concentração admirável em seu mapa e no
percurso a ser feito, muitas vezes não há nem a percepção de que haja pessoas ao seu redor
como descrito pelo olhar poético de Kaspar Wolf citado por Janeiro (2013, p.2),

Os orientistas são homens e mulheres da solidão. No momento da partida,
ultrapassaram já a barreira da civilização. Seguem pelo instinto e pela
inteligência um caminho imaginário e têm por únicos companheiros os seus
violentos batimentos do coração, a sua feroz vontade de correr e o tic-tac de
relógios invisíveis. Respiram o ar balsâmico das florestas através das estações.
À chegada, regressam ao seio dos seus semelhantes, e precisam de algum
tempo para sair do seu isolamento. É então nesse momento que os podemos
abordar de novo.

Não podemos afirmar que por não ter encontrado com outras pessoas, a estudante tenha
experimentado desse quase “transe” experimentado por alguns orientistas, mas o sentimento de
“ultrapassado a barreira da civilização” fica implícita nos termos de ter a sensação de estar em
uma floresta pois não havia civilização para socialização, conforme discutido no capítulo
anterior sob a ótica do processo civilizador.
Esse distanciamento da civilização e sentir-se diferente do que se é “normalmente”, fica
impressa também na fala do estudante Igor Barbosa, ao nos dizer que “A prática na UFRN foi
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bastante prazerosa, principalmente pelo fato de ter culminado com a chuva, tenho de confessar
que me senti um bandeirante, pois não conhecia o território e ainda tinha de enfrentar os
obstáculos naturais (lama, chuva, vento, etc.)”
Além dos aspectos considerados, quanto a experiência em ambiente desconhecido que,
conforme nos aponta Cardoso, Silva e Felipe (2006) são as sensações de aventurar-se em um
cenário desconhecido que motiva as pessoas em sua busca, o estudante traz outra relação a ser
estabelecida, quando para além de o desafio se dar, pelo ambiente físico desconhecido, termos
ainda a relação com intempéries climáticas, que devem sem consideradas como possibilidades
inerentes a qualquer prática realizada em ambiente desprotegido de cobertura, ou com pouca
urbanização.
Podemos inferir, que o sentimento de se aventurar - balizado nas abordagens teóricas
trazidas ao longo deste escrito (SCHWARTZ, 2006; BANDEIRA, 2009; PEREIRA;
ARMBRUST, 2010; PIMENTEL, 2013; PEREIRA, 2015, dentre outros) e descrito pelos
estudantes em seus relatos – não está diretamente, ou inflacionadamente ligada a
experimentação de modalidades que sejam vivenciadas em ambiente pouco, ou não
urbanizado25, visto que nenhuma de nossa experiências se deu em ambiente assim caracterizado
e que por vezes, o alunado pode ter este sentimento, justo por imaginar-se em um outro
contexto, um contexto em potencial do que é na realidade.
Segundo Machado (2006, p. 107) as experiências em ambientes desse tipo, valorizam
“a percepção por meio de desenvolvimento das potencialidades táteis, auditivas e olfativas,
proporcionando sensação de pertencimento a algo grande e coletivo, o que requer senso de
responsabilidade e afetividade com o todo”.
No rastro dessa reflexão, o “aventurar-se” depende muito mais do enfrentar o
desconhecido, o inesperado, do que qualquer outro sentimento. Por este mesmo motivo,
consideramos acertada a escolha da modalidade esportiva a ser experienciada em nossa
intervenção pedagógica e que foi melhor evidenciada, graças a esse “passeio à UFRN”.
Da ênfase positiva destacada por todos os textos trazidos, é interessante ressaltar, ou
melhor resgatar, nesse momento, que o fato de os ter levado a esta experiência no Campus da
UFRN é baseada nas sugestões (imagem 28) dos estudantes que foram partícipes de nossa
pesquisa de TCC, que ocorreu na mesma instituição e em parceria com o mesmo professor.
25

Recorrentemente chamado de ambiente natural, ou fazendo-se referência a práticas de aventura na
natureza, como sendo um plano de fundo obrigatório para que as mesmas se desenvolvam. Por isso
reforçamos nossa escolha por uma terminologia que não inclua a compreensão de natureza, como o
oposto ao que é urbanizado, bem como no entendimento reducionista de que a natureza está tão distante
do humano, que precisamos “visita-la” de vez em quando.
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Imagem 28: Gráfico que representa as sugestões dos estudantes para próximas experiências do ensino
do EO.

Fonte: Sousa (2013 p. 65)

De todas as sugestões trazidas pelos estudantes naquela ocasião de finalização do TCC,
podemos destacar que pelo menos 5 delas foram atingidas, direta ou indiretamente, colaborando
para que este momento de culminância fosse possível. A saber: a) mudar o horário das aulas
(indiretamente foi alterado pela própria instituição, independente da pesquisa); ter aulas práticas
mais aprofundadas; aumentar o percurso das pistas; ter aulas mais longas; ter aulas no espaço
fora do IFRN.
Resgatamos as sugestões dos estudantes de outrora para discutir, o quão importante foi
ter essa experiência fora do campus do IFRN, para estes alunos do agora. Seus textos traduzem
isso e nós inferimos, que nos mostram significativas diferenças quando comparamos os
sentimentos descritos sobre as vivências em geral ou sobre o bimestre com os que surgiram na
vivência. Vale salientar, que não foi um encaminhamento para elaboração do relato, que os
estudantes pontuassem seus sentimentos e sensações. Nosso estímulo era de que fossem
pontuados mais aspectos específicos da modalidade para demonstrar o que eles haviam
aprendido.
De fato, os estudantes nos trouxeram em seus textos, muitos aspectos que traduzem seu
aprendizado sobre a modalidade, mas o que essa intervenção pedagógica nos diz, com essa
profusão de sentimentos e sensações vividas, a ponto de tornarem significativas para os
estudantes é que o sentimento de estar em um ambiente desconhecido é fundamental para uma
experiência de aventurar-se, muito embora, os terrenos conhecidos sejam importantes no
aprendizado de caracteres táticos e técnicos da modalidade, que garantirão a segurança na
prática desses esportes, em ambientes desconhecidos.
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Neste momento, resgatamos o conceito de esporte que delineamos em nosso primeiro
capítulo, amplificando sua compreensão. Nosso intuito nessa última vivência, era que os alunos
experimentassem o EO da manifestação mais tradicional da modalidade, embora a nossa forma
de avaliar seu desempenho não fosse baseado apenas no formato tradicional de execução da
modalidade, conforme explicitamos no capítulo anterior.
Entretanto, ao perceber o destaque por parte dos alunos, de tantos sentimentos, que não
corroboram com a visão demasiada competitiva, de sobrepujança nas linhas tradicionais de
delimitação conceitual do que seja esporte, nos faz refletir que,

Triunfa uma nova sensibilidade esportiva rejeitando a mediação tradicional
dos gestos esportivos, aprova os prazeres sensitivos e “icarianos”, a aventura,
a estética das sensações. Ao mesmo tempo, a pluralidade e o “zapping
esportivo” não cessam de ganhar terreno, no objetivo de evitar o tédio, variar
os horizontes e os prazeres. Assim, também a atividade esportiva se alinha
pelos comportamentos nômades, ecléticos, experienciais do hiperconsumo.
Esportes fun, multipráticas esportivas: a época é da supervalorização dos
referenciais sensitivos lúdicos, conviviais, muito mais que dos do vencedor.
Principalmente a aventura dos sentidos, a busca das novidades e da evasão é
que estão na base da era fun do esporte. (LIPOVETSKY, 2007, p. 276).

Percebemos então, que apesar do nosso intuito, baseados nos anseios dos estudantes, ter
sido a vivência da prática esportiva, mais voltada ao cunho oficial, os esportes de aventura nos
dão conta de que os valores e atitudes advindas dessa experiência corporal, podem ser mais
ricos e dialógicos com valores mais humanos na formação cidadã.
Por esta mesma razão e sem nos prolongar em demasia, relembramos as discussões
sobre um redimensionamento do conteúdo esporte na ótica de Stigger (2005), enquanto
conteúdo da EFE, a partir do reconhecimento de seu potencial educacional, percebendo
portanto, o cunho pedagógico do esporte e não sua mera reprodução, conforme nos ensinou
Kunz (2004) ao propor uma transformação didático pedagógica do esporte.
Sobre essas novas formas de vivenciar o corpo, as manifestações esportivas, bem como
de suas experimentações, ressaltamos uma relação importante de ser feita, com a tecnologia e
seus amplos suportes. Segundo Freire (2006, p. 170),

Foi, justamente, o avanço da tecnologia que conseguiu impulsionar o
homem moderno para uma reaproximação com a natureza, por meio de
seus equipamentos e acessório, viabilizando o contato direto com ela e
ampliando os padrões de segurança e compromisso nessa relação, o que
antes, sem a tecnologia era, praticamente, inacessível.
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Percebemos que para a referida autora, a tecnologia se reduz a aparatos físico e
estruturais que, de fato foram e são fundamentais para a prática segura dos esportes de aventura
e que possibilitaram o acesso a locais que antes, não eram possíveis. Porém, faz-se necessário
compreender, quais outras formas contributivas manifestadas pela expansão das tecnologias e
seus meios. Nós, corroboramos o entendimento de Silverstone (2005, p.49), quando nos diz que
a tecnologia,

inclui habilidades e competências, o conhecimento e o desejo, sem os quais
não pode funcionar [...] Nesse contexto, como também em outros, podemos
começar a ver tecnologia como cultura: ver que as tecnologias, no sentido que
inclui não só o quê, mas também o como e o porquê da máquina e seus usos,
são objetos e práticas simbólicos e materiais, estético e funcionais.

Por essa compreensão, a tecnologia que facilitou o acesso aos ambientes reais por meio
de aparatos físicos, facilitou também a divulgação e o conhecimento sobre esses locais, mesmo
antes da possibilidade de estar neles, possibilitou o acesso virtual aos mesmos e, “também,
realizar sonhos no mundo do lazer, ampliando as chances de visitas a lugares nunca antes
explorados, ou, permitindo a vivência de sensações e emoções novas” (FREIRE, 2006, p. 170).
Nosso entendimento sobre o que é o virtual suplanta a ideia de que seja apenas a
oposição e distanciamento do real. Concordamos que “rigorosamente definido, tem somente
uma pequena afinidade com o falso, o ilusório ou o imaginário. Trata-se, ao contrário, de um
modo fecundo e poderoso, que põe em jogo processos de criação, abre futuros, perfura poços
de sentido sob a platitude da presença física imediata” (LÉVY, 1996, p.02).
Dessa forma, a tecnologia ampliou essa potencialização do real, antecipando a presença
física a determinados locais, dessa forma, notamos um fluxo contínuo e cada vez mais célere,
de rompimento de fronteiras e distâncias, quando se trata da produção, circulação e consumo
da informação em nossa sociedade mediados pela tecnologia e seus mais diversos suportes.
Percebemos neste momento uma convergência de necessidade social ou de buscas
pessoais, pela excitação pelo desconhecido, pela aventura que rege estas práticas e que são
proporcionadas pela proximidade com a imprevisibilidade de aspectos naturais. Outra grande
busca da sociedade moderna, para além deste “retorno à natureza”, é o investimento na imersão
tecnológica, oportunizada pelos meios de comunicação e seus diferentes estímulos.
Presos a uma visão restrita, podemos compreender estes movimentos como divergentes
por não ponderar os diálogos que podem se estabelecer. Porém se os compreendermos enquanto
necessidades humanas em busca de novas experiências, o que há de mais rudimentar em ambas
as buscas, e acima de tudo, compreender este movimento de buscas de aventura, do que é
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imprevisível, novo, nunca vivenciado, ou arriscado, estabelecemos uma relação de
convergências.
Esta relação entre a busca pela aventura com as tecnologias, pode ser concebida
convergente ainda por outra ótica: a que compreende que a apropriação e os usos midiáticos
estão cada vez mais imbricados no nosso dia a dia, numa relação dinâmica - por vezes de
dependência - que possibilita a vivência de múltiplos espaços, sinestesicamente, quase que
simultaneamente. Isto ocorre, por exemplo, quando o discurso midiático procura conquistar os
telespectadores como se estivessem vivenciando a experiência em si, isso fica muito evidente
no meio televisivo, fazendo com que as imagens de ambientes naturais,

se tornem ícones relacionando a aventura como desafio, superação e
contemplação, acima de tudo uma espécie de reaproximação, retorno ao
mundo primitivo, selvagem, denotando a busca pelas atividades nas quais o
homem esteja inserido nesses ambientes naturais. Movimento que pode ser
analisado a partir da saturação de um estilo de vida excessivamente
cosmopolita, artificializado, controlado. Muitas pessoas são seduzidas pelos
símbolos relacionados a essas práticas, bem como o consumismo de produtos
direcionados para essas atividades (FERREIRA, 2012, p. 1).

Para além de nos “transportar” e nos fazer viver algumas sensações, a partir de nossos
sofás, evidenciamos múltiplas inter-relações (não se esgotando nestas reflexões) de produção,
consumo de produtos, símbolos e significados entre a mídia.
É a partir desse cenário de entrelaçamentos entre aventura, tecnologia e mídia em um
contexto abrangente, passa a ser por nós problematizado, um outro campo de aventura vivido
pelos estudantes, que foi a participação em aulas de Educação Física guiadas
metodologicamente pela mídia-educação e os momentos pedagógicos adotados. Dessa relação
também surgiram sentimentos importantes de serem destacados, especialmente no que diz
respeito ao diferencial que preconizamos, a criação de conteúdo midiático sobre o esporte
orientação, tendo o cunho autoral dos mesmos.
Sobre a forma como os estudantes se sentiram diante de seus produtos midiáticos
apresentados ao final do bimestre, tivemos trechos textuais que muito nos diziam a respeito da
satisfação quanto ao conteúdo midiático, que na ocasião foi divulgado com a turma.
Aventurar-se, nesse sentido, é sair da expectativa do formato de sínteses de
aprendizagem comum (provas) e arriscar-se na construção criativa de um conteúdo que pudesse
expressar o que se aprendeu e como se aprendeu, inclusive reconhecendo aprendizados nas
criações do outro, a partir da interpretação dos construtos e conteúdos explorados.
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Quanto a satisfação com estes produtos, duas inferências interessantes, os que se
motivaram a fazer algo diferente do que estava posto em suas pesquisas, ficaram satisfeitos por
ter conseguido fazer o que se desafiou. E os que relataram ter ficado relativamente satisfeitos,
demonstram que tinham a intenção de ter feito algo melhor. Trazemos algumas falas para
materializar, em texto, como os estudantes descrevem sua satisfação.
O estudante I. F. - que na aula imediatamente após o sorteio da mídia e dos
encaminhamentos gerais de como seria o bimestre - já nos mostrou seu primeiro vídeo e desde
então fomos acompanhando o processo de recriação e edição, nos diz, “Se eu fiquei satisfeito,
eu fiquei mais ou menos. Eu pensei, o que eu pensei que ia ficar melhor do que ficou”. O
estudante em questão é bolsista da instituição e trabalha diretamente com o professor da turma,
o que nos possibilitou, em conversas informais, saber que sua insatisfação se deu, por achar que
o vídeo podia ter ficado numa resolução melhor, especialmente no que diz respeito a seleção de
imagens usadas, se ele tivesse um computador com configurações mais apropriadas para edição
de vídeos.
Percebemos pelo relato informal, que o estudante possui um conhecimento diferenciado
sobre as técnicas de elaboração audiovisual, o que poderíamos discutir, enquanto aprendizado.
Todavia, como não está exposto no texto do estudante, inferimos apenas o seu sentimento de
satisfação não plena.
Nos dois discursos seguintes, temos as falas de dois grupos de estudantes. Um
representado por A. C. G. quando nos diz “Ah, poderia ter sido melhor, mas estamos satisfeitas
com o nosso vídeo” e outro do grupo representado pelo estudante J. G. “A gente ficou satisfeito
com a produção, só esperava um pouco mais de tempo, em torno de cinco minutos, mas com
os três minutos deu pra fazer”. No caso desses dois descritos que apontam satisfação temos um
contexto que indica o porquê da satisfação parcial no primeiro caso, o que de fato irá nos
demonstrar um aprendizado sobre a mídia, oportunizado com esta experiência, e que será
melhor discutido em nossa próxima e última reflexão, baseada no conceito norteador,
aprendizado.
Nestas três primeiras falas, percebemos uma satisfação relativa, no sentido de que
“poderia ter sido melhor”, o interessante ponto comum dessas falas é que as três partiram de
três estudantes (ou grupos) distintos e de uma mesma turma, a que ficou responsável pela
criação de vídeos. Fizemos então uma leitura, de que, a turma que ficou responsável pela
elaboração de vídeos, foi a que ficou menos satisfeita (não chegando a insatisfação, mas
acreditando que poderia ter sido melhor).
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Seguindo o esforço de compreensão dos sentimentos dos estudantes diante de seus
conteúdos midiáticos, temos ainda as seguintes falas: “Eu gostei do meu trabalho” (Estudante
I. B.), seguida de “E eu fiquei muito satisfeita com o meu texto, porque, como eu já disse, eu
gosto de romance” (Estudante L.G.) e mais, “Tô satisfeito porque as pessoas que leram meu
conto, realmente gostaram e então tô satisfeito” (Estudante M. R.) e, finalizando, “A satisfação
do meu texto. Eu gostei porque acho que consegui relacionar a tragédia com o esporte de
orientação. E é isso” (Estudante G. G.).
Outro ponto interessante de destacar é que três, dos quatro textos, que relatam satisfação
com seu trabalho, três são dos estudantes que tinham como mídia a ser criada para a turma o
texto.
Assim, inferimos que a turma “relativamente satisfeita”, de acordo com o nosso seleção
de análise, foi a turma responsável pelos vídeos e a “satisfeita” foi responsável pelos textos.
Sobre esse dado que se confirma, ao final desta análise e discussão é, talvez relevante, trazer a
tona, uma discussão tida com o professor do IFRN, ainda durante o período de aplicação das
aulas, quando, fomos atribuir as notas (exigidas pela formalidade escolar) e principalmente
refletir sobre os vídeos apresentados pela turma.
Na ocasião, o professor dizia que esperava vídeos mais criativos, assim como foram os
conteúdos das outras mídias, inclusive estabelecendo relação com o seu próprio trabalho
dissertativo, também realizado na instituição (BATISTA, 2013), em que os estudantes criaram
vídeos também, em sua avaliação final. Haviam duas peculiaridades, o conteúdo de ensino era
outro, conhecimentos sobre o corpo e os alunos tinham mais tempo de gravação, aqui
solicitamos 3 minutos, lá eram dez.
Refletimos e conversamos com nossos pares a respeito e o professor chega à conclusão
que, em se tratando de um conteúdo tão diferente e do tipo de mídia que exige mais tempo e
atenção para ser elaborada, era compreensível que os produtos fossem menos diversos. O
interessante é relembrar, ao final da análise, com as inferências trazidas, que de fato a hipótese
do professor se confirma, sendo corroborada pelas impressões dos próprios estudantes sobre
suas criações.
A maior inferência que realizamos até aqui, é que o sentimento de satisfação, relativa
ou plena, não nos indica quais caracteres ou conteúdos foram aprendidos, ou considerados
relevantes pelos estudantes, nem no que diz respeito a mídia e nem no que tocante ao esporte
orientação.
Refletimos até aqui, que materializamos em nossa prática pedagógica, o que em nosso
capítulo 1 compreendemos como o movimento de pedagogia cultural, intencionalidade motriz
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que representa o fluxo necessário de se pesquisar objetos de estudo que são comuns na
sociedade e que não se materializam na escola. Em nosso caso, por meio da experiência mídiaeducativa a problematização do esporte de aventura.
Além desse fluxo, perceber a materialização dos conteúdos midiáticos construídos pelos
estudantes, colaborando com a produção de informações e conhecimentos disponíveis nas
mídias digitais, nos fazem refletir sobre o processo de empoderamento desses estudantes, não
se esquivando do desafio de também serem contribuintes para a amplificação da informação
disponível, por meio da construção guiada pelo professor.
Além disso, discutimos também que a forma como os estudantes analisam suas criações,
não só pelo aspecto do conteúdo de ensino, mas também pela análise técnica do tipo de mídia
pelas quais ficaram responsáveis, refletimos que nossa prática pedagógica se deu de forma a
promover a autonomia e a criticidade desses alunos, para além da crítica ao que está posto, mas
também com relação aos conteúdos que eles mesmos podem produzir e que em alguma medida,
alimentam o que “está posto”.
Ainda assim, o sentimento de satisfação nos fala muito sobre as relações entre a
expectativa e o que de fato se materializou, influenciada muitas vezes pela aflição e excitação
sentidas, diante de um novo formato de materialização do conhecimento adquirido e de
avaliação, em última análise.
Quando um conteúdo novo, proporciona experiências novas e traz novas demandas de
síntese do aprendizado, compreendemos que, por vezes, toda essa “novidade” gera uma
expectativa. O que nos faz inferir que esta experiência pedagógica não foi tida como negativa,
é o fato de não termos insatisfação, nem abandono de nossa proposta por nenhum de nossos
alunos. Essa satisfação relativa, pode, quando combinada com outras questões, nos indicar
alguma dificuldade de aprendizado, e assim sim, extrapolando o sentimento de estar satisfeito,
nos indicar elementos que indicam sobre a aprendizagem.

3.3.

Aprendizados autodeclarados da aventura vivida

Iniciamos nossa discussão dos aprendizados, a partir da satisfação dos estudantes,
retomando a ideia de que, no caso em que houve relativa satisfação há uma relação de
dificuldade de uso, edição e elaboração do conteúdo midiático apresentado e que podem ser
analisados sob as lentes de que apesar dessa dificuldade houve um aprendizado técnico. Então,
partimos para a reflexão dos textos que nos diziam das dificuldades encontradas.
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A estudante A. C. G. diz, “... ia utilizar até a câmera, mas tivemos problemas na extração
do conteúdo”, já a estudante A. C. S. relata que “ um colega ajudou a gente na edição porque a
gente não tinha muita prática assim e foi utilizado” (imagem 29).
Neste caso, percebemos o enfrentamento de dificuldades de caráter técnico operacional
na edição do vídeo, entretanto, toda a coleta de imagens, roteiro do vídeo, escolha de trilha
sonora, foi a cargo das estudantes, apesar da dificuldade encontrada inicialmente. Elas não se
intimidaram com a perda dos dados, investindo em novas coletas, acompanhadas mais de perto,
no momento da vivência final, para elaboração do produto. O que nos faz inferir que houve
uma relação de compromisso com a proposta e para além disso, a superação das dificuldades
técnicas, gerando aprendizado sobre o uso dos equipamentos e arquivamento de dados, além
claro, dos caracteres específicos da modalidade em questão.

Imagem 29: Ilustrações que representam recortes de trechos do vídeo construído.

Autoras: A. C. G e A. C. S. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

No vídeo dirigido pelo grupo (disponível na íntegra no apêndice - cd/dvd.26 1)há em um
primeiro momento uma entrevista com pessoas da própria escola, com o questionamento “Você
sabe o que esporte orientação?” depois de seguidas negativas, há uma entrevista com o gerente
de EO no nordeste e atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Orientação - CBO,
Oscar Mortiz, especificando caracteres específicos da modalidade.
Finalizando as dificuldades técnicas encontradas, temos a estudante Luana Gabriela nos
dizendo que pretendia “Fazer um desenho só. Só que ia dar muito trabalho...” (Estudante L. G.
– imagem 30 - disponível na íntegra no apêndice - cd/dvd.2).

26

Os textos, vídeos e imagens, que foram analisados, estarão disponíveis na íntegra em cd/dvd.
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Imagem 30: Sobreposição de desenho feito à mão com plano de fundo digital.

Autora: L. G. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A estudante explica que quis fazer todo o desenho, digitalmente, em um computador,
daria muito trabalho (o que nos indica dificuldade de aprofundamento da operação técnica de
softwares ou aplicativos, que pudessem sanar esta dificuldade) então ela pegou uma imagem
que representa a UFRN e fez uma colagem de um desenho feito por ela (o que nos faz inferir,
que apesar da dificuldade técnica, não houve impossibilidade de construção o conteúdo
desejado), incluindo caracteres específicos da modalidade (o mapa, a bússola e o prisma), que
nos indicam o aprendizado do conteúdo, a partir da representação imagética desses conteúdos
além de retratar um ambiente de vivência oportunizado pela experiência pedagógica, outrora
relatada.
Para nossa surpresa, apenas a última fala é de uma estudante que não faz parte da turma
responsável pelos vídeos. Assim, relacionando essas duas reflexões (sobre sentimentos e
aprendizados), inferimos que a turma que teve maior dificuldade técnica e ficou relativamente
satisfeita com sua produção foi a de vídeos.
Isso corrobora o entendimento que, em se tratando de produção audiovisual, o caráter
de instrumentalização para elaboração mais refinada tecnicamente, deve ser mais enfatizada e
o acompanhamento desta produção mais detalhado. Além disso, percebemos que a demanda
posta pelos estudantes, de dividirem-se em grupos, para facilitar a elaboração dos vídeos
(diferente das outras turmas, que foi individual) foi uma decisão acertada, possibilitando a
divisão de esforços e afinidades em prol de um objetivo comum.
Neste momento, é interessante refletir que a cultura de consumo midiático, amplamente
acessada, no que diz respeito a produção visual e audiovisual, é consumida de forma tão
irrefletida, que ainda temos dificuldades em compreender como ela opera. Em outras palavras,
vemos tantas imagens e assistimos a tantos vídeos, nos mais diversos suportes e nem mesmo
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compreendemos como os mesmos são produzidos. Também por esta paradoxal razão, é
necessário dialogar e compreender esta mediação, a partir da mídia-educação.
O que nos leva a crer, que essas dificuldades geraram aprendizado, é o fato de que,
apesar de toda a limitação técnica e intercorrências do processo, as mesmas foram superadas e
ainda assim os estudantes foram bem avaliados ao final da unidade didática, além disso, não
houve insatisfação com a criação e também não houve casos de abandono do trabalho, ou não
entrega.
A ênfase de nossa avaliação e intento não foi quanto a qualidade técnica, ou o uso de
sofisticados programas para elaboração dos conteúdos midiáticos e sim quanto a de fato termos
uma criação autoral final dos estudantes. Ao considerarmos que apenas 1 doas 152 estudantes
que estiveram ativos e matriculados, durante o bimestre, não entregaram um conteúdo
midiático, inferimos que este foi um formato muito bem aceito pelos estudantes.
Enquanto descrevíamos o desenho e o vídeo, mais acima, já adiantamos um pouco dos
elementos motivadores na construção de conteúdo midiático trazemos agora, à discussão sobre
os objetivos dos estudantes ao escolherem os temas a serem contemplados ao criarem seus
conteúdos, a saber: informar sobre o esporte, a exemplo dos vídeos de A. C. S. e A. C. G.,
(imagem 29) e o de I. F. (imagem 31).
O aluno I. F. produziu um vídeo de pouco mais de um minuto onde ele apresenta o
esporte, as instituições que regem, convida o expectador a participar e passa os contatos do
COP. Segundo ele, seu objetivo é que seu vídeo fique na página inicial de nosso site (em
construção) e por isso foi um vídeo com o básico sobre o esporte e os contatos do Clube. O
vídeo está disponível na íntegra no sítio: https://www.youtube.com/watch?v=et1I-GQNunQ. O
estudante possui um canal onde publica vídeos diversos e facilmente encontra-se o que fora
aqui apresentado.
Imagem 31: Ilustração que representa recorte de trecho do vídeo construído.

Autor: I. F. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Outro intento trazido pelos estudantes é o de relatar a sua experiência com a prática do
EO, como a imagem criada por I. B. (imagem 32, na página seguinte), que se baseou nos mapas
utilizados em nossas vivências para explorar de forma irônica, o quão pode se desorientar uma
pessoa.
Dentre os temas possíveis de serem abordados, a partir do conteúdo esporte orientação,
percebemos muito claramente a ênfase no que diz respeito aos mapas, desde a sua forma mais
simples, baseada nas nossas primeiras experiências, visto que foi esse o intuito do aluno, até a
última vivência, onde o mapa passa a ter uma riqueza muito maior de detalhes e símbolos, o
que certas vezes causa desorientação para quem não está familiarizado. Este último quesito é
abordado ironicamente por meio dos memes, que já explicitamos no capítulo anterior,
demonstrando que esta linguagem satírica está presente na vida desses jovens.
Por meio dessa relação entre o intento ao escolher o tema, “representar aquela
expectativa criada por aqui ser fácil e lá na UFRN todo mundo se perder”(Igor Barbosa)
consideramos que de fato houve coerência no diálogo entre o conteúdo midiático e conteúdo de
ensino que foram abordados. Esta charge, ao trazer os memes, nos remete a noção de que o
aluno entende a dinâmica do esporte e considera com ironia a possibilidade de se perder.
A sensação de estar perdido durante uma prova do esporte, pode acarretar reações como
desespero, angústia, raiva (por compreender que se perder leva a “perda de tempo” e para os
mais competitivos, pode significar a derrota). O ato de se perder, dificilmente é relacionado
com alegria, exceto quando o orientista “se acha”. Ou seja, quando reconhece em que ponto do
mapa ele está, e possa traçar uma nova rota (encontrar um novo caminho de continuar). Quando
o estudante traz esse recorrente sentimento, abordando-o de forma irônica, ele nos dá
indicadores de que sua compreensão do esporte está mais ligada com os sentimentos e
aprendizados que a vivência lhe proporciona do que com o cunho competitivo do esporte.
Sua charge representa ações legítimas e algumas vezes recorrentes do esporte
orientação, o se perder e se achar, que de acordo com a dificuldade posta pelo percurso, ser
menos ou mais comuns e desencadear sentimentos diversos (explicitados nas reações quando
houve contato com o mapa de cada vivência).
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Imagem 32: Charge representando as vivências do EO para o aluno.

Autor: I. B. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Já o aluno D. F. desejou representar como o esporte pode ser praticado em outros
contextos (considerando sua prática em florestas, montanhas, etc), possível de se visualizar na
imagem 33, abaixo. Os estudantes trazerem perspectivas de como o esporte “pode ser
praticado”, em outros contextos, que não foram experimentados por eles, mas que são possíveis,
em muito nos diz da experiência de vivenciar ou reconhecer outros espaços, possibilitadas pela
evolução midiática e tecnológicas, por meio da virtualização. O estudante conhece outras
possibilidades, baseado na potência do real, trazida pelas TDICs, como já problematizamos no
momento introdutório conceitualmente.
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Imagem 33: Desenho feito à mão digitalizado representando como podem ser as vivências do EO.

Autor: D. F.. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Além da experiência do virtual, já discutida no tópico anterior, enquanto potência do
real, talvez até mais importante é a percepção de “desterritorialização”. Quando os estudantes
quebram a barreira do que é possível e palpável dentro do território que lhes é familiar e
cotidiano, para expressar conteúdos que não foram experimentados por eles ou quando trazem
outros formatos para expressar o aprendizado de algo que não está posto nas fontes tradicionais
de acesso ao conhecimento, nem tampouco em como lemos esses conhecimentos, como nos
falou Martín-Barbero (2014, p. 51)

A mudança nos protocolos e processos de leitura (Sarlo,1998) que, sem
dúvida, atravessamos não significa, não pode nem deve significar, a
substituição de um modo de ler por outro, mas sim a complexa articulação de
uns e outros, da recíproca inserção de uns em outros, entre livros e quadrinho,
vídeos e hipertextos. Com tudo o que isso implica de continuidades e rupturas
entre os muito canônicos modos de ler livros e os muito anárquicos modos de
navegar textos.

As motivações dos estudantes, ao pensar em quais características e temas seriam
transmitidos com suas mensagens demonstraram que as buscas em mídias digitais foram uma
porta aberta a criatividade deles, visto que há pouca variedade de conteúdos de mídias postos,
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os motivou na busca de suprir uma “demanda” trazida por eles mesmos, colaborando para a
produção da informação/ conhecimento, em última instância e para seu próprio aprendizado.
Trazemos as falas dos estudantes para clarificar as compreensões deles sobre este
panorama:
- “Porque pesquisei na internet e não vi gênero... tipo nenhum conteúdo que relacionasse a isso,
por isso eu gostei de fazer” (Estudante G. G.).
O aluno G. G. criou um texto do gênero tragédia. Desde que demos a terceira aula, sobre
os tipos e gêneros textuais e dando exemplos de textos que poderiam ser feito por eles e que
não são tão comuns, ele decidiu que faria uma tragédia, mas não sabia de onde começaria sua
história. Sobre sua motivação e outros detalhes da criação, ele nos diz (imagem 34),
Imagem 34: Detalhes da criação do texto “Ganância da vitória”.

Autor: G. G.. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Em seu texto (disponível, na integra no apêndice - cd/dvd.3), que retrata um cenário de
competição do esporte orientação em que um de seus personagens, Jefferson, ganancioso pela
vitória, comete crimes contra seus adversários, G. G. mostra um fim trágico para aqueles que
perdem a noção dos limites do bom senso e da ética por causa da ganância. Tivemos um final
infeliz.
Neste contexto, dialogamos com a opinião de que a competição não foi sadia, pois a
vitória surge da derrota do outro, no texto aluno trazida de forma hiperbólica. Segundo
Maturana (2002, p. 13) “o mais grave é que, sob o discurso que valoriza a competição como
um bem social, não se vê a emoção que constitui a prática do competir, que é a que constitui as
ações que negam o outro”. Este contexto não foi recorrente, o que nos leva a crer que o aspecto
não-social da competição tenha sido enfatizada ou vista como algo positivo. Inclusive no texto
do aluno a competição exacerbada e descomunal narrada é punida de forma severa.
A estudante L. G. nos conta, “Eu queria fazer uma coisa diferente do habitual, porque
eu nunca tinha feito um romance e coloquei o que eu quis, dei nome aos personagens como eu
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quis”. Em seu texto do gênero romance, o cenário começa bem parecido, Thiago, extremamente
competitivo, está ansioso para participar da competição. Durante a corrida conhece Alice, e, ao
ajuda-la num acidente, acaba perdendo a competição. Os dois apaixonam-se e Thiago passa a
enxergar outros valores e possibilidades na prática do esporte. Os detalhes da produção do texto
(imagem 35) são trazidos pela autora,
Imagem 35: Detalhes da criação do texto “Uma história de amor sobre orientação”.

Autora: L. G.. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

De acordo com M. B, ele escolheu fazer um conteúdo midiático que suprisse uma
demanda, “Porque como [o colega] falou, eu também não achei muito conteúdo interessante na
internet que fosse mais detalhado e aí eu criei esse blog...”
Destacamos que o estudante criou um blog onde ele postou suas impressões e vivências
de todas as aulas. Diversificou formato midiático (textos, vídeos e imagens), pontuou todo
processo de aprendizagem, numa linguagem simples e convidativa, usando de textos curtos,
como característico deste tipo de site. O conteúdo na íntegra está disponível no sítio:
http://www.esporteorientacaonaescola.blogspot.com.br/ e ilustrado pela imagem 36 a seguir.
Percebemos assim, que dentre as motivações por algo que não está posto, temos também
a motivação do estudante de se desafiar a fazer algo que nunca tinha feito. No rastro dessa
compreensão é que concordamos com Fantin (2011, p.29) quando nos diz que,
a mídia-educação implica a adoção de uma postura “crítica e criadora” de
capacidades comunicativas, expressivas e relacionais para avaliar ética e
esteticamente o que está sendo oferecido pelas mídias, para interagir
significativamente com suas produções e para produzir mídias também.

Concluímos que oportunizar, incentivar, o acesso aos diversos suportes midiáticos
enfatizando a percepção dos conteúdos que estavam postos, analisando-os de forma crítica,
possibilitou que os estudantes pudessem pensar em como construir seus conteúdos midiáticos
de forma criativa, a partir de um questionamento simples: “Como posso fazer diferente?”, e sair
do cunho reprodutivista para serem autores de novos conteúdos, ora apresentados.
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Imagem 36: Captura de tela do blog esporte orientação na escola

Autor: M. B. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Vale salientar, que estas oportunidades, são menos exclusivamente dependentes de uma
capacitação técnica, do que do intento de problematizar os suportes que são corriqueiramente
acessíveis. Especialmente no que diz respeito ao potencial interativo das tecnologias de
informação e comunicação.
Vale retornar mais uma vez ao TCC (SOUSA, 2013), para inferir, que a partir das
sugestões daqueles estudantes (de divulgar mais o Esporte e ampliação das vivências),
conseguimos também por meio do trabalho mídia-educativo, elaborar conteúdos midiáticos
diversos dos que os que comumente encontramos. Dessa forma, em um olhar primeiro, os
estudantes contribuem inclusive para maior divulgação do esporte e principalmente, com outras
formas de apreendê-lo, diferenciadas das que esses últimos tiveram em seus momentos de
pesquisa.
Esse intento de informar ou divulgar o Esporte, fica muito claro na fala do estudante I.
F. (Imagem 31), por exemplo, “eu quis desde o começo é fazer um vídeo informativo pra
informar as pessoas sobre o esporte de orientação, o que é e como praticar”.
Assim, desde o momento inicial, com a possibilidade criativa de conteúdo midiático
posta aos estudantes, foi uma preocupação dos mesmos, em buscar conteúdos novos, novas
formas de mostrar o conteúdo sobre o esporte. Dessa maneira, enfatizamos uma reflexão de que
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a mídia pode estimular um processo criativo, para além de seu uso instrumental. Corroborando
esta compreensão, verificamos que,

Esta percepção veio atrelada a uma identificação crítica de que os meios
favorecem aos alunos e aos próprios professores na constituição de valores e
‘verdades’ a respeito da cultura de movimento. Sendo assim, tais valores
repercutem na educação escolar, devendo, portanto, ser problematizados
(MENDES, 2012, p.179)

Quando nos referimos a outras formas de aprendê-lo, nos referimos a importância de
termos múltiplos meios de acessar um conteúdo. No intuito de contribuir com essa
multiplicidade, foi sempre uma preocupação dos estudantes, desde suas pesquisas iniciais sobre
o esporte, trazer conteúdos que ainda não tivessem sido compartilhados por seus colegas. Esse
intento de buscar pelo que não está tão acessível, ou que não é tão comum, perdurou até o
momento de culminância, quando os estudantes criaram suas mídias. Assim,

As formas e os sentidos que vão revestir estas novas potencialidades
dependem dos modos de relações que os jovens desenvolverão com as mídias:
uma direção mais democrática, crítica e criativa dependerá, em grande parte,
das oportunidades de mídia-educação oferecidas às novas gerações
(BÉVORT; BELLONI, 2009, p.1092).

Uma outra motivação, interessante de ser destacada, é trazida na fala do estudante M.
R., quando nos diz, “eu escolhi um conto, o estilo, um gênero na verdade, escolhi foi por causa
da disciplina de Língua Portuguesa porque está vendo isso lá, então devido a isso que eu escolhi
esse gênero pra facilitar meu trabalho”.
Em seu conto, intitulado “Os trinta prismas”, o estudante conta a história de três amigos
que apostam um final de semana com tudo pago, pelos que não ganhassem a prova. Ao longo
do seu texto o estudante traz diversos caracteres que representam uma experiência no esporte,
por exemplo, horário que normalmente ocorrem as provas (Era uma manhã de domingo, quase
oito horas quando eu estava no ponto de partida...), regras do esporte (O juiz nos deu as
orientações que sempre tem no começo das provas do esporte orientação), técnicas de
orientação (no meu mapa o primeiro prisma estava na direção sul), estratégias de escolha de
rotas (Virava o mapa de todas as formas possíveis, por incrível que pareça eu estava indo muito
bem), entre outras, nos contando o desenrolar da corrida em busca dos trinta prismas que o
levaria para o final de semana com tudo pago. Assim o conto segue, dialogando técnicas de
orientação aplicadas a modalidade e demonstrando o quão surpreendente pode ser concluir uma
prova no esporte orientação.
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Para a turma deste aluno a mídia objetivada foi o texto. Então, o estudante aproveitou
um conteúdo que estava sendo ensinado por outra disciplina e estabeleceu o diálogo da
elaboração, técnica (no que diz respeito ao formato do texto referente ao conto) com a
especificidade do esporte orientação.
A iniciativa dos próprios alunos em relacionar outras disciplinas com a construção de
seu seminário final, demonstram que a interdisciplinaridade é possível e pode ser mais
estimulada por parte docente, inclusive no que diz respeito as técnicas de elaboração de outras
mídias também, visto que nem sempre temos essa formação específica.
Vale também destacar, uma preocupação que nos surgiu nesse momento, a relação da
mídia-educação, no contexto escolar de forma mais ampla, pois reconhecemos, valorizamos e
entendemos como fundamental, o diálogo, não só interdisciplinar, como em todas as instâncias
escolares, como comunidade, para os fins da educação e, portanto, da mídia-educação. A partir
desse entendimento, compreendemos que o ideal, seria uma comunicação maior entre as
disciplinas escolares, bem como com as possibilidades de metodologias de ensino pautadas na
mídia-educação, em um contexto mais amplo e envolvente da escola.
Nossa preocupação se dá no seguinte caminho, tivemos uma intervenção pedagógica
pautada na perspectiva, metodológica de ensino, da mídia-educação, uma de suas possíveis
manifestações, e, embora os estudantes tenham sido analisadores críticos, da mídia nos
momentos de pesquisa iniciais, tenham sido criadores de seus próprios roteiros e autores de
suas criações, ainda assim, nos fechamos ao nosso conteúdo de ensino, raramente dialogando
com outras possibilidades de mídia-educação na escola. Nesse sentido, compartilhamos a
opinião de Girardello (2014, p.25), quando nos faz refletir que,

Por um lado, a produção de vídeos e blogs pode tornar mais interessante a
aproximação aos conteúdos curriculares, e isso é bom, Se, porém, a única
oportunidade que as crianças têm de produzir mídia na escola é quando
abordam os conteúdos das disciplinas num sentido estrito, corre-se o risco de
cair num utilitarismo que empobrece o valor crítico e criativo das
experiências, e portanto seu valor mídia-educativo.

Esta reflexão, nos leva a pensar, que um fator limitante para este fazer pedagógico mais
dialógico, pode ter sido o fato de a pesquisadora não fazer parte efetivamente do quadro docente
da instituição de pesquisa. Embora a parceria e o aprofundamento dos investimentos de
pesquisa com o professor da instituição ocorram, essa pode ter sido uma limitação na ampliação
das possibilidades dessa pesquisa.
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A questão da ampliação dos horizontes disciplinares, também são uma das
recomendações nas propostas de ensino do esporte orientação. Este diálogo entre disciplinas
para práticas educativas em Orientação, são previstas e incentivadas por diversas instituições
que regulamentam o esporte a nível nacional e internacional. Por compreenderem o EO com
alto potencial educativo, uma de suas vertentes é essa. A exemplo desse investimento, por
instituições como a Federação Portuguesa de Orientação - FPO, trazemos as palavras de
Rodrigues e Ferreira (2009, p.6), para expressar que,
Na sua vertente formativa27, faz parte dos programas curriculares de Educação
Física e da Lista de modalidades com quadro competitivo nacional do
Desporto Escolar do ensino Básico e Secundário. É uma modalidade de grande
valor pedagógico, permitindo, que através do desporto se descubra a natureza
e se promova o respeito e a protecção do meio ambiente e a interligação com
um infindável número de disciplinas e áreas do conhecimento - Matemática,
Geografia, estudo do Meio Físico, Educação Física, etc.

Nesse intento dialógico interdisciplinar, percebemos de fato, que efetivamente esta
relação se deu por iniciativa dos estudantes, também por razões especificadas. No sentido, de
abrangência das ações componentes da intervenção pedagógica, ressaltamos a fundamental
colaboração da engenheira responsável pelo IFRN Campus Parnimirim, que muito
solicitamente e instigada por nossa proposta de prática esportiva, nos cedeu mapas das plantas
baixas da instituição, que foram fundamentais para o bom mapeamento e realização de nossas
práticas, solicitando inclusive uma atividade com os servidores também, mostrando que o
diálogo e a colaboração no processo educacional, está para além dos muros da sala de aula e da
formação em licenciaturas.
Infelizmente, especialmente pelo tempo de pesquisa do mestrado, não podemos fazer
uma relação ou uma análise mais profunda dos conteúdos midiáticos que foram criadas pelos
estudantes, nem dos conteúdos midiáticos, porém, de posse dos construtos desses estudantes,
verificamos que de fato houve uma apropriação do conteúdo e interação significativa nas suas
produções, especialmente por ter partido de iniciativa própria dos estudantes, alguns diálogos,
durante a intervenção pedagógica.
Tomamos até aqui o caminho inverso de discussão, quando relacionados com a conceito
anterior, partimos dos discursos advindos dos seminários, e seguiremos para os relatos da
vivência. Partimos das discussões pautadas nas aprendizagens expressas, ou como intitulamos
a nossas reflexões de aprendizagens autodeclaradas, no entrelaçamento do conteúdo midiático

27

Em Portugal a vertente educativa, denomina-se formativa.
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abordado, o conteúdo de ensino o que de fato materializou-se nos conteúdos midiáticos
produzidos (que em última instância nos fala da relação com a mídia-educação), para então
discutirmos o aprendizado autodeclarado dos alunos no que diz respeito ao conteúdo de ensino
trabalhado.
A fala mais recorrente dos relatos analisados, no que diz respeito a culminância das
vivências nos diz das perspectivas futuras de continuar praticando a modalidade. Esse desejo
de continuidade das experiências foi algo muito recorrente nas falas dos estudantes, dos 12
relatos analisados, tivemos 7 expressões que retratam o desejo de ter mais oportunidades com
o esporte, exemplificadas nos trechos: “Quero mais, em!” (Estudante I. F.), “Creio que não
errarei mais as mesmas coisas em provas futuras que desejo fazer” (Estudante L. G.). “Espero
que no futuro eu tenha outras oportunidades de vivenciá-lo!” (Estudante L. G.) “Pretendo
participar outras vezes do esporte assim que eu tiver chances” (Estudante M. R.).
Pelas falas trazidas até agora, dentre outras não evidenciadas ao longo desse texto,
inferimos também que, o aprendizado do esporte orientação, estimulou os estudantes a
quererem ter mais oportunidades de experimentar esta modalidade, o que demonstra ter sido
uma experiência marcante para aqueles que a tiveram.
Essas marcas, ou como esse aprendizado reverbera em cada estudante, são algo muito
subjetivo, pouco palpável e com certeza o cunho quantitativo não mensura. E perceber que para
além de querer praticar novamente, algum estudante relata que irá “levar este conhecimento
para a vida toda” (Estudante G. G.), ou no trecho em que inicia seu relato o estudante reflete:

- Assim como para muitos da nossa sala, eu não conhecia de forma alguma o
"Esporte Orientação". Então a princípio pensei, "Certo... Se muitos não
conhecem, e nós já estamos no 2° ano... Tem importância ver agora?" E poxa,
teve importância, e como teve! Hoje eu não sei como não conhecíamos o EO
(Estudante J. L.).

Por meio das expressões trazidas, e pela ênfase posta em texto pelo aluno, verificamos
que, embora ele não conhecesse de forma alguma o esporte, ele pôde verificar a importância de
ter conhecido, sendo sem dúvida uma experiência significativa também para ele. Esse trecho
transcrito acima, não entrou em nossa análise, por não demonstrar de forma clara e textualmente
escrita, como ou o porquê foi tão importante para o estudante conhecer esta modalidade, já no
caso do estudante M. B ele pontua exatamente em que sentido as aulas contribuíram para a vida
dele, ao descrever,
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- Essa aula só reforçou a minha ideia de que preciso voltar a fazer novas
atividades físicas para melhorar o meu condicionamento, e consequentemente,
minha qualidade de vida. Finalmente, gostaria de agradecer ao Prof. Alison e
a Prof. Dandara por me dar a oportunidade de vivenciar uma experiência tão
legal que é o EO.

Para nós, enquanto professores, considerando a seleção de textos que tomamos como
amostra, essa foi a frase mais significativa, por trazer a compreensão de como um conteúdo da
Educação Física escolar, pode mudar os hábitos ou pelo menos incentivar a buscar “novas”
atividades físicas a fim de melhorar o condicionamento, nesse caso.
Por essa razão, inferimos que a relação que fazem, do aprendizado de uma modalidade
de aventura, com uma mudança de comportamento ou como conhecimentos que levarão para a
vida, demonstram que houve uma aprendizagem significativa para eles, embora somente os
mesmos possam afirmar categoricamente em que medida foram significativas.
Por estarmos falando em aprendizagem significativa, torna-se imprescindível destacar
qual conceito adotado em nosso escrito. Baseados nos estudos de Batista (2013, p. 23),
corroboramos seu entendimento de que,

aprendizagem significativa deva ser compreendida pelo acervo de
aprendizagens que marcam significativamente os corpos dos aprendizes. Ela
é constituída por aprendizagens que ficam para vida e que são ressignificadas
de acordo com os momentos em que precisamos nos valer delas. Além disso,
a aprendizagem significativa atende aos interesses e necessidades do sujeito,
servindo efetivamente para sua experiência vivida.

Assim, mensurar para quem ou qual experiência é mais significativa, é uma tarefa no
mínimo insana de se empreender. Cabe discutir, sim, o que tornou essas experiências fecundas
e valorosas para esses estudantes. Não cabe, ainda estipular, ou ter a plena certeza de que apenas
os que tiraram melhores notas, tiveram aprendizagem significativa, por pressupor que houve
maior assimilação de conhecimentos e que isso só teria sido possível graças a algum
conhecimento prévio que o aluno tivesse. Ou ainda, afirmar que a aprendizagem foi maior para
os estudantes que tiveram melhor escore na vivência final, visto que é caráter da Educação
Física, o movimento humano e cultura de movimento por ele encenada. As reflexões trazidas,
reafirmam nossa compreensão de que, um contexto fértil para a aprendizagem significativa é
aquele em que,

considera-se que na própria ação já há cognição, tendo em vista que a
aprendizagem emerge do corpo a partir das suas relações com o entorno. Essa
concepção de aprendizagem problematiza, portanto, a concepção
intelectualista pautada nos pressupostos racionalistas da modernidade, a qual
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concebe o corpo e os sentidos como instrumentos no processo de
conhecimento, ou então como responsáveis por enganos, por erros, sendo
então descartados ou considerados acessórios no processo de construção do
conhecimento (MENDES; NÓBREGA, 2004, p. 135).

Por compreender que a aprendizagem não pode ser mensurada apenas por caráteres
objetivos, quantitativos e que não só as experiências exitosas são vultosas, que consideramos
em nossa análise os sentimentos dos estudantes (sejam eles advindos de experiências exitosas
ou não), inclusive, lhes atribuindo igual pontuação, como elucidado em momento anterior.
Consideramos que a aprendizagem durante esse bimestre foi tão significativa, por
entrelaçar o cunho da criatividade na construção do conteúdo midiático, com o conteúdo de
ensino, conforme discussões elucidadas, que trazemos nesse momento, mais uma seleção de
conteúdos midiáticos a título de ilustração e de enriquecimento deste escrito, que foram muito
bem avaliadas de forma individual, mas que não foram componentes de nossa amostra.
A turma “A” de Mecatrônica matutino ficou responsável por criar imagens. Trazemos
as que foram acessíveis de colocar em texto estático (visto que tivemos criação de imagem no
formato .GIF, que quando postas em sequência, dão impressão de movimento).
Iniciamos com a criação de E.P (imagem 37 abaixo), que adaptou uma competição entre
os personagens Goku e Vegeta, do desenho Dragon Ball Z, que competem no esporte
orientação, a fim de conquistar a bússola do Dragão. Em sua HQ o estudante desenha elementos
específicos do esporte orientação desde a capa, fazendo relação análoga da do formato circular
da bússola, com as esferas (esferas do dragão) que são objetos de desejo e lutas no desenho
representado. Na representação de E.P, a Bússola do Dragão é uma espécie de troféu e que
ilustra o nível avançado da prática da modalidade.
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Imagem 37: História em quadrinhos (HQ) que relaciona o EO com o desenho animado Dragon Ball Z.
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Autor: E. P. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Tivemos também a produção de tirinhas, que também no formato de quadrinhos, de
forma mais curta, representa o entendimento do esporte orientação, em nosso caso,
exemplificada pela criação do estudante G.H (imagem 38), que retrata um pouco da rotina da
modalidade: o mapa na mão em busca dos prismas.

Imagem 38: Tirinha que representa o quanto o cansaço influencia na escolha de rotas.

Autor: G.H. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A tirinha retrata o cansaço do orientista (aquele que pratica esporte orientação), após
correr muito, perdendo a concentração e não enxergando o prisma que está bem diante dele,
assim demonstrando que a estratégia de ponderar o preparo físico, diluindo o esforço de corrida,
ao longo de toda a prova e não sobrecarregando-se em algum momento da prova, pode
influenciar ao final, quando falta o fôlego, o cansaço vence a capacidade de concentração,
comprometendo a capacidade de escolher as melhores rotas do orientista. Por isso, alguns
autores especializados na modalidade e boa parte dos praticantes compreendem o esporte como
um esporte “une” corpo e mente, por considerar a prática da corrida como uma atividade do
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corpo e da orientação como atividade da mente. Embora não corroboremos esta compreensão
dualista do corpo, é necessário trazer esta forma de enfatizar a peculiaridade da modalidade em
que muitas vezes a capacidade de orientar-se sobressai a capacidade física de corrida
(RODRIGUES;FERREIRA,2009).
Outro ponto interessante com relação a capacidade física é que na orientação, suas
categorias são divididas de acordo com o sexo, idade e a dificuldade técnica e todos podem
praticar simultaneamente numa mesma prova (AIRES et al, 2011), conforme representado na
imagem abaixo.
Imagem 39: Colagem de imagens que representa os “superpoderes” dos orientistas.

Autor: D. G. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Tivemos colagens de imagens, onde o estudante D. G. (imagem 39 acima), relatou ter
dotado de superpoderes os praticantes de orientação, imageticamente figurados por super-heróis e
o professor Xavier para representar o caráter inclusivo da modalidade, pensando a sua categoria
específica para cadeirantes (chamada Trail-O), concordando que “a pluralidade que já é
manifestada no esporte pode empoderar-se de acolher a todos os sujeitos em suas diferentes
expressões e possibilidades sem a impressão de ocuparem espaços subalternos no campo esportivo
(ARAÚJO, 2012, p.133)”.
E ainda desenhos feitos à mão, dos quais destacamos os criados por F. A. (imagem 40)
e L. S (imagem 41), que fazem críticas, em formato de charge, à busca que os esportes menos
midiatizados tem de fazer para conseguir algum espaço e divulgação, como é o caso do esporte
orientação.

136

Imagem 40: Charge representando a
busca pela divulgação midiática.

Imagem 41: Charge representando a busca pela
divulgação midiática, comparando com outros esportes.

Autor: F. A.
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Autor: L. S.
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Trazemos mais duas imagens para representar, primeiro satiricamente, a experiência dos
estudantes com o esporte orientação e depois uma para demonstrar o reconhecimento do papel
do professor no processo de aprendizagem. Este reconhecimento, muitas vezes esteve também
presente nos textos dos relatos nos grupos do facebook, quando os estudantes demonstram
gratidão por termos os ensinado uma nova modalidade.
Abaixo temos a imagem criada por L. L., que muito tempo antes da data de entrega da
criação midiática no seminário, já vinha questionando se poderia fazer fotografia. Ele tirou esta
fotografia e vez por outra me questionava o que essa fotografia me dizia. Então, o questionei:
o que esta fotografia quer dizer para você? O último questionamento dele antes de apresentar a
foto, foi se a foto poderia ter legenda. Respondi que sim. E eis o que esta foto diz a ele (imagem
42).
O mais interessante desta fotografia, é o contexto. O estudante fotografado foi o último
a chegar, pois passou muito tempo desorientado. Como eu precisava voltar ao ginásio, solicitei
a L. L. (o fotógrafo) que acompanhasse o colega só até o próximo ponto dele, para que ele
sentisse como era “estar orientado” por uns minutinhos mais.
Da turma que ficou com imagens, selecionamos sete tipos de imagens, pois achamos
interessante as diferentes abordagens dadas tanto quanto as formas quanto aos conteúdos que
são possíveis quando se trata do esporte orientação. Destacamos também, que duas das imagens
mais relevantes, selecionadas para serem trazidas, são de dois estudantes que produziram
imagens, desde o momento que solicitamos a busca inicial que foram L. S e E. P.
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Imagem 42: Fotografia que representa o entendimento sobre o Esporte Orientação.

Autor: Lucas Lessa.

A turma “B” do curso de mecatrônica, do turno vespertino foi sorteada com a mídia,
textos. Como os textos são mais longos, selecionamos trechos deles para serem trazidos. Muitos
estudantes tiveram ideias muito criativas, como o estudante que teve a ideia de recontar a
história da Chapeuzinho Vermelho, que iria deixar os doces para sua avó, orientada por um
mapa feito por sua mãe, mas o aluno não deu a ênfase devida ao trabalho e seu texto resumiuse a esta ideia. Conforme vamos percebendo, pelos textos trazidos e pelas ideias que nem
sempre se efetivam, os estudantes aceitaram o desafio e buscaram ideias e tipos textuais que
nunca pesaram em fazer. Isso fica muito claro no detalhamento que eles fazem dos por quês de
suas escolhas pelos gêneros. Um dos fatores que nos levaram a publicizar as criações textuais
deles em minha dissertação, é muito mais o detalhamento que eles trazem do que o texto em si.
A seguir trazemos o texto de Y. M. (imagem 43), para tratar de algo que é mais peculiar
a tradição e cultura nordestina, embora não tenha sua origem em nossas terras, mas tem sido
ressignificado e característico nosso, o formato de escrita em cordel. Outra característica
comum à nossa região, o sol intenso e a preocupação com as vestimentas adequadas em
decorrência do aspecto climático.
Traz ainda, diversos aspectos que indicam a aderência a esta modalidade, seja “ficar
saudável, ficar em forma, ficar na norma”, mostrando o entendimento de que os mais diversos
aspectos influenciam a prática esportiva e que, independentemente de quais sejam, o mais
importante é praticar. Uma relação estabelecida pela estudante é o respeito a natureza, uma das
principais regras da modalidade, que tem estreita relação com o meio ambiente e sua
conservação.
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Imagem 43: Captura de tela do texto “Cordel da Orientação”.

Autora: Y. M. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Em seu texto, além de dialogar os conhecimentos do esporte orientação, quando fala da
ISOM, da bússola, do mapa, no formato texto, que foi a mídia sorteada, a estudante nos traz um
formato cordel, que não é tão simples de ser escrito. No detalhamento (imagem 44) ela nos diz
que ficou satisfeita por explorar sua criatividade.
Imagem 44: Detalhes da criação do texto “Cordel da Orientação”.

Autora: Y. M. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Para finalizar os suportes midiáticos em textos, trazemos a estória de Akira e o predador.
Trata-se de uma fábula criada pelo aluno T. T., onde Akira, um gato de estimação, cai do carro
de sua família durante um passeio à floresta.
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Enquanto se esforça para alcançar o carro de sua família, Akira encontra uma onça, sua
predadora, que quase tem Akira como prato principal de seu almoço. O gato muito inteligente,
decide propor um acordo à onça. Eles devem tentar sair da floresta, encontrar a família de Akira
e em troca o gato daria muita comida a onça. A onça aceita. Mas, não seria tão simples assim.
O gato pega em sua bolsa dois mapas, marcou alguns pontos que ambos deveriam passar e
entregou um mapa a onça. A onça curiosa, pergunta o que Akira deseja em troca, o gato diz que
deseja apenas não ser engolido.
Os dois seguem seus caminhos e a onça decide burlar o acordo, indo o mais rápido
possível para fora da floresta, atropelando transeuntes, desmanchando construções, enquanto
Akira faz seu caminho correto e faz muitos amigos durante o percurso. Com os amigos que fez,
Akira conseguiu ganhar muito tempo pegando as melhores rotas. A onça já estava bem próxima
do final, quando caiu em um buraco enorme do qual não conseguia sair. Akira com ajuda de
seus novos amigos, resgata a onça do buraco e ainda lhe dá de comer.
A meu ver, embora não traga elementos bem detalhados do esporte orientação, como
nos textos anteriores, essa foi uma das histórias mais criativas, pois dialoga o esporte orientação
enquanto conteúdo de ensino, o tipo textual de fábula, que embora tenha sido um dos exemplos
sugeridos pelos professores, não esperava que se materializasse. A seguir o estudante fala de
sua motivação (imagem 45).
Imagem 45: Detalhes da criação do texto “Akira e o predador”.

Autor: T. T.. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Traremos a seguir as criações da turma “B” de informática, que foi sorteada com a
criação de portfólios digitais, onde poderiam mesclar imagens, vídeos e textos ou optar por uma
delas e fazer seu portfólio, tomando por base o seguinte questionamento “o que aprendi com o
esporte orientação? ”
Relembramos que esta turma não teve o momento de acompanhamento da criação, o
que nos fez perceber mais insegurança na hora de criar seus portfólios. Boa parte dos estudantes
entregou textos próximos de relatos de experiência, quase que cópias dos textos que publicavam
no grupo do facebook e especificavam apenas os momentos de vivências e não as aulas no geral.
Avaliando a posteriori, chegamos à conclusão que é fundamental este momento de
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acompanhamento, bem como dar mais ênfase que eles deveriam ser mais criativos e pensar que
esta produção deles seria publicada em um site28.
Tivemos outros formatos interessantes, como o de M. C., que traz um organograma
(imagem 46) para demonstrar suas experiências exitosas e frustrantes, considerando todas as
aulas vividas e faz uma avaliação final de que foi uma boa experiência vivida.

Imagem 46: Portfólio em formato de organograma.

Autora: M. C. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Vários estudantes produziram textos, relatando suas experiências, e como já trouxemos
textos dos estudantes sobre suas impressões quando relatamos as aulas, para não ser redundante,
trouxemos para finalizar, as mídia desta turma os banners produzidos pela aluna B. S. Segundo
ela, cada imagem 47, próxima página, refere-se à localização aproximada no retângulo a
esquerda.
Este texto descontraído seguido das imagens, representam uma outra possibilidade de
se fazer portfólios, trazendo como conteúdos, ideias semelhantes a maioria dos outros textos
produzidos. Nesta turma, percebemos o quanto o momento de acompanhamento, para além do
grupo do facebook, faz diferença.

28

É intento dos autores publicizar uma seleção de materiais provenientes da criação midiática dos estudantes em
um site específico para ensinar como trabalhar o esporte orientação na escola. O site está em processo de
desenvolvimento.
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Imagem 47: Portfólio em formato de banners.

Autora: B. S. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Finalizando a apresentação dos conteúdos midiáticos construídos, temos as criações da
turma “A” de informática, que sorteou vídeos. Por se tratar de uma mídia dinâmica, não temos
como representar exatamente tudo o que os vídeos dos estudantes nos dizem.
Para finalizar, a criação de vídeos, visto que ainda não temos muitos disponíveis na
internet, trazemos a criação do grupo de L. M., K. N e S. R. O vídeo do grupo ficou mais longo
e contou com a edição de imagens coletadas pelo grupo em momentos de vivências, entrevista
com a professora, entrevista com o gerente de Orientação do RN, Oscar Moritz. O grupo
preocupou-se com a inserção de trilha sonora estimulante e que não atrapalhava nos momentos
de entrevista, teve sobreposição de imagens e textos em legenda, demonstrando que o grupo
tem boa noção de edição de vídeos o que certamente facilitou. Além disso, no momento de
acompanhamento da criação o grupo entregou um roteiro de produção de vídeo, bem detalhado,
dessa forma, auxiliando na coleta de imagens, entrevistas e quando seria necessário o uso de
material de vídeo, para que pudéssemos planejar o empréstimo dos equipamentos29.
Conforme pudemos perceber em diferentes trechos de textos e imagens, principalmente,
os estudantes se disseram muito satisfeitos com este desafio, de criar suas próprias mídia e
perceber que eles são capazes de unir a criação midiática, considerando aqui os mais diferentes
tipos, a um conteúdo da Educação Física, especialmente o esporte orientação, que eles não
conheciam, até bem pouco tempo.
Para não nos tornarmos repetitivos pontuo nesse momento, que, os caracteres
específicos da modalidade que foram aprendidos e descritos, também foram discutidos no

O Laboratório de Estudos em Educação Física Esportes e Mídia – LEFEM, disponibilizou câmeras
fotográficas e a câmera GoPro Hero, para que os estudantes produzissem seus vídeos e imagens.
29
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tópico anterior e os demais intentos comunicativos referem-se aos relatos de suas experiências
que foram também descritos e discutidos anteriormente, podemos nesse momento, apenas
concluir, que de acordo com os tipos de mídias selecionados para cada turma, os estudantes
efetivamente dialogaram com o conteúdo de ensino de forma muito satisfatória, sempre
trazendo caracteres específicos da modalidade, conforme destacado nas falas, tendo um diálogo
constante e significativo com as tecnologias digitais de informação e comunicação,
contribuindo para o seu processo de apropriação do conhecimento, bem como auxiliando na
produção de mais conhecimentos de forma interativa com a mídia.
Vale destacar, muito enfaticamente, inclusive, que, corroborando com os estudos de
Rivoltella (2009, p.128), nossa pesquisa se caracteriza como uma investigação no âmbito da
mídia-educação, (e não uma pesquisa educativa sobre as mídias) por conceber que já,

existe uma relação entre a representação das mídias e a aprendizagem. [...] A
partir disso formula questões que podem ajudar os sujeitos a prestar atenção
de maneira crítica e autônoma [...] Trata-se de uma orientação pragmática, ou
melhor, mais especificamente pedagógica (no sentido etimológico do agir
educativo).

Dessa forma, nosso agir pedagógico, contribuiu sobremaneira, para que os estudantes
pudessem estabelecer uma relação de análise do que foi pesquisado por eles inicialmente, afim
de estimular uma compreensão crítica do que eles pesquisaram e do que de fato lhes foi útil na
aprendizagem do esporte orientação, para criar mídias que corroborassem essa culminância do
processo de apropriação desse conhecimento. Mais uma vez nos reportamos a Rivoltella (2009,
p. 127), para destacar que “o ponto de vista da pesquisa no âmbito da mídia-educação é sempre
interno; isto significa que o pesquisador é quase sempre um educador que se serve da pesquisa
para melhorar a eficácia de sua intervenção”. Assim, do nosso ponto de vista interno e
pragmático, temos uma pesquisa no âmbito da mídia-educação que é componente de um grupo
maior que seria da pesquisa educativa em mídia
Vale salientar, conforme nos fala Rivoltella (2002, apud FANTIN, 2014, p.49) que

No panorama internacional a mídia-educação tem sido compreendida como
área de saber e de intervenção; como práxis educativa com um campo
metodológico e de intervenção didática; e como instância de reflexão teórica
sobre esta práxis (com objetivos, metodologias e avaliação) em contexto
escolar e extraescolar.

Após ter real dimensão, ou pelo menos ter o direcionamento, do quão amplo é campo
de atuação da mídia-educação, reafirmamos que de fato estivemos imbricados em uma
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intervenção pedagógica, que visou ensinar o esporte de aventura (no caso, o esporte orientação),
por meio da mídia-educação, compreendendo que nosso “uso”, se é que assim podemos chamar,
da mídia-educação, foi essencialmente, metodológico.
Trazemos a reflexão de Fantin (2014, p.51), quando baseada em seus estudos anteriores,
de forma simplificada, nos aponta três fios, que compõe a tessitura da mídia-educação: “cultura
(ampliação e diversidade de repertórios culturais), crítica (análise, reflexão e avaliação) e
criação (criativa de expressão, de comunicação e de construção dos conhecimentos) ”. Na
ocasião do escrito, ela se refere a estes “fios” como os 3C da mídia-educação e acrescenta mais
um “c” da cidadania, assim temos os “4C da mídia-educação: cultura, crítica, criação e
cidadania” (IDEM, p.51).
Pedimos licença a autora, para então, confeccionar o tecido de nossa intervenção em
mídia-educação, com os fios propostos por Fantin (2011), recobrando toda a experiência vivida
pelos atores sociais para responder que, por meio da mídia-educação os estudantes puderam
ampliar seu repertório cultural, considerando a especificidade de nossa área e nosso aporte
teórico, ampliaram sua cultura de movimento, tendo aprendizagens significativas sobre um
esporte que até esta intervenção não conheciam, verificados na discussão sobre “Aprendizados
autodeclarados da experiência vivida”. Puderam perceber-se enquanto críticos dos suportes e
dos conteúdos midiáticos postos, no sentido de pesquisa e analisar os conteúdos postos e
contribuírem para ampliação dos mesmos, por meio do diálogo estabelecido com os
sentimentos de satisfação, trazidos na discussão sobre “Sentimentos de pertencimento a
experiência vivida” e na posterior “Aprendizados autodeclarados da experiência vivida”
quando apresenta sua contribuição à mídia que está posta, baseados em uma demanda observada
por eles mesmos.
Isso demonstra, por fim, uma crítica muito valorosa, pois não se baseia apenas na
negação ou no tornar menor o que temos. Parte para uma reflexão e principalmente mudar o
que está posto por meio de suas próprias atitudes, materializadas aqui, nos conteúdos midiáticos
e mídia construídos.
Esse amplo debate sobre os conteúdos midiáticos explorados pelos estudantes e a
demonstração do aprendizado de caracteres específicos do esporte orientação, em todos
conteúdos selecionados, bem como na ampla amostra que trouxemos como adendo que
corrobora a afirmação posta, foi possível verificar que os alunos expressam em suas criações
de conteúdo midiático elementos e temas que atestam que houve de fato, e expressa de múltiplas
formas, a ampliação do conhecimento sobre o esporte de aventura escolhido e desenvolvido na
unidade didática.
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TRAÇANDO NOVA ROTA

"Se você pensa que a aventura é perigosa, eu
sugiro que você experimente a rotina... É mortal."
(Paulo Coelho)

Fonte da imagem de fundo e bússola: https://www.google.com.br/search Acesso em: 25.01.2016
Criação da capa: Dandara Queiroga de Oliveira Sousa
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Intitulamos este encaminhamento final de “Traçando nova rota”, pois em se tratando de
uma pesquisa no contexto educativo, com tantas possibilidades de diálogo, novas releituras,
análises, olhares e ressignificações, nossas considerações a respeito, só podem ser parciais e, a
cada releitura, nos guiar sempre por um novo caminho.
Nosso objetivo, eixo norteador da pesquisa, foi compreender como o esporte de aventura
pode se materializar no âmbito da Educação Física Escolar a partir da mídia-educação como
metodologia de ensino e é por meio da tessitura em rede, de pequenos objetivos que esperamos
atender a este objetivo.
Fazendo uma analogia com uma vivência do esporte orientação, aqui escolhido e
apresentado, tivemos dentro da “corrida contrarrelógio” do processo de mestrado, uma série de
pequenos objetivos a serem cumpridos, que definiremos aqui como pontos30 a serem por nós
alcançados, que encontravam-se tão bem interligados, que quebrar esta ordem de precedência,
assim como no esporte, pode incorrer em falha grave.
Na nossa chegada, no momento apuração do percurso por nós realizado, temos a
satisfação de verificar o alcance de cada pequeno objetivo posto ao longo do percurso, dentro
de um contexto muito maior. Então, comparamos e conversamos com nossos pares sobre nossas
percursos, estratégias e resultados e por meio desse diálogo, aprendemos bastante sobre a
experiência vivida. É quando constatamos que esta foi apenas uma corrida, das muitas que
compõe os campeonatos, assim como esse é apenas um estudo dissertativo, que visa contribuir
com a área de estudos da Educação Física Escolar.
Nosso primeiro ponto, chamado de prisma zero na orientação, foi, como característico
na modalidade, o ponto norteador para o entendimento de alguns conceitos chaves que foram
abordados ao longo desse escrito. Nesse panorama, delineamos nossa introdução, que foi aqui
intitulada de “Orientando o mapa que nos guia por uma aventura na escola”, em que situamos
o leitor, dando-lhe o norte para conceber de forma mais ampla nossa pesquisa.
Baseados no norte fornecido em nosso prisma zero, começamos a compreender o mapa
e partimos ao nosso primeiro ponto: mapear como nosso objeto de estudo é compreendido no
contexto escolar segundo as principais fontes de conhecimento, nos mostrando um campo,
ainda pouco explorado e rico de possibilidades, o qual nosso trabalho vem somar. O campo de
pesquisa assim como o mapa são recobertos de detalhes e subjetividades de interpretação, que
instigam os olhos e atenção. Assim, demos início ao primeiro momento de investigação, que

30

Esses pontos, bem como o percurso de pesquisa dissertativa, são ilustrado em nosso sumapa.
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deve estar sempre presente em uma pesquisa-ação. Fazemos uma análise geral do mapa e
começamos a ficar mais atentos aos detalhes, seguindo para o ponto seguinte.
O segundo ponto do percurso, a nosso ver, trata da parte menos complicada de nosso
caminho: dar aulas! Assim, trazemos o relato de nossa intervenção in loco e por consequência,
suas possibilidades e dificuldades, sendo este um dos nossos pequenos objetivos. Em suma,
destacamos a ampliação do tempo e espaço de aulas, direcionadas pelos professores,
possibilitadas pelo grupo do facebook. Além disso, destacamos o acesso crítico e criativo à
mídia digital e internet (possibilitada pela consulta prévia as condições de acesso dos alunos).
Neste momento, materializamos nossa intervenção pedagógica, efetivando nossa ação de
mudança no campo de atuação da pesquisa-ação.
Durante este percurso, em busca do segundo ponto, realizamos pesquisas com os
estudantes, que nos trouxeram dados informativos a partir dos quais construímos nosso
entendimento sobre os conteúdos (midiático e de ensino da EFE) abordados ao longo do
bimestre de forma compartilhada. Para tornar esse trecho mais fluido e termos sucesso com a
mediação de um conteúdo novo por meio de uma metodologia nova, vimos a necessidade de
reformulação de elementos didáticos, como, planejamento, desenvolvimento da aula e formato
e conteúdos a serem avaliados, o que sem dúvida, foi uma ótima escolha de rota e nos
possibilitou uma experiência mídia-educativa ampliada.
Entretanto, este foi o trecho mais longo e mais delicado, pois foi durante este percurso,
que coletamos os dados de nossa pesquisa, então, tivemos como dificuldades para a busca desse
segundo ponto. Algumas formas de avaliar o aprendizado, seja pela exigência do ambiente
escolar, seja pela escolha do próprio professor, podem ser reducionistas no sentido de avaliar
mediante a atribuição de conceitos ou notas em provas formais. Uma estratégia adotada por
nós, foi adotar múltiplas formas de avaliar o aprendizado. Outra dificuldade se deu no processo
de reconhecer no espaço virtual do facebook uma forma avaliativa, por vezes encarada de forma
descompromissada. No entanto, as possibilidade de convivência, compartilhamento de
aprendizados, conhecimentos e sentimentos foi tão significativa que esta dificuldade tornou-se
pequena e nos mostrou que nossa escolha de conviver neste espaço foi acertada. Assim,
continuamos nosso trajeto.
Após sintetizar as possibilidades e dificuldades encontradas ao longo do percurso,
respondemos ao nosso primeiro objetivo específico, que foi, problematizar os limites e
possibilidades do conteúdo esporte de aventura, no contexto da Educação Física Escolar,
balizada pelos momentos pedagógicos de mídia-educação. Percebemos que tanto o conteúdo
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quanto a metodologia de ensino foram condizentes com a proposta pedagógica e, em linhas
gerais, bem desenvolvida e aceita pelos estudantes.
Nosso terceiro ponto a ser alcançado, nos desafiou, por ser o trecho exigiu maior
concentração e que nos fez lançar mão de técnicas que não estávamos familiarizados. Na
orientação, poderia ser o uso da técnica de azimute somada a de contagem de passos duplos,
que já experimentamos, mas não temos o pleno domínio. Em nossa pesquisa essa demanda dizia
respeito a análise dos dados obtidos com a intervenção pedagógica, nos deparamos com um
cenário cheio de informações (ricas em possibilidades de análise, pois que são diversas) as quais
deveríamos selecionar para enfocar nosso olhar e efetivar a “tradução” do que esses dados
queriam nos dizer. Em analogia à modalidade, é como se tivéssemos, nesse trecho de nosso
percurso, um mapa repleto de símbolos, cores, que de tão detalhados e diversos, por vezes acaba
nos confundindo, mas que também são ótimos pela ampla possibilidade de escolha de rotas.
Então, organizamos nossa visão, escolhendo estrategicamente locais de referências que
nos ajudassem a alcançar nossos pontos seguintes.
Nossa estratégia de alcançar o terceiro ponto, se deu pela descrição e reflexão sobre os
conteúdo de textos referentes a dois momentos de culminância avaliativa. E, por meio do
diálogo entre os fatos, os sentimentos e os aprendizados descritos pelos estudantes em seus
textos, com o referencial teórico que acreditamos ser pertinentes e ilustrados por uma seleção
de conteúdos midiáticos criados pelos mesmos, conseguimos alcançar dois de nossos pequenos
objetivos.
Como pontos a serem destacados nessa pernada31, temos como objetivo, refletir como
os estudantes se apropriam do conhecimento do esporte orientação, a partir da análise de seus
textos em dois momentos de culminância do bimestre. Então analisamos que os estudantes
aprendem sobre o conteúdo de ensino, a partir do acesso, pesquisa, criticidade estabelecida
sobre os meios (quando destacam os caracteres técnicos de formatação midiática),
reconhecendo a importância de aprender por meio do uso de mídia (quando ensinamos com a
mídia e eles percebem a diferença em como as aulas se desenvolvem), e percebendo que eles
aprendem através de sua criação de conteúdo midiático (demonstrando a relação entre os
conteúdos de ensino da EFE e midiático).
Se considerássemos o diálogo entre os fatos, os sentimentos e os aprendizados descritos
pelos estudantes em seus textos, com o referencial teórico, poderíamos dizer que nesse
momento, nos amparamos teoricamente para alcançar o nosso objetivo, assim como na

31

Como é chamado o trecho de deslocamento entre um ponto e outro no percurso de orientação.
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orientação, que temos a técnica chamada corrimão, quando nossa escolha de rota está amparada
por algum traço peculiar do terreno. Por exemplo, para chegar até o meu ponto três eu me
amparo nos referenciais teóricos específicos para o que os resultados de minha pesquisa trazem,
e por meio desse feliz diálogo, consigo atingir meu objetivo.
Nosso segundo objetivo específico foi: refletir como os estudantes se apropriam do
conhecimento de uma modalidade dos esportes de aventura, enquanto manifestação da cultura
de movimento, a partir dos textos construídos por eles sobre a vivência final e das apresentações
dos seminários ao final da unidade didática.
Então, dialogando com os temas abordados pelos alunos, que emergiram de nosso
processo analítico, temos a seguinte ponderação: das três diretrizes, que se baseavam em
sentimentos, aprendizados e fatos, tivemos a maior representatividade da primeira, seguida de
perto dos aprendizados e com menor representatividade, a última.
Em se tratando de uma modalidade, que parte da premissa do sentimento de se aventurar,
fica justificado o porquê de sua relevância. As emoções foram guias no processo de
aprendizagem dessa modalidade até então desconhecida, mediada pela experiência mídiaeducativa, portanto, o reconhecimento de que esta foi uma experiência positiva e marcante na
vida dos alunos, inferimos que houve aprendizagem significativa, não só no que diz respeito a
modalidade esportiva, como também ao processo criativo de construção de conteúdo midiático,
dada a satisfação dos estudantes com os mesmos.
Os sentimentos falam tanto de suas aprendizagens, que boa parte dessas criações,
remetem-se ao relato de sua experiência vivida. Dessa forma, a mídia-educação foi fundamental
para que essas expressões tomassem diferentes formas, tendo diferentes linguagens como
suporte.
Por fim, os comentários tecidos pelos alunos que fazem referências aos fatos, nos
apontam que, por causa do reconhecimento dos processos didáticos pedagógicos destacados
pelos alunos, tivemos um planejamento que efetivou-se com sucesso e que influenciou o
processo de aprendizagem.
Percebemos que nossa pesquisa está se encaminhando para a finalização, apenas nos
resta um ponto a ser alcançado, ou um objetivo de pesquisa a ser atingido. Este será o nosso
quarto ponto.
O pequeno objetivo dessa pernada, foi verificar se os alunos expressam em suas criações
de conteúdo midiático, elementos ou temas que indiquem a ampliação do conhecimento sobre
o esporte de aventura escolhido e desenvolvido na unidade didática. Então, nosso fôlego final
em busca da chegada, se dá pela descrição de aspectos e especificidades da modalidade, trazidas
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pelos estudantes em suas criações de conteúdos midiáticos, ora em imagens, ora em vídeos ora
em textos, que nos dê a comprovação de que eles tiveram um aprendizado sobre a modalidade
que conheceram.
É quando descrevemos quais os elementos característicos da orientação que estão
presentes nos conteúdos midiáticos apresentados. Nesse momento, trazemos vários exemplos
apresentados pelos estudantes que ilustram esse aprendizado, verificando que os alunos
expressam em suas criações de conteúdo midiático elementos ou temas que atestam a ampliação
do conhecimento sobre o esporte de aventura escolhido e desenvolvido na unidade didática,
respondendo, portanto, ao nosso terceiro objetivo específico.
Finalizamos o processo de reflexão e descrição característicos também do
desenvolvimento da pesquisa-ação, contribuindo para percepção de como nossa pesquisa de
fato contribuiu para a reformulação e mudança de um cenário social, que foi problematizador,
a ausente discussão dos esportes de aventura enquanto cultura de movimento e conteúdo de
ensino na EFE, mediados pela mídia-educação.
Assim, nos encaminhamos para o final de nossa vivência, quando retornamos a chegada
e analisamos todo o nosso percurso de pesquisa e por meio do atingimento dos nossos pequenos
objetivos, já temos um panorama da apuração do percurso realizado. Somado a isso, temos
considerações sobre o quanto aprendemos nessa experiência e que de fato contribuem para o
entendimento e atingimento de nosso grande objetivo da vivência empreitada.
É quando verificamos junto as autoridades da prova, a validade de nosso percurso na
prova de orientação, ou dialogamos com uma banca que nos valida nosso processo e nos dá
novos pontos de vista a serem vislumbrados. É então que saímos do nosso percurso, do nosso
trabalho, para conhecer o percurso do outro e apresentamos o nosso, para que o outro aprecie.
Talvez, esse seja o momento mais rico, compartilhar uma experiência que outrora era só nossa.
Com esse processo dialógico contínuo, iniciado desde as pesquisas de TCC,
considerando seus resultados, potencialidades e fragilidades, traçamos nova rota que nos
permitiu nos aventurar em uma prática pedagógica desafiadora materializada aqui. E como em
uma pesquisa-ação, de cunho social, vivemos essa experiência que nos garantiram um
aprendizado significativo, no que diz respeito a sensações, emoções, conteúdos e metodologias
de ensino, contribuindo para nosso engrandecimento e empoderamento.
Portanto, foi na volta “para casa” que percebemos que voltamos ao começo, a
necessidade de repensar!
No nosso capítulo 1, trouxemos a necessidade de repensar a escola e suas funções de
socialização e disseminação do conhecimento. No vivido, constatamos que ambas as funções,
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a grosso modo, podem se dar em outros ambientes que não escolares. O aprendizado pode se
dar nos mais diversos espaços, inclusive e principalmente naqueles que não há barreiras físicas.
A diferença trazida pelo que foi vivido é que a escola por nós experienciada não atua apenas na
disseminação do conhecimento produzido por outrem, normalmente distante, hierarquicamente
intangível. A escola que experimentamos, não se restringiu as paredes da sala de aula, aos
tempos específicos de cada disciplina.
O espaço da escola que vivemos em muito se assemelha ao trecho da música composta
por Vinícius de Moraes e Toquinho “Era uma casa muito engraçada não tinha teto, não tinha
nada”, pois apesar dos espaços físicos, estruturais, dos horários definidos na grade curricular,
nós a experimentamos enquanto espaço de socialização e disseminação do conhecimento, em
múltiplos outros espaços, sejam eles físicos ou virtuais.
Os tempos de aprender se ampliaram, os tempos de demonstrar o que se aprendeu,
também deixaram de ter hora marcada. As formas de demonstrar o que se aprendeu foram
multiplicadas e constatamos que cada um tem uma forma de melhor sintetizar o que aprendeu
do que por uma prova só.
Os conteúdos que foram “cobrados nas provas” foram escolhidos pelos alunos, seguindo
orientações gerais. É claro que atribuímos notas, mas a escola que vivemos e a forma de avaliar
também precisa ser repensada. Uma nota, que é atribuída pelo que o estudante consegue
racionalmente traduzir sua experiência, e, a que a escola obriga a ter, torna a função de
socialização da escola comprometida, sendo, portanto, uma instituição antissocial.
Entretanto, os processos educativos, podem valorar uma experiência para além do que
o estudante racionalmente aprende e demonstra. Por isso nosso intento explorar as emoções e
sentimentos, para além da nota. Isso também explica nossa escolha por entender que uma
aprendizagem significativa se dá pela experiência vivida e carregada por quem a vive, em
detrimento de um processo educativo linear.
No constante repensar que se tornou cotidiano em nossa ação, experimentamos os
espaços tradicionais da escola com novas roupagens (aqui enquanto mapas), experimentamos
os espaços tradicionais de aulas para discutir os conhecimentos que compartilhamos na rede
social que convivemos, e, na mediação do tradicional conteúdo da EFE, o esporte, percebemos
outras formas de apreciação.
Uma nova modalidade, uma nova forma de conhecer sobre, uma nova forma de
socializar conhecimentos, uma nova forma de ser avaliado a partir do conteúdo esporte. E
constatar que as múltiplas linguagens exploradas, não impossibilitaram de verificar o
aprendizado do conteúdo.

151

Um esporte que não tem linhas endurecidas, que não opera pela lógica da sobrepujança,
ou de competir para derrotar o outro. Aquele em que vale muito mais a concentração,
autoconhecimento, por que no final das contas você só pode vencer a você mesmo, a seus medos
e suas limitações, a partir da tomada de consciência de suas limitações. Daí a relevância de se
explorar as múltiplas faces do esporte, a partir do desafio de pensar as características que de
fato tornarão o esporte como uma prática social.
O esporte que vivemos, teve o cunho social explorado e materializado nos conteúdos
que os estudantes construíram. Conteúdos esses, que nos levam a pensar que na escola, para
além da disseminação de conhecimentos culturalmente produzidos e tradicionalmente
reproduzidos, podem também ser construtoras de conhecimentos, a partir de suas experiências.
Temos processos de socialização de conhecimento que ultrapassam os moldes
unilaterais, que podem ser problematizados e por meio de uma apreciação crítico construtiva,
serem reconstruídos. Assim, por meio da mídia-educação, levamos nossos estudantes a
conscientização da necessidade de serem críticos diante da mídia que consomem, detectando
lacunas e para contribuir com elas, atuarem.
E em todo o processo de inovar, no sentido de trazer algo novo, para o contexto, está o
professor e o ofício de guiar as ações, tornando a experiência vivida, significativa.
É nesse sentido, na percepção da lacuna de produção do conhecimento, discutida desde
nosso estudo do estado da arte, perpassando pelas pesquisas escolares dos estudantes e
finalizando nossas considerações, que os processos educativos, a nosso ver, devem fluir.
Não se limitando ao espaço e tempo previstos, não se contentando com os conteúdos
que estão postos, não se engessando aos moldes exigidos, numa ação constante de investigaçãoação-reflexão, assim como propõe a pesquisa-ação de Thiollent.
É fato que a cada nova experiência, cada nova corrida, toda a experiência se ressignifica.
Por isso, sempre temos um novo mapa, um novo desafio, um novo olha para o espaço. Esse é o
sentimento de aventurar-se, o devir do que é novo.
Assim, dando continuidade ao fluxo de retomar as investigações, como característica da
metodologia de pesquisa por nós escolhida, traçamos novas rotas, com perspectivas de difusão
do conhecimento, novas práticas pedagógicas, novos espaços, novos tempos. Nossa perspectiva
maior é a de que o conteúdo midiático construído pelos estudantes, após a organização didática
mediada por nós, possa contribuir para que outros professores se sintam aptos a estabelecer
novos diálogos entre a mídia-educação e o esporte de aventura, quebrando o paradigma de que
apenas os letrados, podem construir conhecimento.
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Uma perspectiva de cunho mais pessoal, aponta para uma rota de investigação mais
aprofundada sobre os esportes de aventura, em terrenos desconhecidos, mas essas novas rotas
ainda demandam a concentração e estudos para a escolha do melhor caminho.
Agradecemos por nos acompanhar até o final dessa aventura! Até breve! Boas rotas!
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APÊNDICE 1 - Questionário Diagnóstico
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RN / CAMPUS – PARNAMIRIM
COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR: Alison Pereira Batista
PROFESSORA: Dandara Queiroga de O. Sousa
CONHECIMENTOS/EXPERIÊNCIAS PRÉVIAS SOBRE A TEMÁTICA
TEMA GERADOR: ESPORTE ORIENTAÇÃO E MÍDIA
Nome: ________________________________ Ano: _____ Curso: _________________
Bloco I – Uso da mídia
Marque com um “X” a sua opinião com relação ao seu uso da mídia no cotidiano,
numa escala crescente de 1 (Nunca), 2 (Raramente), 3 (Frequentemente) e 4 (Sempre).
Itens observados
1
2
3
4
1 – Você utiliza a Internet
2 – Você utiliza o Facebook
3 – Você utiliza o Twitter
4 – Você utiliza o Whatsapp
5 – Você utiliza o Youtube
6 – Você acessa Blogs
7 – Você acessa Sites de informação (revistas, jornais, fóruns...)
8 – Você acessa Emails
9 – Você costuma ler Jornais e/ou Revistas impressos
10 – Você lê Livros
11 – Você assiste Televisão
12 – Você ouve Rádio
13 – Você ouve Webradio e/ou Podcast
14 – Os recursos da mídia (jornais, músicas, revistas, vídeos, redes
sociais, internet...) são utilizados por seus professores na escola
15 – Você possui smartphone
S( )
N( )
16 – Você acessa a internet a
Smartphone
Desktop
Note/Nete/Ul
maioria das vezes pelo
( )
( )
trabook
( )
Assistir televisão, navegar na Internet, falar ao celular são coisas do cotidiano da
maioria da população mundial. Somos, todos os dias, bombardeados por diversas
mídia que, em comum, têm o objetivo de nos vender alguma coisa: uma ideia, um
produto, um sonho, etc. Nesse sentido, faça uma REFLEXÃO sobre o pensamento
de George Orwell que afirma "A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e
a mídia controla a massa".
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Bloco II – Esporte Orientação
Itens observados
Você conhece alguma modalidade dos esportes de aventura?
Você conheceu este modalidade esportiva pela televisão ou internet?
Você conhece a modalidade "esporte orientação"?
Você já teve em anos anteriores aulas práticas de Educação Física sobre
esporte orientação?
Você já teve em anos anteriores aulas teóricas de Educação Física sobre
esporte orientação?

Sim

Não

Apresente nas linhas a seguir alguns conhecimentos que você tenha sobre o esporte
orientação (história, regras, aspectos técnicos e/ou táticos)

Existem relações entre o esporte orientação e a mídia? Se sim, quais?

Por que o esporte orientação não é tão reconhecido/valorizado quanto outros
esportes?

Qual a sua opinião a respeito da prática do esporte orientação?

Você acha importante conhecer o esporte orientação nas aulas de Educação Física?

Muito obrigada por sua participação!
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APÊNDICE 2 - Planos de aulas na íntegra

PLANOS DE AULAS
Semana 1 (Turmas de terça: 19.05.2015 / Turmas de segunda: 25.05.2015)
Encontro 1 Aulas 1 e 2 Pacto didático
Conhecer os professores, elementos didáticos da unidade de ensino e
Objetivo
responder a avaliação diagnóstica.
Conversar um pouco sobre as experiências em aulas de EF nos anos anteriores
Apresentação da ementa da disciplina para o ano letivo 2015
Apresentação da dinâmica da disciplina e do professor
Sortear a mídia que será utilizada para a turma
Apresentação dos instrumentos avaliativos do bimestre: Atividade
diagnóstica, participação nas aulas, participação no grupo do facebook,
vivência do esporte orientação na UFRN e trabalho final (produção e
apresentação de textos, vídeos, imagens e portifólios digitais)
Criar grupo no facebook
Atividades
Sensibilização dos alunos com relação a intervenção pedagógica como objeto
previstas
de pesquisa
Entrega do termo de autorização de uso de imagem e/ou TCLE.
Aplicação de instrumento diagnóstico de levantamento do consumo midiático
e conhecimento sobre o Esporte orientação
Encaminhamentos para proxima aula: pedir que os alunos tragam materiais
que façam referência ao esporte orientação (squeeze, bússola, vestimenta
apropriada, mapa, etc.), celulares e cabos transferidor de dados, para
produção de vídeos.
Dinâmica de apresentação (teia de apresentação - se der tempo)
Rolo de lã, apresentação de prezi, computador, avaliação diagnóstica, TCLE
Recursos
ou autorização de reprodução da imagem impressos.
Local
Sala de aula
Metodologia Aula expositiva dialogada
Instrumento: Avaliação diagnóstica por meio de questionário estruturado
Avaliação
Levantamento do consumo midiático e de esportes de
Objeto:
aventura
Semana 2 (Turmas de terça: 26.05.2015 / Turmas de segunda: 01.06.2015)
Comunicação e percepção dos estudantes contextualizando o
histórico do Esporte Orientação
Encontro 2 Aulas 3 e 4
Objetivo
Conhecer conceito e histórico da modalidade orientação
Não me prolongar muito na explanação
Recolhimento do termo de uso de imagem dos estudantes e o TCLE
Dialogar sobre o que se conhece sobre esporte orientação naquela turma,
baseado no questionário diagnóstico de cada turma.
Atividades
Demonstrar por meio de vídeos o Esporte orientação
previstas
Discutir o que lhes é familiar ou estranho em cada vídeo (vídeos selecionados
e arquivados)
Reconhecer atividades correlatas praticadas pelos estudantes ou conhecidas
por meio da mídia
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Apresentação sobre o conceito de esporte orientação, suas vertentes,
equipamentos e formas de orientar-se
Orientação para gravação de vídeo: quatro grupos, produção de vídeo de no
máximo 2 minutos, retratando aspectos que lhe chamaram atenção na aula,
por exemplo, história e elementos próprios do esporte orientação. (Eu levaria
diferentes mapas, diferentes bússolas, diferentes formas de marcar os pontos,
pequenos textos falando um pouco de cada época) com base nos textos os
estudantes fariam uma pequena encenação de como ocorria a prática naquele
momento histórico.
Encaminhamentos para a próxima aula (da busca na mídia especializada, por
"esporte orientação", de acordo com a mídia de cada turma).
Apresentação em prezi (gráficos demonstrativos das respostas), caixas de
som, computador, materiais para prática de orientação, textos impressos,
Recursos
celulares e cabo transferidor dos próprios dos alunos
Local
Sala de aula (podendo ser fora da sala no momentos de produção dos vídeos)
Metodologia Aula expositiva
Instrumento: Vídeo produzido e postado no grupo do facebook
Avaliação
Objeto:
Participação nas atividades propostas
Semana 3 (Turmas de terça: 02.06.2015 / Turmas de segunda: 08.06.2015)
Busca e análise da mídia especializada (forma e conteúdo)
Encontro 3 Aulas 5 e 6
Aprender a buscar conteúdos na mídia com um olhar crítico também quanto
Objetivo
a forma como são produzidas as mídia
Relembrar a atividade que foi solicitada (de busca na mídia especializada)
Estudantes apresentam o que encontraram (enviando para o grupo da turma,
o que eles selecionaram para esse dia de aula ser apenas apresentado o que
eles acharam, assim dá até uma noção do que eles mesmos pesquisaram, para
eu “complementar” se for o caso)
Informar que o material será arquivado no grupo do facebook, para posterior
avaliação.
Discutir brevemente com os estudantes o que eles percebem quanto a técnica
Atividades
de pródução de cada mídia
previstas
Levar exemplos de mídia produzidas sobre o esporte orientação, de acordo
com a mídia determinada em cada turma
Ensinar sobre a produção técnica de cada tipo de mídia de acordo com a turma
Postar no grupo do facebook materiais que encaminhem ao aluno o “como
fazer” determinada mídia
Encaminhamentos para a próxima aula (fazer o exercício de pensar o material
final a ser produzido e baixar aplicativo de bússola)
Recursos
Apresentação em prezi, caixa de som.
Local
Sala de aula
Metodologia Aula expositiva
Instrumento: Postagem no facebook da mídia pesquisada pelos estudantes
Avaliação
Objeto:
Participação nas atividades propostas
Semana 4 (Turmas de terça: 09.06.2015 / Turmas de segunda: 15.06.2015)
Vivência prática de orientação - no ginásio
Encontro 4 Aulas 7 e 8
Objetivo
Conhecer e experimentar o mapa de orientação
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Expor cartazes no ginásio sobre os mapas de orientação, fazer sobreposição
no plástico (preparar os banners com antecedência para Alison tentar
imprimir)
Expor algumas regras e técnicas do esporte orientação (rotina do atleta)
Experimentar técnicas de automatização do gesto, percorrer o mapa com o
auxílio do polegar, ponto característico, localização e orientação permanente
do mapa, azimute, corrimão, ponto de ataque, erro proposital.
Atividades
Noções de espaço e de escala: técnica do passo-duplo. Medir e calcular a
previstas
quantidade de passos (caminhando e correndo) necessárias para cumprir
determinada distância
Fazer o percurso de quadra com os elementos naturais postos (simulação de
árvores, curvas de nível, objeto especial, etc)
Para finalizar a teia de vertigem (pensando a inclusão)
Encaminhamentos para próxima aula
Mapas, bússolas, flipchart de produção do mapa, cones grandes e pequenos,
cartazes de desenhos de feições do terreno, cabos de vassoura, mapas
impressos do espaço do ginásio (o primeiro ponto a ser pego, pela técnica de
Recursos
azimute, para acostumar a orientar o mapa na saída)
Local da aula Ginásio
Metodologia Vivência
Instrumento: Mapa da pista
Avaliação
Aplicação das técnicas de orientação e coleta correta dos
Objeto:
pontos.
Semana 5 (Turmas de terça: 16.06.2015 / Turmas de segunda: 22.06.2015)
Vivência prática de orientação - no terreno do campus
Encontro 5 Aulas 9 e 10 Parnamirim
Objetivo
Conhecer o mapa de orientação e vivenciar uma pista de orientação da escola
Relembrar as técnicas de orientação aprendidas
Tirar dúvidas quanto as técnicas de orientação, caso seja necessário (na hora
da prova não será dada ajuda)
Briefing da prova (sobre peculiaridades do percurso, como será feita a
avaliação sobre a vivência, questões a serem respondidas nos prismas)
Dar largada aos percursos (os pontos deverão ser encontrados seguindo a
técnica de azimute e distância, orientação mapa terreno)
Atividades
Recolher os mapas para verificar os acertos na sequência de pontos, as
previstas
respostas as questões
Anotar o tempo de todos os estudantes
Discutir dificuldades, êxitos, e as respostas das questões do percurso
Encaminhamentos para a próxima aula (pensar nas mídia a serem produzidas
e, quem quiser trazer o material que está sendo produzido, pode. caso seja
necessário, trazer material do LEFEM, informar nesse dia para que possamos
trazer)
Mapas, prismas, perguntas a serem respondidas, planilha de largada dos
Recursos
estudantes,
Local da aula Ginásio e toda área externa do campus Parnamirim
Metodologia Vivência
Avaliação
Mapa de orientação, aferição do tempo de corrida e respostas
Instrumento as questões
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Analisar os diferentes critérios de avaliação para a efetivação
Objeto
dos percursos de orientação.
Semana 6 (Turmas de terça: 23.06.2015 / Turmas de segunda: 29.06.2015)
Aulas 11 e
Acompanhamento da produção midiática
Encontro 6 12
Objetivo
Encaminhar a criação midiática final que será apresentada no seminário final.
Reunir com os estudantes para tirar dúvidas a respeito da mídia que está sendo
produzida
Formar pequenos grupos de acordo com o tipo de mídia que está sendo
produzido (ex.: imagens: um grupo de desenho, outro de gravura, etc.)
Atividades
Dar encaminhamentos gerais técnicos quanto ao tipo e quanto ao conteúdo
previstas
ou tema proposto.
Encaminhamentos para a próxima aula (dizer da dinâmica de envio do
material para o grupo do facebook, para otimizarmos o tempo de apresentação
e passar informações sobre a prática na UFRN)
Recursos
Material solicitado pelos estudantes ao longo do bimestre,
Local da aula A depender da dinâmica de apresentação
A definir (Mostra fotográfica, exposição imagética, apresentação de
Metodologia seminário em slides)
Avaliação
Estabelecer um “roteiro de critérios técnicos e de conteúdo a
Instrumento serem observados
A criação independente, autoral e criativa do conteúdos
Objetivo
Objeto
midiático.
Semana 7 (Turmas de terça: 30.06.2015 / Turmas de segunda: 06.07.2015)
Aulas 13 e
Vivência na UFRN
Encontro 7 14
Objetivo
Encaminhar a criação midiática final que será apresentada no seminário final.
Atividades
Realizar uma pista de orientação, contando com o material esportivo
previstas
profissional
Recursos
Prismas, picotadores, mapas, bússolas, cronometros, prancheta, canetas
Local da aula Câmpus da UFRN - no contraturno
Metodologia Vivência
Instrumento Mapa utilizado na aula
Avaliação
Atender aos critérios de avaliação sem ter decréscimo.
Objeto

Semana 8 (Turmas de terça: 07.07.2015 / Turmas de segunda: 13.06.2015)
Aulas 15 e
Apresentação de seminário
Encontro 8 16
Expor aos colegas e professores a mídia criada (considerando forma e
Objetivo
conteúdo).
Relembrar todo o percurso didático-pedagógico que encaminhou para essa
criação final
Os estudantes apresentam suas produções
Atividades
previstas
Considerações sobre as produções dos estudantes
Data show, notebook, caixa de som, outros materiais que sejam solicitados
Recursos
com antecedência pelos estudantes
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Local da aula Sala de aula ou auditório
Metodologia Seminário (a definir a forma de apresentação)
Instrumento
A mídia criada e apresentada
Avaliação
Objeto
Vídeo gravado
Semana 9 (Turmas de terça: 14.07.2015 / Turmas de segunda: 20.07.2015)
Aulas 15 e Confraternização final - Encontro de Orientistas do IFRN
Campus Parnamirim
Encontro 9 16
Objetivo
Avaliar as ações desta unidade didática e confraternizar com os envolvidos
Responder ao questionário (de avaliação da pesquisa, da unidade didática,
satisfação, etc)
Lanche coletivo
Atividades
previstas
Tirar fotos :P
Recursos
Questionários impressos e lanche
Local
A definir
Metodologia Aula expositiva
Instrumento
Questionário avaliativo final
Avaliação
Objeto
Avaliação da pesquisa, da unidade didática, satisfação, etc
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ANEXO
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ANEXO 1: Termo institucional de autorização de realização da pesquisa no IFRN.
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