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RESUMO – Este trabalho tem por objetivo relatar algumas experiências da prática dos iniciantes a 

docência no espaço escolar e analisar possibilidades metodológicas para a Educação Física Escolar, 
apontando algumas alternativas encontradas, não para que sejam copiadas como fórmula mágica, 
mas para incentivar o uso da criatividade para inovar as aulas. As atividades do subprojeto do 
PIBID/Educação Física

4
 da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) acontecem com alunos 

do ensino fundamental II e médio (manhã e tarde), no Colégio Estadual General Osório, localizado na 
cidade de Ponta Grossa - PR. Surgiram dúvidas, oriundas das observações e intervenções 
acadêmicas, sobre qual metodologia deve ser empregada nas aulas de educação física. Diversos 
métodos de ensino foram testados durante a prática escolar e percebeu-se que não há uma 
metodologia específica que supra as necessidades enfrentadas no cotidiano do professor. Partindo 
dessa experiência, utilizamos algumas estratégias, como utilização de materiais alternativos, divisão 
da quadra em vários espaços para aproveitamento de tempo, aulas teórico-práticas, vídeos, entre 
outras para conseguir trabalhar com as situações que dificultariam o nosso trabalho (desigualdade no 
desenvolvimento motor dos alunos, mau tempo, etc.) e apresentaremos como um resultado exitoso 
possível devido à reflexão sobre a prática e com planejamentos. Concluímos que a realidade escolar 
é um fato específico de cada ambiente e, sendo assim, necessita adaptações e formas de ensino 
diferenciadas que se ajustem ao ambiente em que o trabalho está inserido. Destacamos ainda a 
importância da relação: ensino, pesquisa e extensão na formação dos professores. 
 
 
PALAVRAS CHAVE – PIBID. Educação Física. Metodologias. 
 

 

 

                                                 
1
 Acadêmica de Licenciatura em Educação Física, UEPG. Integrante do Programa Institucional de Bolsa para 

Iniciação a Docência - PIBID e membro do Grupo de Estudos: Esporte, Lazer e Sociedade (GEELASO).  
2
 Acadêmico de Licenciatura em Educação Física, UEPG. Integrante do Programa Institucional de Bolsa para 

Iniciação a Docência - PIBID e membro do Grupo de Estudos: Esporte, Lazer e Sociedade (GEELASO). 
3
 Coordenador do curso de Licenciatura em Educação Física – Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Coordenador do PIBID/Educação Física – Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
4
 O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação 

básica. O nosso sub projeto acontece no Colégio Estadual General Osório, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. 
Trabalhamos com o ensino fundamental e médio. Iniciamos no colégio em agosto de 2011. O nosso grupo é 
composto por 10 acadêmicos de diferentes anos da graduação.  

 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

Introdução 
A história da Educação Física é marcada por profundas mudanças com relação ao 

entendimento e a metodologia, já passamos pela Educação Física higienista, militarista, 
pedagogicista, competitivista, popular, abordagens pedagógicas e segundo Darido (apud BARBOSA, 
2011, p. 15) “todas estas tendências, de algum modo, ainda hoje influenciam (...) as práticas 
pedagógicas dos professores de Educação Física”. 

Foi um longo caminho até entender que a Educação Física mais que uma atividade técnica 
ou biológica é um fenômeno psicológico e social. Sendo assim possui também como objetivo formar 
cidadãos críticos em relação às práticas corporais de movimento, seja na escola ou fora dela. Betti

5
 

destaca que “A Educação Física deve assumir a responsabilidade de formar um cidadão capaz de 
posicionar-se criticamente diante das novas formas da cultura corporal de movimento – o esporte-
espetáculo dos meios de comunicação, as atividades de academia, as práticas alternativas, etc.” 

Após período de observações, os acadêmicos integrantes do PIBID/Educação Física, 
juntamente com a professora supervisora, passaram a planejar as aulas com base nos conteúdos 
propostos pelas DCEs

6
: Esporte; Jogos e Brincadeiras; Ginástica; Lutas e Dança. Trabalhando 

também com o ensino médio, os conteúdos do PSS
7
.  

Um dos grandes desafios foi adequar as atividades para os alunos de 6º e 7º ano, pois 
inicialmente os acadêmicos trabalhavam apenas com o ensino médio. Deparando-se com outra 
realidade, faixa etária e experiência motora apresentada pelos alunos, exigindo dos acadêmicos, 
maior reflexão e desenvolvimento de atividades diferenciadas, procurando suprir tais dificuldades.  

Estas variedades de atividades a serem executadas somadas à falta de materiais exigiram 
adaptações nos espaços e nas metodologias

8
 de aula. Assim surgem questionamentos quanto à qual 

metodologia que deve ser utilizada nas aulas de Educação Física e ainda como podemos trabalhar 
com novidades onde os materiais e espaços para a prática são insuficientes? Como conseguir a 
aceitação dos alunos?   

Apesar das diferentes metodologias existentes, defendidas por autores diversos, entendemos 
que as mesmas estão interligadas de certo modo. Os momentos específicos que surgem no cotidiano 
do professor exigem o domínio do campo teórico-metodológico de modo abrangente. Nesse sentido: 
 

Dentro de todas as tendências metodológicas apresentadas, o papel do 
professor é fundamental, assim como a consideração com o conhecimento 
historicamente produzido e o conhecimento vivenciado pelos participantes 
do processo. Os conteúdos e as ações metodológicas são 
interdependentes, necessitam-se mutuamente e exigem competência e 
responsabilidade de todos que se envolvem no processo 
ensinoaprendizagem. (OLIVEIRA, 1997, p. 26-27) 

 
A aula só se torna interessante quando o aluno se envolve com a atividade e para isso é 

necessário que ele encontre experiências diferenciadas e desafiadoras durante a sua vivência na 
escola.  
 
Objetivos 

 
Objetivamos com este trabalho relatar experiências vivenciadas pelos alunos iniciantes a 

docência (PIBID/Educação Física), apontando que não existe desculpas para dar aulas empobrecidas 
ou continuar com a conhecida prática do “rola bola”. 

Analisar possibilidades metodológicas para as aulas de Educação Física que colaboram para 
o desenvolvimento do aluno enquanto indivíduo social.  

 
Metodologia 

 
O estudo realizado foi feito através de uma análise qualitativa mediante as experiências 

adquiridas pelos pibidianos durante o período de participação na escola.  
Uma das recomendações no inicio das nossas atividades o PIBID foi que cada bolsista 

construísse seu diário de campo, relatando as experiências do cotidiano escolar.  
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A partir das necessidades oriundas das observações e das práticas, buscamos nos apoiar em 
alguns métodos de ensino na tentativa de melhorar a relação de ensino-aprendizagem. 

 
Resultados 

 
A escola em questão inicialmente apresentava principalmente duas modalidades que 

dominavam o interesse dos alunos: o basquete e o futsal. Após as tentativas em convencer os alunos 
das mudanças/melhorias em suas aulas, conseguimos estabelecer um relação agradável e 
recompensadora ao ouvir frases como: “o que vai ser hoje?” ao invés de “vai ser futsal?”. 

Com relação à situação do espaço e materiais, uma das alternativas foi utilizar a quadra de 
várias maneiras, por exemplo, divisão em vários espaços para realização de diferentes atividades 
seguindo um rodízio, formação de equipes para a realização da mesma atividade com a participação 
rápida, porém mais repetições por aluno. A utilização dos arredores do colégio para realização das 
práticas referentes ao atletismo foi outra alternativa encontrada. 

Uma das estratégias utilizadas foi a inserção de atividades que antes não eram comuns ao 
cotidiano da disciplina na escola, como por exemplo, o trabalho com lutas, flag football e tênis de 
campo. essa maior diversidade deu um novo ânimo a curiosidade dos alunos pelo conteúdo 
apresentado e pelo que seria trabalhado nas aulas seguintes. 

A adaptação dos conteúdos aos alunos do 6° e 7° anos, está sendo feita de forma gradativa, 
trabalhando com os conteúdos propostos pelas DCEs, contudo preocupando-se com o estágio motor 
e cognitivo com que se encontram. 

Para os alunos do ensino médio, que estavam acostumados com aulas onde podiam fazer o 
que queriam, o desafio foi convencê-los da necessidade e dos benefícios da Educação Física, porém, 
percebemos que eles conseguem analisar a si próprios de forma mais crítica, isto é evidenciados com 
os trabalhos e provas aplicados. Um exemplo foi a avaliação física e antropométrica realizada no 
inicio deste ano, onde realizamos com eles testes de agilidade, velocidade, resistência, flexibilidade e 
depois tinham que se auto-avaliar.  

Baseado nos relatos dos alunos e nas observações dos bolsistas percebeu-se um acréscimo 
no interesse e na participação durante as aulas. Este interesse auxilia na formação dos acadêmicos, 
que precisam estar preparados para as dúvidas, por exemplo, em uma aula de voleibol onde 
explicaríamos apenas rodízio e posicionamento em quadra eles avançaram perguntando do líbero, 
levantador, bloqueios.  

 
Conclusões 

 
Conclui-se então que não há razão/motivo para dar aulas monótonas e sempre seguindo o 

mesmo padrão e sim fazer modificações que estimulem os alunos a participarem efetivamente das 
aulas.  

Mais que uma metodologia ou teoria específica, o professor de educação física deve utilizar 
de todos os conhecimentos teóricos para desenvolver seu próprio método de ensino, usufruindo das 
experiências adquiridas nas tentativas para então construir uma relação direta entre conteúdo – 
professor – aluno. 

 
O professor intencionalmente deve criar condições favoráveis para que o 
aluno entre em contato com um novo objeto a ser conhecido ou com uma 
nova forma de abordá-lo. Essa intencionalidade exige que o professor 
pense sobre o futuro, que ele determine objetivos para seu ensino e 
selecione conteúdos, defina os procedimentos desse ensino etc. Assim, o 
caráter de intencionalidade pressupõe planejamento. (BARBOSA, 2011, p. 
43) 
  

Diante das práticas apresentadas como exitosas, afirmamos que todas estas só foram 
possíveis devido à organização e aos nossos planejamentos. Ficando evidente que planejar é 
extremamente necessário. Pois, como nos apresenta Libâneo (1994, p. 222 apud BARBOSA, 2011, 
p. 57) “o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação 
docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social”. 

Contudo, é importante deixar claro que não queremos que nossas experiências sejam 
entendidas como fórmulas mágicas ou receita de como dar aula, pois cada escola possui suas 
particularidades e necessidades, cabendo a nós professores usarmos a criatividade e transformar 
nossas aulas, inovando sempre. 
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Assim, evidencia-se da importância do tripé: ensino, pesquisa e extensão na formação dos 
professores, onde não se aplica a prática pela prática, mas existe uma reflexão sobre o que está 
sendo feito, o que precisa de ajustes, quais os benefícios e resultados alcançados. 
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