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RESUMO 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA PIBID: PROJETO CONHECENDO ESFERAS ¹Elora Danã 
Schmidt Outubo Drago ²Antônio Carlos Antunes Santos ³Maria Aparecida Ribeiro RESUMO 
Introdução: O PIBID (Programa institucional de bolsa de iniciação à docência) é uma iniciativa 
para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica, 
inserindo o aluno no contexto das escolas públicas desde o início de sua formação acadêmica, 
para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob a orientação de um supervisor da 
unidade de ensino e um coordenado da universidade. Diante da proposta do programa fomos 
encaminhados a uma instituição, onde fizemos um primeiro contato conhecendo a realidade 
escolar e o corpo docente, observamos a demanda que a escola oferecia e como poderíamos 
colaborar com ela, então a partir da característica dos alunos, de gostarem de praticar o futsal, 
surgiu o projeto Conhecendo esferas. Objetivo: A pesquisa teve como objetivo estimular o 
interesse dos alunos por outras modalidades além do futsal, e tirar partido da motivação deles 
pelos jogos, trazendo como principal ferramenta e atrativo a bola, sendo esta de tamanhos, 
pesos, materiais e até formatos diferentes. Materiais e métodos: A amostra foi por meio de 
convite, onde 25 meninos e 20 meninas realizaram as inscrições. O projeto foi realizado por 
alunos do 6º ano, divididos por gênero em duas turmas, com duas aulas de cinquenta minutos 
por semana, onde totalizou 20 aulas. A partir de uma roda de conversa apresentamos o projeto 
aos alunos e colhemos seus conhecimentos prévios sobre o tema. Para a escolha das 
modalidades a serem aplicados foi feita uma votação com base numa pesquisa apresentada 
pelos mesmos, sobre esportes não tradicionais ou esportes que gostariam de conhecer, sendo 
os vencedores: Futebol australiano, Handebol, Beisebol, Tênis de quadra, basquete e futsal. 
Após a aplicação das aulas foi realizado um torneio de encerramentos composto por um jogo 
de cada modalidade, organizados em dois dias, sendo três modalidades por dia, com duração 
de três horas. O método utilizado para essa pesquisa foi o de pesquisa quantitativa e 
experimental, com um questionário contendo quatro perguntas fechadas. Resultados: Com 
relação às modalidades trabalhadas 50 % conheciam todas, 30 % conheciam algumas e 20% 
não conheciam nenhuma; sobre o contato deles com as bolas utilizadas 40% já tinham com 
todas,40% apenas com algumas e 20% com nenhuma; sobre as bolas que sentiram mais 
afinidade ao trabalhar 60% futsal, 15% basquete, 15% handebol, 5% futebol australiano e 5% 
beisebol; ao serem questionados se gostariam de conhecer novos esportes 90% afirmaram que 
sim e 10% disseram que não. Considerações finais: Pode- se generalizar um crescente 
envolvimento dos alunos nas aulas e interesse por conhecer novos jogos, os pedidos 
constantes para que aplicássemos o futsal diminuíram e a curiosidade sobre novas 
modalidades surgiram, notamos também uma melhora na relação entre eles, pois com a 
inserção de novas modalidades apresentaram-se também novas habilidades, trazendo 
destaque para alunos que eram desprezados no futsal; além da quebra do preconceito do 
contato físico, como dar as mãos em jogos adaptados, por alunos do sexo masculino. Assim 
consideramos o projeto de grande relevância para os alunos e para nós, e acreditamos ter 
conseguido suprir a demanda encontrada e cumprir os objetivos propostos. Palavras chaves: 
PIBID, Educação Física Escolar, Esportes não Tradicionais.  


