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RESUMO 
 
 

No projeto desenvolvido na escola Novo Horizonte, como parte das ações do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) o Handebol foi trabalhado de forma 
lúdica. Por se tratar de uma modalidade coletiva e competitiva, foi necessário inserir atividades 
cooperativas, lúdicas e pré-desportivas para os alunos perceberem a necessidade do trabalho 
em equipe e respeito ao adversário. Embora o objetivo principal inicialmente fosse apresentar 
essa modalidade aos alunos, nosso enfoque foi outro, pois a convivência, valores, respeito e 
cooperação fazem parte de um ensino global para formação do indivíduo, trazendo resultados 
positivos para o convívio social além do relacionamento no contexto escolar. De acordo com a 
proposta escolhida trabalhamos ambos os gêneros, porém separadamente, grupo masculino e 
grupo feminino; decidimos esse método, por se tratar de um esporte de contato físico, onde 
poderia gerar alguns incidentes. As aulas eram divididas em: aquecimento, onde ressaltávamos 
a importância do mesmo antes de qualquer atividade física; jogos lúdicos ou pré-desportivos e 
roda de conversa, onde podíamos realizar a avaliação do professor e a auto-avaliação dos 
alunos referente as atitudes, o que gostaram e o que poderia ser melhorado na próxima aula. 
Observamos que no início deste projeto, o grupo masculino apresentava ansiedade, 
características agressivas, demonstrando total falta de respeito entre eles e às regras dos jogos 
e não havia conhecimento prévio da história e fundamentos da modalidade. No decorrer do 
projeto, com a inserção de atividades de socialização por meio de jogos lúdicos, observamos a 
melhora progressiva nas dificuldades citadas. Notamos que no grupo feminino havia certa 
apatia no início do projeto e, assim como no grupo masculino, as meninas não tinham 
conhecimento da modalidade, observamos também a falta de competitividade, embora nosso 
enfoque fossem os jogos cooperativos e lúdicos, trabalhávamos em alguns momentos jogos 
competitivos, pois havia certa passividade durante alguns momentos, portanto decidimos 
estimular a competição sadia. Mesmo com essas dificuldades havia grande interesse na 
participação das aulas, com isso o número de participantes era volumoso em torno de 25 
alunas e 20 alunos e ressaltamos que todas participavam ativamente mesmo sendo em um 
horário inverso ao das aulas regulares. Ao avaliarmos os resultados obtidos, notamos que o 
grupo feminino demonstrava carência nos fundamentos e não tinha problemas no 
relacionamento pessoal e no desenvolvimento cognitivo. Com relação ao grupo masculino, 
percebemos certa deficiência no sistema tático, porém no decorrer das aulas houve 
considerável melhora. Esperávamos com este projeto que os alunos vivenciassem uma 
modalidade pouco conhecida e com a inserção de um esporte coletivo foi possível aproximar 
os alunos e melhorar o respeito entre eles, o que fez com que os nossos objetivos fossem 
alcançados. Para nós, a oportunidade concedida pelo PIBID nos proporcionou ampliar a 
vivência e experiência para o exercício da docência durante e após a conclusão do curso de 
Licenciatura em Educação Física. 


