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RESUMO 

Para além do fazer, foi a proposta do subprojeto em Educação Física. Uma intervenção 

pedagógica desenvolvida no Ensino Médio, através da técnica da Pesquisa-ação. Por compreender que 

o ensino da educação física não pode ficar limitado a uma prática do “fazer por fazer”, acreditamos ser 

fundamental dotá-lo de sentido e significado, objetivando aprendizagem significativa, e para tal 

lançamos mão de uma nova proposição de ensino em que foram enfocadas três diferentes dimensões 

no trato com os conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal. 

Palavras chaves:  Educação física, formação profissional, aprendizagens significativas. 

 

INTRODUÇÃO 

Entendemos o processo de formação profissional como inacabado, isso por ser influenciado 

por saberes curriculares, disciplinares e de experienciais, como bem ressalta Tardif (2002). Assim, 

essa proposta teve como meta, a transformação do aluno em um sujeito que responda às exigências 

contemporâneas, tais como: analisar, interpretar, avaliar, sintetizar, comunicar, usar diferentes 

linguagens, estabelecer relações, propor soluções inovadoras para as situações com as quais defronta 

etc. Essa ação transformadora é fundamental ao trabalho docente (ARNONI et al, p.521. 2003). Para 

tanto, o subprojeto de Educação Física teve a pretensão inicial de revelar aos licenciando em 

formação a realidade do contexto escolar, bem como desenvolver possibilidades de intervenção nesta 

realidade. 

 

2 METODOLOGIA 

Nesta ocasião, optamos por desenvolver uma intervenção pedagógica por meio da técnica da 

pesquisa-ação. A intervenção contou com a participação de 15 acadêmicos do curso de EF, 02 

professores de EF do ensino médio, 02 coordenadores do subprojeto e 450 alunos do ensino médio.  

 

DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES... 

 O PIBID teve uma contribuição significativa tanto para os alunos bolsistas, professores 

supervisores quanto para as escolas parceiras. No tocante aos alunos bolsistas, as ações impactaram no 

desempenho acadêmico: melhora na elaboração e apresentação de trabalhos, aumento da produção 
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científica, responsáveis por organização de eventos, assumir coordenação de mesas redondas, oficinas, 

cursos; desempenho profissional: inserção no mercado de trabalho, estágios; os professores 

supervisores passaram a desenvolver planejamento participativo, projetos de intervenção, 

planejamentos interdisciplinares almejar possibilidades em ingressar em programa de pós-graduação de 

mestrado e/ou doutorado. 

 O impacto nas escolas parceiras pode ser observado e caracterizado por meio do número de 

participantes (alunos do ensino médio) nas ações propostas pelo subprojeto (oficinas, palestras, 

minicursos, atividades recreativas dentre outras), como também uma mudança de postura destes alunos 

em relação a este componente curricular. A concepção que os alunos do ensino médio tinham da 

Educação Física, passou de uma visão esportivista para uma compreensão a partir da cultura corporal 

de movimento. Contudo podemos concluir que houve impacto tanto de ordem acadêmica/profissional, 

quanto de ordem pessoal já que observamos mudança na postura entre os pares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PIBID foi além de seus objetivos traçados. As relações estabelecidas entre os professores 

supervisores, alunos bolsistas, alunos do ensino médio e coordenadores de área,  foram importantes 

para a concretização do subprojeto. Os indicadores de avaliação como: apresentaçao de aulas, 

elaboração de resenhas, resumos, relatórios entre outros, revelaram um desenvolvimento relevante dos 

bolsistas, de maneira que superaram as dificuldades a princípio apresentadas.  

Consideramos que os atores envolvidos no processo,  mudaram concepções, atitudes, olhares, 

não apenas relacionadas a profissão, mas também a vida pessoal. Para além da valorização do ser 

professor o programa contribui para a formação humana. Convivemos durante este período não apenas 

com alunos, professores, diretores, servidores em geral, mas também com pai, mãe, irmão, filhos de 

alunos bolsistas e professores supervisores. Acreditamos que não podemos mensurar com precisão a  

dimensão alcançada pelo programa. 
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