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RESUMO 

O tiro com Arco é um dos esportes mais antigos já conhecidos nas olimpíadas e no 

mundo, destacando-se pela sua tradição e elegância desde tempos remotos da era humana. 

Porém, atualmente, o tiro com arco é pouco difundido no Brasil devido a sua acessibilidade e 

materiais de alto custo. Na área da Educação Física são poucos os estudos que tratam de sua 

prática. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é propiciar a prática do tiro com arco, 

buscando a aprendizagem implícita de forma segura, organizada, onde, todos possam estar 

incluídos na atividade. Para tanto, serão selecionados para compor o projeto, alunos 

regularmente matriculados na quarta serie do ensino fundamental da rede publica do estado São 

Paulo. A proposta valoriza o aluno em suas múltiplas potencialidades, proporcionando a inclusão 

de todos na prática pedagógica. O desenvolvimento dessa proposta tem como foco central o 

aluno, sem limitar seus potenciais, valorizando além das suas experiências anteriores, a 

aprendizagem. Assim, foi aplicado o método de ensino em três momentos. No primeiro, de 

exploração, o aluno terá contato com o arco e flecha sem uma intervenção direta do professor, 

sendo ele um estimulador, perguntando o que é possível fazer com o arco e a partir disso, buscar 

novas possibilidades de prática. No segundo, ainda há exploração, porém com uma intervenção 

do professor por meio de dicas e desafios, propiciando ao aluno noções básicas de segurança e 

postura de tiro, sendo a função das dicas nesse momento, a reflexão dos alunos sobre o esporte. 

No terceiro, o professor é mais presente nas intervenções, tudo que ainda não foi contemplado 

nos momentos anteriores são propiciados de forma mais adequada às características da faixa 

etária. O professor irá conduzir os alunos nas atividades, sem perder a perspectiva lúdica da 

proposta. Torna-se fundamental a observação e análise dos momentos anteriores para que a 

atividade tenha significado para o aluno e não seja algo desconexo com a proposta. A avaliação 

terá um caráter processual e foi realizada pela observação dos indícios de mudanças 

comportamentais no decorrer das aulas, todos os dados serão registrados por meio de vídeos e 

atas e assim o aluno será avaliado em seu processo e não em um único momento, valorizando o 

educando em toda proposta pedagógica. Durante os encontros tivemos nos como intuito 

estimular a prática do tiro com arco no contexto escolar, valorizando o aluno dentro da ótica da 

cultura corporal de movimento para poder facilitar nos saberes expressos por cada um, 
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estimulamos os educandos a conhecer a prática da modalidade em seus aspectos de postura de 

tiro, segurança consigo e com os outros colegas, tendo em todos os encontros uma reflexão e 

discussão do que os educandos apresentaram, um fechamento discutindo sobre sua evolução e 

como eles estão caminhando em toda a proposta pedagógica e a todo instante reforçando sobre as 

noções de segurança que estão imbuídas no esporte. Alguns educandos já traziam conhecimentos 

prévios do esporte, como brincadeiras, filmes e até mesmo alguma prática com algum brinquedo, 

os três momentos  utilizados no método tornavam os alunos ativos em todo o processo de ensino 

aprendizagem, tendo como aspecto importantíssimo para a compreensão do significado do 

esporte, para não ser apenas mais uma exposição de conteúdo e sim a visualização da 

importância do encontro. 

 

INTRODUÇÃO 

O arco e flecha é um dos esportes mais antigos do mundo e têm como suas principais 

características concentração, precisão e postura e também uma nova prática da cultura corporal 

para os alunos. Além disso, aponta para uma perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem 

que busca o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação de 

valores e princípios democráticos (BRASIL, 2000). 

A educação física escolar deve propiciar aulas que acometem a todos os alunos, aulas 

significativas, pois segundo Daolio (2006), todo individuo traz consigo suas normas, crenças e 

valores, todos são diferentes e deve-se trabalhar a partis da individualidade de cada educando. 

Com isso, as situações de ensino e aprendizagem devem contemplar as possibilidades do aluno 

arriscar, vacilar, decidir, simular e errar, sem que isso implique algum tipo de humilhação ou 

constrangimento. A valorização do investimento que o aluno faz, contribui para a construção de 

uma postura positiva em relação à experimentação corporal, mesmo porque, não existe um gesto 

certo ou errado e sim um gesto mais ou menos adequado para cada contexto. Corroborando, 

Daolio (1995), diz que toda técnica corporal é uma técnica cultural e, portanto, não existe técnica 

melhor ou mais correta senão em virtude de objetivos claramente explicitados. 

O presente estudo tem como foco a prática do arco e flecha na educação física escolar 

pautada na cultura corporal, que apesar de ser um dos esportes mais antigos já conhecidos nas 

olimpíadas e no mundo, ainda é pouco difundido no Brasil devido a sua acessibilidade e 

materiais de alto custo, e também aos poucos estudos que tratam de sua prática, porém os alunos 

podem compreender que os esportes e as demais atividades corporais não devem ser privilégio 
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apenas dos esportistas profissionais ou das pessoas em condições de pagar por academias e 

clubes (BRASIL, 2000). 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao buscar propostas pedagógicas para a educação física escolar, evidencia-se a 

necessidade de se trazer algo novo para a escola, algo que desafie, algo em que o aluno vacile, 

erre, aprenda, algo que possa estimular atitudes que vão além da escola, e que o aluno possa 

levar para a sua vida. Sendo assim o tiro com arco pode ser um facilitador e desafiador para os 

educandos, algo inovador, pois não é um esporte muito difundido no Brasil justamente por conta 

que não é da cultura brasileira a prática do esporte. Portando evidencia-se uma investigação das 

possibilidades do tiro com arco no contexto escolar. 

 

OBJETIVO 

Propiciar a prática do arco e flecha, buscando a aprendizagem de forma segura, 

individualizada e coletiva, onde, todos possam estar incluídos na atividade, visando que os 

alunos aprendem a postura mais adequada para atirar, mas que entendam como o esporte 

funciona e os valores a serem estimulados dentro da pratica de fora dela. 

 

METODOLOGIA 

O estudo trata-se de uma pesquisa ação sendo um tipo de pesquisa observacional com 

interações do pesquisador com o sujeito, tendo caráter qualitativo que para Thomas e Nelson 

(2006) é a essência primordial dessa linha de pesquisa é a busca de entender melhor estudo de 

uma forma mais profunda e individualizada. Suas características é a observação longa e intensiva 

do ambiente em que está acontecendo a pesquisa, registro detalhado do que aconteceu no local 

por descrições ou meio de armazenamentos de imagens  e interpretação e analise dos dados. 

A amostra foi composta por oito crianças que estão cursando a quarta serie do ensino 

fundamental I regularmente matriculas na rede estadual de São Paulo, e rotuladas pela escola 

como possuidoras de dificuldades de aprendizagem. 

Ao almejar ações educativas que respeitem as individualidades e promovam a construção 

do conhecimento as questões referentes à interação, a criatividade devem ser reconhecidas nas 

atividades pedagógicas. Entre os vários conteúdos da Educação Física, o tiro com arco pode ser 
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uma alternativa facilitadora na aquisição dos saberes expressos na coletividade, porém 

construído a partir da individualidade de cada sujeito. 

Para valorizar uma proposta que tem como foco a aprendizagem, nos pautamos na 

argumentação de NISTA-PICCOLO (1995), em todo o meu caminhar me deparei com uma 

infinidade de propostas, de estratégias de ações pedagógicas, de metodologias de aprendizagem, 

e hoje consigo entender que o principio maior está na formação do educando como um todo, 

abrangendo intrinsecamente e extrinsecamente na dimensão humana. Evidenciando uma 

proposta que valorize o aluno, em que desafie o aluno, em que ele vacile, em que pense, em que 

ele trabalhe em grupo, em que solucione problemas, foi criando o método dos três momentos 

fundamentados e sustentados por (NISTA-PICCOLO 1995, TOLEDO E COLABORADORES 

2009) tendo cada momento sua importância na aprendizagem do aluno. 

O Primeiro momento toma contato com o tema que será desenvolvido na aula, sem 

receber nenhuma proposta dirigida, é o tempo de exploração dos possíveis movimentos que a 

criança é capaz de criar e executar, na maioria das vezes as idéias surgem das próprias 

brincadeiras das crianças com o tema ou com o material que esta sendo trabalhado, nesse 

momento o professor é um estimulador da pergunta sobre o que é possível fazer e se existe 

outras maneiras de fazer, observando sempre seus alunos nesse processo, nesse momento é de a 

criança vacilar, errar e explorar. 

Em um segundo momento as propostas são dirigidas por meio de pistas para que as 

crianças criem alternativas de trabalho, solucionem os problemas apresentados para a realização 

da tarefa, individualmente ou em grupo, não há nessa fase algum direcionamento em si, apenas 

um direcionamento da proposta da atividade, é um memento de dizer “o que” sem dizer “como” 

fazer. 

No terceiro momento é onde todas as coisas que deixaram de ser contempladas nos 

dois primeiros momentos são agora propiciadas de forma mais adequada às características da 

faixa etária que será trabalhada. O professor irá conduzir os alunos a executarem as propostas 

sem perde a perspectiva de prazer na atividade. As atividades e movimentos que o professor 

considera de extrema importância para alcançar os objetivos pretendidos naquela aula devem 

fazer parte desse momento que finaliza sempre trocando com as crianças comentários sobre o 

conteúdo abordado e o que eles aprenderam dentro daquela aula. 

Embora sejam muito amplos os conteúdos da cultura corporal na educação física 

escolar temos amplas possibilidades de ação motriz na prática do tiro com arco, tendo em vista 
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esse método que coloca o aluno em evidencia em todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Nista-Piccolo (1995) salienta que a proposta não se limite a conteúdos pré determinados, mas 

atenda aos anseios que os educandos podem apresentar, que não se comprometa em adestrar 

movimentos, mas que se preocupe com a corporeidade do sujeito, que não vise uma performance 

motora apurada mas que valorize as mais variadas formas de possibilidades inusitadas de 

movimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiro encontro 

A proposta inicial foi verificar se os alunos conheciam a respeito da modalidade arco e 

flecha. Alguns conheciam e outros desconheciam a prática; com isso demos o arco para que 

tivessem um contato e manuseio através da exploração. Após alguns movimentos com o arco 

demos as flechas e os alunos começaram algumas tentativas de colocar a flecha no arco e atirar. 

Essas tentativas não tinham uma maneira correta de manuseio, pois o objetivo estava na 

exploração e na individualidade que cada aluno trazia consigo, pois segundo Daolio (2006) nas 

séries iniciais do ensino fundamental, deve-se dar prioridade á vivência. Neste momento, as 

aulas de educação física devem propiciar uma ampla gama de oportunidades, a fim de que o 

aluno explore sua capacidade de movimentação, descubra novas expressões corporais, domine 

seu corpo em várias situações, experimente ações motoras com novos implementos, com ritmos 

variados etc. 

Diante das dificuldades evidenciadas pelo grupo, começamos a dar algumas orientações 

para aqueles que tinham uma maior dificuldade em atirar. Aqueles que não conseguiam atirar 

ficaram motivados quando atiraram pela primeira vez. Os próprios alunos iam corrigindo a 

postura dos colegas e melhorando durante a atividade. 

 Fizemos um fechamento a respeito do entendimento da modalidade e sobre as facilidades 

e dificuldades encontradas pelos alunos, pois para (BETTI 1992; DAOLIO 2006) não basta 

aprender habilidades motoras e desenvolver capacidades físicas, o professor deve levar os 

alunos, ao realizar as ações motoras, a compreender seu significado e as formas de execução. 

Desse modo, além de fazer e compreender as razões do fazer, os alunos adquirirão autonomia 

crescente, sentindo prazer em realizar as atividades 
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Segundo Encontro 

Primeiramente foi solicitado aos educandos experimentarem como poderiam atirar, mas, 

buscando uma relação maior com o encontro que tiveram anteriormente e com as suas 

experiências de vida anteriores, não foi cobrado no inicio da aula uma postura mais adequada 

para atirar. A intenção era que nesses momentos eles pudessem vacilar e errar para perceberem o 

que aprenderam e o que poderia mudar. As características individuais e as vivências anteriores 

do aluno ao deparar com cada situação constituem o ponto de partida para o processo de ensino e 

aprendizagem das práticas da cultura corporal. As formas de compreender e relacionar-se com o 

próprio corpo, com o espaço e os objetos, com os outros, configuram um aluno com 

características próprias e com livre-arbítrio para determinar suas próprias metas de superação, 

sua capacidade de lidar com a frustração e a satisfação, e mediar suas escolhas com os valores 

socialmente atribuídos a elas. Deparar-se com suas potencialidades e limitações para buscar 

desenvolvê-las é parte integrante do processo de aprendizagem das práticas da cultura corporal e 

envolve sempre um desafio para o aluno, pois o êxito gera um sentimento de satisfação e 

competência, mas experiências sucessivas de fracasso e frustração acabam por gerar uma 

sensação de impotência que, num limite extremo, inviabiliza a aprendizagem. O êxito e o 

fracasso devem ser dimensionados tendo como referência os avanços realizados pelo aluno em 

relação ao seu próprio processo de aprendizagem, e não por uma expectativa de desempenho 

predeterminada (BRASIL, 2000). Logo após a exploração procuramos ensinar aos alunos a 

postura básica do arco e flecha, visto que alguns ainda sentiam dificuldades para executar o tiro. 

Valorizamos a individualidade de cada educando, dando um maior auxilio aos que sentiram mais 

dificuldades. A atividade se baseou em tiro livre para poder nos encontros seguintes os 

educandos utilizarem alvos. A idéia principal desse encontro era que os educandos encontrassem 

a maneira mais adequada para poderem atirar. Os educandos no final do encontro conseguiram 

se adequar a postura e entender como a segurança é importante para a prática do esporte. 

 

 

Terceiro Encontro 

A proposta desse encontro foi propiciar aos alunos a prática do tiro com os alvos, se 

aproximando do outdoor. Para tanto, colocamos alvos com bexigas estimulando-os a pratica e o 

prazer pela atividade. Os educandos ajudaram a montar toda a estrutura da aula, ajustaram os 

arcos e as flechas, arrumaram os alvos, encheram as bexigas e prepararam o local para a prática. 
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Na medida em que a atividade ia avançando, os próprios alunos perguntavam e corrigiam sua 

postura como forma de acertar os alvos. Diante de algumas dificuldades apresentadas pelos 

alunos, nós íamos direcionando para uma forma de melhorar o resultado e o desempenho, para 

que não ocorresse desmotivação entre os alunos; fato que não ocorreu, pois mediante a melhora 

do desempenho da turma, ocorreu uma motivação cada vez maior, pois segundo Gouvêa (1997), 

a motivação leva os indivíduos a interessar-se pela atividade e mobiliza forças para atingir os 

objetivos. 

Após a atividade prática, levamos os alunos até a sala de aula para discussão e 

fechamento dessa aula, para verificarmos as dificuldades e facilidades que cada um encontrou 

dentro da modalidade. 

 

Quarto Encontro 

O encontro foi voltado à concentração, postura e precisão do tiro. O objetivo era acertar a 

flecha dentro de um alvo que era um “bambolê” amarrado no meio das traves de futsal. “O 

professor de Educação Física deve compreender que o mais importante para a criança é a vivencia, a experiência, 

e a possibilidade de realização de diversos movimentos. Portanto faz mais sentido, uma aula que proporcione os 

alunos tocar varias vezes a bola, e executar de diferentes maneiras um movimento” (MOREIRA E PEREIRA, 

2009, P. 127). Observamos que a maior parte dos alunos já tinha facilidade tanto no manuseio do 

arco como no encaixe das flechas. Três dos alunos apresentaram algumas dificuldades para 

atirar, que logo foram sanadas por conta das dicas que foram instigadoras aos educandos para 

melhorarem seu desempenho e por alguns fechamentos que apontavam a fazerem uma postura 

mais adequada para poder atirar. 

 

Quinto Encontro 

A proposta deste encontro foi à socialização voltada ao prazer de estourar o alvo 

caracterizado por um balão de festa contendo doces. As crianças estavam motivadas pela 

atividade, pois não viam à hora de estourar o balão.  

Após isso, levamos os alunos à sala e passamos um vídeo como fechamento para eles 

conhecerem outras formas de tiro, arcos e flechas, e locais variados da prática, abrindo assim 

uma maior discussão, reflexão e entendimento sobre a modalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as aulas tivemos como intuito o estímulo à prática de arco e flecha tanto como 

uma nova possibilidade de elemento da cultura de movimento na educação física escolar, quanto 

como um meio de socialização e aprendizagem dos estudantes. Levamo-los a conhecer e 

entender a prática da modalidade em seus aspectos de: postura adequada, segurança consigo e 

com os outros e reflexões sobre suas evoluções ao longo das aulas. Mantivemo-nos sempre 

atentos a segurança dos educandos, para evitar qualquer tipo de acidente, buscando sempre 

estimulá-los e ensiná-los sobre a questão. 

Alguns alunos já traziam consigo o conhecimento sobre a modalidade, o que os levou a 

compartilhar tal conhecimento com os demais que ainda não haviam tido contato com o arco e 

flecha. Foi uma troca recíproca de valores entre os mesmos, o que estimulava cada vez mais os 

encontros tornando os estudantes mais motivados. 

Por ser uma proposta inclusiva e participativa, visavam-se sempre os valores de cada 

aluno, seus conhecimentos e suas práticas anteriores. Os três momentos utilizados em cada 

encontro eram de suma importância para o crescimento dos educandos, visto que tinham de 

explorar sem dicas, seguidos de uma exploração guiada pelo professor e a reflexão ao final de 

cada aula, aspecto importantíssimo para a compreensão do significado da mesma, para não ser 

apenas mais uma exposição de conteúdo e sim a visualização da importância do encontro. 

Dessa forma entendemos que o método dos três momentos pode ser utilizado nas aulas de 

educação física, além disso, sugerimos que outros estudos sejam aplicados com essa metodologia 

em diferentes modalidades esportivas. 
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