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RESUMO 

O presente trabalho é fruto de uma experiência de estagio supervisionado, realizada no 
Colégio de Aplicação/CODAP/UFS, nas aulas de Educação Física, com uma turma do 
6º Ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi pedagogizarmos o conteúdo futebol e 
suas interrelações, para isto, trabalhamos com vários temas referentes a esta prática 
corporal, além de priorizarmos em nossas aulas conceitos como participação, 
cooperação e coletividade. Aqui partilhamos desafios, dilemas e possibilidades com as 
quais nos deparamos cotidianamente enquanto professor, ao mesmo tempo, que 
reconhecemos a relevância do trabalho que desenvolvemos para os alunos e também 
para outros professores de Educação Física que tenham acesso ao este conhecimento. 
Palavras-chave: Educação, Educação Física, prática educativa. 

 

ABSTRACT 

This work is the result of a supervised internship experience, held at the School of 
Application / CODAP / UFS in physical education classes, with a class of Year 6 of 
primary school. The objective was pedagogized football content and their 
interrelationships, for this, worked with various topics related to this body practice, and 
prioritize our classes in such concepts as participation, cooperation and community. 
Here we share challenges, dilemmas and possibilities with which we face daily as a 
teacher at the same time, we recognize the importance of the work we do for students 
and also to other physical education teachers who have access to this knowledge. 
Keywords: Education, Physical Education, educational practice. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO FORMAL 

 

Ao pensarmos em educação vêm logo em nossas cabeças os pré-requisitos que 

contribuirão na nossa formação, isto é, fatores de conduta ética, de preparo para 

cidadania, de desenvolvimento pessoal, ou seja, fatores que propiciarão oportunidades 

diversas de aprendizagem aos sujeitos. Porém, esta educação inicia-se logo nos 

primeiros anos de vida do indivíduo através da educação familiar e logo em seguida 

também com o auxílio da educação escolarizada. Neste sentido verifica-se na LDB/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional) nos artigos 2 e 4, que a educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho, como 

também atendê-lo mediante a uma oferta qualificada, assegurando desta forma a 

participação crítica e ativa do sujeito, dos grupos que a ele pertença, assegurando assim 

uma sociedade mais justa e democrática. 

A aula de Educação Física precisa urgentemente ser vista como uma prática 

escolar que se caracterize como uma disciplina voltada para assimilação ativa, 

possuidora de uma forma específica, e entendida com uma manifestação humana 

culturalmente determinada. “Entendemos por assimilação ativa ou apropriação de 

conhecimentos e habilidades o processo de percepção, compreensão, reflexão e 

aplicação que se desenvolve com os meios intelectuais, motivacionais e atitudinais do 

próprio aluno” (LIBÂNEO, 1994, p. 83). Desta forma, o papel da educação nas 

sociedades modernas não pode mais ser somente de transmissão da cultura, mas 

também de reflexão, de avaliação e de transformação das técnicas culturais em favor do 

bem estar da população.  

Se analisarmos a Educação Física a partir deste ponto de vista, não podemos 

concordar com aulas que meramente reproduzam os conteúdos sem a devida reflexão 

crítica. Se os alunos fizerem nas aulas apenas as atividades que gostam ou que querem, 

não se justifica a presença do professor. Basta que qualquer pessoa entregue o material 

para os alunos e os observe durante o tempo da aula. Isso seria um momento de prática 

esportiva, ou lazer na escola, não merecendo ser chamada de “Aula de Educação 

Física”. 
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A Educação Física escolar foi normalizada e legalizada como componente 

curricular no projeto político-pedagógico escolar em função da aprovação da nova LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n°. 9.394, de 20/12/1996). 

Entretanto, para ser respeitada e legitimada na Educação Básica deve-se, contudo 

explicar sua importância e finalidade acerca de fundamentos, tais como objetivos, 

metodologia, conteúdos e avaliação, como também que o professor desta área tenha 

clara a importância do planejamento de ensino, partindo sempre das perguntas 

norteadoras: Por que ensinar? O que ensinamos? Desta forma, entender a Educação 

Física inserida na Educação Formaliii, pertencente a uma educação escolarizada, como 

impõe as Novas Diretrizes Curriculares, aquela por sua vez deve tratar com a 

aprendizagem significativa, e seja entendida como uma manifestação humana 

culturalmente determinadaiv. 

O desafio para a Educação Física nesse momento é, então, seguir como prática 

educativa, devendo ir ao encontro dos objetivos definidos em cada proposta pedagógica 

sem perder a especificidade da área. Junto com os demais componentes curriculares a 

Educação Física está definida, na Educação básica, como portadora de um 

conhecimento capaz de fazer alunos de diferentes sexos, faixas etárias, religiões e 

etnias, viverem a sua cidadania de maneira autônoma. 

Inserir a Educação Física como componente curricular é nada mais do que 

atribuir sentido e significado a sua prática, isto é, colocá-la juntamente com as outras 

áreas do conhecimento a serem tratadas pela Educação Básica, tais como Língua 

Portuguesa, Matemática, Biologias entre outras, para a formação de indivíduos 

autônomos, produtores e detentores de conhecimento, que lhe estruture para o mundo 

do trabalho e para cidadania. Portanto, para superar esta Educação Física aplicada como 

atividade complementar de características extracurricular é necessário um novo pensar e 

um novo agir de seus professores, no intuito de dar sentido às práticas pedagógicas e às 

aprendizagens delas decorrentes, o que nos faz concluir que a Educação Física abordar 

seus conteúdos de forma que supere esta tradição mecanicista. 

 

[...] para a Educação Física escolar dar conta de ascender a um outro 
status entre os saberes escolares deve apresentar uma outra 
organização didática, diferente da que até então vem ocorrendo, pois 
suas aulas não devem se resumir às questões de ordem técnica, 
vinculada ao saber fazer, mas fomentar nos alunos uma compreensão 
crítica desse conhecimento, desde a sua inserção histórica à sua 
prática propriamente dita, para que a aprendizagem seja realmente 
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significativa. É, ainda, situar-se num princípio didático que aceita cada 
aluno como potencialmente ele é. Não se pautar na seletividade e na 
supremacia dos mais aptos, pois o acesso ampliado às práticas 
corporais e à compreensão dos seus diferentes códigos de sentidos 
devem ser o propósito maior dos professores de Educação Física nas 
escolas (MELO, 2008, p. 69). 

 

Torna-se pertinente afirmar que desprestigiar o ensino de Educação Física na 

escola é desconsiderar os conhecimentos advindos das nossas próprias experiências de 

vida e não admitir a possibilidade de compreensão de conteúdos que perpassam no 

universo da ética, da saúde e da cultura de movimento de cada aluno. Dessa forma, a 

Educação Física pode direcionar suas intervenções pedagógicas para a descoberta 

corporal, cognitiva e afetiva e a compreensão de seus elementos. Estes conteúdos estão 

pautados na Cultura Corporal de Movimento, isto é, uma visão de Educação Física 

escolar que atribui ao indivíduo inúmeras potencialidades e diversidades de 

movimentos, estes que por sua vez estão caracterizados por fazerem parte de sua 

cultura. 

Segundo Sacristán (2000) os conteúdos compreendem todas as aprendizagens 

que os alunos devem alcançar para progredir nas etapas que regem os fins da educação 

formal. Para isso, torna-se necessário o estímulo de comportamentos, a aquisição de 

valores, atitudes e habilidades de pensamento, além de conhecimentos. Logo, é 

relevante a referencia não somente as informações que necessitam ser adquiridas, mas 

também aos efeitos que derivam de determinadas atividades, que é necessário praticar 

para obter aprendizagens variadas.  

Seguindo esta linha de pensamento Neira (2006) enfatiza que ao justificar a 

importância da Educação Física na escola, sua função é introduzir os alunos no mundo 

da cultura corporal, formando cidadões que irão usufruir, partilhar, produzir, reproduzir 

e transformar as formas culturais da atividade física, ou seja, o jogo, o  esporte, a dança, 

a ginástica, todas as manifestações corporais. “A cultura corporal é atribuída as 

diferentes manifestações do esporte, do jogo, da ginástica, da dança e da luta, cada uma 

dessas manifestações terá uma identidade cultural, sentido e significado diferentes na 

cultura no qual ocorrem. (NEIRA & NUNES, 2008, p. 210). 

Nesse sentido, entendemos que em qualquer prática pedagógica da Educação 

Física, ao abordar a Cultura Corporal de Movimento, é necessário que o professor tenha 

em mente o trabalho com conteúdos como ética, pluralidade cultural, meio ambiente, 
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saúde, orientação sexual, o conhecimento do corpo, as manifestações culturais de 

movimento, as atividades rítmicas e expressivas, a sensibilidade, a criatividade, as 

manifestações culturais esportivas, enfim, temas que proporcionem o pleno 

desenvolvimento do ser. No entanto, não será somente o praticar destes conteúdos que 

justificará a presença da Educação Física na educação formal, é necessário que os 

professores vão além do fazer, isto é, que possibilite ao aluno uma compreensão sobre 

estas práticas corporais, como surgiram, como estão inseridas nas mais diferentes 

culturas, os valores que estão intrínsecos. 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO DOS CONTEÚDOS ABORDADOS NO ESTÁGIO 

 

O papel da educação nas sociedades modernas não pode mais ser somente de 

transmissão da cultura, mas também de reflexão, de avaliação e de transformação das 

práticas culturais em favor do bem estar da população. Diante desta reflexão, 

entendemos que o papel da escola dentro deste contexto é oferecer por meio do processo 

de ensino-aprendizagem uma educação de qualidade, ou seja, educar as pessoas para 

que se tornem sujeitos capazes de interpretar a realidade e nela interferir. Realidades 

estas que podem ser alcançadas através da implantação de conteúdos e estratégias de 

aprendizagens que capacitem o ser humano, contribuindo desta forma, para sua 

formação e desenvolvimento, em todos os seus aspectos: culturais, sociais, motores, 

afetivos e políticos. 

A Educação Física enquanto componente curricular inserida no âmbito escolar 

possibilitará o acesso às diversas manifestações corporais produzida pela humanidade 

ao longo dos tempos, isto é, conteúdos da cultura corporal de movimento (jogos, 

brincadeiras, esportes, lutas, ginásticas). Sendo assim, a Educação Física ao justificar 

sua importância dentro da educação formal, deve tratar destes saberes com sentido e 

significado. 

 

 A educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas 
corporais advindas das diversas manifestações culturais e se enxergue 
como essa variada combinação de influencias está presente na vida 
cotidiana. As danças, esportes, lutas, jogos e ginástica compõem um 
vasto patrimônio cultural que deve se valorizado, conhecido e 
desfrutado (PCN’s, 1997, p.29).  
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Este raciocínio nos demonstra que nas aulas de Educação Física faz necessário 

um trabalho pedagógico formado por tais conteúdos da cultura corporal de movimento, 

como: jogos, esportes, danças, lutas e ginástica. A introdução dos alunos nesta 

perspectiva possibilitará tanto ao professor quanto ao aluno, a análise critica das 

diversas práticas corporais, não restringindo o conhecimento da disciplina somente aos 

aspectos técnicos e táticos dos conteúdos, com aulas pautadas nas execuções de 

exercícios físicos destituídos de reflexão sobre o fazer corporal. 

Ao fazer uma relação destes conteúdos com o âmbito escolar, tratando em 

especial do conteúdo esporte (futebol) principal foco deste trabalho. Belbenoit apud 

Betti (1997) elaborou algumas idéias sobre a relação esporte, educação e a escola, 

dentre as quais destacaremos algumas que nos chama atenção e que nos norteara nesta 

discussão. Para este autor, o esporte é um instrumento de cultura e de libertação do 

homem moderno na medida em que desempenha função biológica (filogenética) de 

preservação da saúde (no sentido lato do termo) e a função sociocultural de 

comunicação, participação e expressão. Entretanto o esporte não é educativo apriori, é o 

professor que precisa fazer dele um objeto e um meio de educação. A escola não pode 

encarar a missão de produzir atletas, este pode ser um efeito secundário, mas não 

encarado como um objetivo principal. 

  

O esporte deve ser entendido com sentido amplo, que abrange, além 
de formas competitivas, uma larga gama de atividades físicas de lazer, 
ao ar livre ou de expressão, praticado ao mesmo tempo pelo prazer e 
por ser valor higiênico, educativo e cultural (BELBENOIT Apud 
BETTI, 1997, P. 38).  

  

O que podemos perceber diante desta explanação, é que há uma extrema ligação 

entre esporte e cultura, ou seja, como uma conquista cultural, o esporte é uma aquisição 

que pertence ao patrimônio da humanidade e, como tal, deve ser transmitido ao aluno 

como conteúdo das aulas de Educação Física. A cultura é criada, recriada e 

transformada pelas pessoas nelas inseridas podemos, portanto vislumbrar uma prática de 

Educação Física escolar que leve a transformação da realidade, permitindo ao homem 

uma evolução em todos os sentidos.  

Nesse sentido, o futebol enquanto conteúdo e elemento cultural está presente na 

escola e na sociedade como todo. Ao pedagogizarmos está prática corporal nas aulas de 

Educação Física, percebemos os inúmeros conceitos que poderíamos explorar dentro 
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das nossas intervenções, construindo desta forma um conhecimento significativo para 

nossos alunos, no qual podemos trabalhar temas como: Historia do futebol, 

Fundamentos ou Habilidades, Relação de gênero (Meninos X Meninas), característica 

do futebol para o rendimento e do futebol para o lazer, e sua relação com a mídia.    

 No intuito de darmos sustentabilidade ao que propomos, ressaltando estas 

características proporcionadas pelo futebol, destacamos que com relação a sua origem, 

que até hoje não se sabe ao certo quando e onde surgiu o futebol, o que se sabe é que em 

muitas culturas antigas (Pré-história, Grécia antiga, Japão, França) os povos faziam 

alguns jogos (EPYSKIROS, HARPARTON, CÁLCIO, CHOULE) parecidos com o 

futebol. Alguns destes jogos tinham um caráter de diversão, ou seja, brincadeiras de 

chutar a bola de um lugar para outro, em que se usavam as mãos, ou os pés, para passar 

a bola (FRISSELLI, 1999).  

Sendo assim, o futebol que estamos acostumados atualmente a ver, precisa de 

algumas habilidades especificas para ser jogado, estas habilidades são denominadas de 

fundamentos. De acordo com Freire (2006) trata-se de habilidades das mais diversas, 

como: finalização, passe, controle de bola, condução, desarme e o drible. Assim, 

procuramos trabalhar e vivenciar algumas destas habilidades com os nossos alunos. 

Seguindo com a explanação, ou seja, dando sustentabilidade teórica aos temas 

propostos para as intervenções, passaremos a tecer algumas discussões/reflexões sobre a 

divisão de gênero no esporte, em especial no futebol. Segundo Daólio (2005), verifica-

se a necessidade de ampliar os estudos acerca do gênero, preocupando-se em redefinir a 

condição e o lugar da mulher na vida social e esportiva, tendo em vista que o futebol 

aparece como uma reserva particular desse espaço. Logo, percebe-se a oportunidade, ao 

professor de Educação Física, de desenvolver e oportunizar ações que possibilitem a 

reflexão e a quebra deste paradigma, seja contexto das aulas, ou em sociedade.  

 

Por meio do trabalho misto nas aulas de Educação Física pode-se 
tentar minimizar as desigualdades entre os sexos. Os professores 
podem, nas aulas, proporcionar as mesmas experiências de prática 
corporal a ambos os sexos, desafiando-os a vivenciarem formas 
diferentes e alternativas dessa prática, provocando-os a se 
relacionarem e compreenderem, de diferentes formas, o masculino e o 
feminino (KUNZ, 2005, p. 98). 

 

Seguindo com esta linha de pensamento, outro fator marcante no esporte 

(futebol) que problematizamos em nossas aulas é a questão do alto rendimento. Esta 
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abordagem há muito foi visualizada (e ainda nos dias atuais é exercida) no contexto da 

Educação Física escolar sendo alvo de várias críticas, como principalmente por 

promover a exclusão dos alunos menos habilidosos. Abordar o esporte, e mais 

especificamente o futebol, nas aulas de Educação Física de maneira verdadeiramente 

educacional é permitir as possibilidades de prática a todos, como também que alunos 

tenham subsídios para verdadeiramente conhecer, praticar e refletir acerca do mesmo. 

Em muitos casos o futebol pode ser visualizado nos mais diversos ambientes de 

lazer, no entanto de forma um tanto diferente na qual é vista na televisão, na sua 

característica de alto rendimento. Na compreensão de Marcelino (1990) o lazer emprega 

cada vez uma maior importância em nossa sociedade ao abordar os seguintes pontos. O 

lazer como cultura vivenciada (praticada, fruída ou conhecida) no tempo disponível das 

obrigações profissionais dos indivíduos; o lazer que manifesta um processo histórico, ou 

seja, no qual emerge valores questionadores da sociedade, que de certa forma poderá 

receber influências da estrutura social vigente; o lazer como um tempo privilegiado no 

sentido de vivenciar valores contribuintes para as mudanças de ordem social e cultural; 

o lazer como veículo e objeto da educação, considerando as possibilidades de descanso 

e divertimento, mas também o desenvolvimento pessoal e social dos sujeitos.  

Seguindo nesta perspectiva, outro tema que pode ser conteúdo pensado para as 

aulas de Educação Física dentro deste contexto, trata-se da relação entre o futebol e a 

mídia, ou seja, é um tema que apresenta algumas problemáticas que pode ser discutida, 

refletida, problematizada nas aulas, principalmente em época de grandes eventos 

esportivos com: Olimpíadas e copa do mundo. Pois tais eventos envolvem interesses 

políticos, ideológicos, sociais e econômicos. 

O que podemos perceber é uma relação que acontece de várias formas, a mídia 

explora o futebol como a sua fonte de renda, os espaços publicitários valem milhões. 

Nos jornais as páginas esportivas estão entre as mais lidas pela população, o que 

demonstra que o futebol vai além dos limites do campo. O futebol é utilizado como uma 

espécie de válvula de escape do povo, pois permite que este como um todo expresse 

opinião, enfim todo o torcedor tem uma espécie de técnico de futebol enraizado dentro 

de si. 

 

A espetacularização dos esportes pela televisão, principalmente o 
futebol, se faz no intuito de cada vez mais prender o telespectador 
nesta ou naquela emissora. Essa guerra tecnológica entre as emissoras 
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acaba seduzindo o telespectador a ficar na comodidade do seu lar, em 
frente ao seu televisor (SANFELICE, [s/d], p. 04). 

 

Segundo este autor, ainda nesta relação mídia e futebol, para ele o futebol é um 

grande negócio para a mídia, gerando-lhe grandes lucros, capital que gira em torno dos 

meios de comunicação e seus consumidores. Assim, podemos perceber através desta 

explanação que o tema esta repleto de problemáticas, questões e reflexões. Nesse 

sentido, procuramos através das nossas intervenções proporcionar aos nossos alunos 

experiências e vivências que os levassem a discussão e reflexão sobre tais características 

proporcionadas pelo futebol. No intuito de contribuirmos para formação de indivíduos 

críticos e autonômico, capazes de estabelecer relações sobre o conhecimento aprendido 

e a sua vida social.  

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

As intervenções ocorreram no Colégio de Aplicação - CODAP/UFS, com uma 

turma do 6° Ano do ensino fundamental maior. As aulas de Educação Física foram 

ministradas três vezes na semana (quarta e quinta) pela manhã. Trabalhamos neste 

pequeno período de estágio supervisionado com o conteúdo esporte (Futebol) e suas 

interrelações. 

O primeiro contato com os alunos e com a professora responsável da turma 

aconteceu durante as primeiras observações. Neste pequeno tempo de aproximação 

podemos notar como a professora conduzia suas aulas metodologicamente, como os 

alunos se comportavam diante das suas explicações e vivências de algumas atividades. 

Ao conversarmos com ela a mesma nos passou que iríamos trabalhar com um único 

conteúdo, o futebol, e dentro deste conteúdo poderíamos explorar os aspectos históricos, 

sociais, políticos e ideológicos. De início, ficamos surpresos, pois pretendíamos 

trabalhar com a perspectiva da cultura corporal de movimento, mas não de forma 

restrita, presos a um único conteúdo, queríamos abordar outros temas desta linha de 

pensamento. Sendo assim, o nosso planejamento e objetivos para este período de 

estagio ficou totalmente voltado para o futebol e suas características. 

Ainda durante estas observações percebemos como a turma era bastante agitada, 

os alunos conversavam muito, às vezes ficavam dispersos, brincando e até brigando. 

Outra questão que ficou bastante evidente foi o sexismo, meninos e meninas não 
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gostavam de participar juntos nas atividades propostas pela professora. Mesmo com ela 

deixando claro que todos tinham o direito de participar, ou seja, a questão da 

participação era bastante focada pela professora. 

A partir disto e diante desta realidade constatada durante os primeiros contatos 

com a turma, desenvolvemos o nosso projeto de estágio em cima do conteúdo futebol e 

suas interrelações, mas tínhamos como foco nos objetivos trabalhar também estas 

questões que ficaram evidentes durante as observações, ou seja, além de trabalharmos 

temas como: Historia do Futebol, fundamentos ou habilidades, relação de gênero, alto 

rendimento e lazer e a relação do futebol com a mídia, também priorizaríamos em 

nossas aulas conceitos como participação, cooperação e coletividade, tornando-o desta 

forma em uma aprendizagem significativav para os nossos alunos. 

Após estas observações assumirmos a turma e começamos por em prática nosso 

planejamento, nas primeiras aulas tínhamos como objetivo destacar as características 

histórias do futebol. Logo, procuramos discutir, refletir e vivenciar com os alunos estas 

características através de pesquisas realizadas pelos alunos e jogos com estas 

características. As aulas foram realizadas na quadra, no inicio sempre procuramos reunir 

os alunos em círculo e no final procuramos estabelecer pequenos debates sobre os 

conceitos trabalhados. 

Nestas primeiras aulas, destacamos algumas dificuldades que apareceram, como 

a questão do sexismo na organização dos grupos para a realização de algumas 

atividades, fatores perceptíveis no desenvolvimento do jogo, em que os meninos não 

queriam passar a bola para as meninas, percebemos também certa falta de organização 

durante os jogos, todos queriam ir ao mesmo tempo à bola. Procuramos resolver estes 

problemas conversando com os alunos, colocando em foco os conflitos que 

aconteceram, pedindo a opinião dos mesmos para solucionar tais problemáticas. 

Desta forma, a surpresa ficou por conta do momento em que pedimos para que 

os alunos recriarem alguns jogos a partir das características trabalhadas nas aulas sobre 

os aspectos históricos do futebol, notamos que os alunos tiveram idéias bastante 

interessantes, e depois das conversas externaram uma postura diferente com relação aos 

conflitos de gênero na realização dos jogos, como também percebemos também a 

motivação dos mesmos para a realização das atividades propostas. 

Nas aulas seguintes, com relação ao assunto fundamentos ou habilidades destas 

práticas corporais, realizamos atividades na quadra, mas também procuramos 
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contextualizar em sala de aula as características de cada habilidade trabalhada. Para isto, 

procuramos nos apropriar de exemplos do cotidiano futebolístico, para facilitar a 

compreensão do conteúdo trabalhado. Numa destas atividades percebemos como as 

meninas apresentavam insegurança ao executar o passe, chegando até a ficarem 

desmotivadas. Sendo assim, procuramos propor desafios na medida em que os alunos 

iam ficando desmotivados, sempre procuramos dividir a turma em grandes grupos 

facilitando a participação de todos, não deixando ninguém excluído, tampouco 

desmotivado. 

Isto pode demonstrar como já estava havendo uma mudança de atitude dos 

alunos para com os colegas, notamos certo respeito tanto dos meninos com as meninas 

ou vice-versa, incentivando, aplaudindo na execução das atividades. Notamos também 

que já estava havendo um respeito com as nossas aulas, pois no começo os alunos já se 

organizavam no centro da quadra em círculo, como também prestavam mais atenção nas 

nossas explicações. È importante ressaltar que as atividades também contribuíram com 

o bom andamento das aulas, destaco em especial uma em que os alunos tinham que 

passar a bola entre os cones, mas no final eles chegaram a mudar até o objetivo, tendo 

como meta acerta os cones, algo que nos chamou bastante atenção. 

Nesse sentido, percebemos como nos diria Paulo Freire (1996) que educar não é 

somente transmitir conhecimento e, sim, possibilitar meios para sua criação e 

conhecimento. Nota-se que ser professor é muito mais do que ficar na frente dos alunos 

transmitindo um determinado conteúdo, é uma experiência que perpassa por desafios, 

problemáticas, duvidas, e acima de tudo um momento de construção pessoal, e de 

contribuição para a formação e o desenvolvimento dos nossos alunos. 

Esta reflexão ficou bastante evidente nas aulas seguintes, ao pedagogizarmos o 

conteúdo “relação de gênero no futebol”. Foram aulas marcadas por desafios e 

dificuldades. Contextualizando o tema levantamos juntos com os alunos algumas 

questões e discussões, dentre elas: Porque nas aulas de Educação Física meninos e 

meninas apresentam tantas dificuldades de participarem juntos na mesma atividade? E 

na prática corporal futebol porque as meninas ficam tão excluídas? Seria possível 

meninos e meninas participarem juntos de forma cooperativa e coletiva nas atividades 

que envolvem este conteúdo? 

Sendo assim, embasados nestas indagações e procurando trabalhar estes 

conceitos desta relação nas nossas aulas. Entretanto notamos no decorrer das aulas 
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vários conflitos, questões que envolviam intrigas, inimizades, falta de afeto, questões 

higiênicas, problemáticas que fizeram colocar em cheque todo o nosso conhecimento 

adquirido durante o curso, constando desta forma como ser professor é uma tarefa árdua 

e desafiadora. 

Uma atividade deixou claro todas estas questões “o futebol em duplas” meninos 

só queriam ficar com meninos e vice-versa, eles não queriam pegar nas mãos dos 

colegas, havia bastante receio, medo, o que acarretou muitas dificuldades para o 

desenvolvimento da aula. Desta forma, diante destas problemáticas, levamos para a 

turma uma história que deixava bastante claro estes conceitos e como eles poderiam ser 

importantes para a boa relação entre eles e também no seu dia-a-dia. Trabalhamos em 

grupos, cada um apresentou o que entendeu, e quando fomos para a prática ficamos 

surpresos com a reação dos alunos, pois estes já apresentavam um comportamento 

totalmente diferente na mesma atividade, pegando nas mãos dos colegas, pararam de 

brigar e executaram o jogo de forma harmoniosa. 

Outro conteúdo relacionado ao futebol que procuramos trabalhar com os alunos 

foi a questão do desta prática voltada para o lazer e para o rendimento. Na primeira aula 

sobre este conteúdo fizemos uma explicação em sala de aula para os alunos sobre a 

diferenciação entre estas duas características. Passamos para eles que o esporte ao 

priorizar o rendimento esta atrelado ao alto desempenho daqueles que o praticam, 

prioriza a formação de atletas, promove a exclusão, pois dentre tem o objetivo de 

selecionar os mais habilidosos para a sua pratica, fato completamente antagônico ao 

esporte voltado para o lazer. Fomos destrinchando o conteúdo e interagindo com os 

alunos. Percebemos que ao final da aula estes estavam, de certa forma, dominando o 

conteúdo proposto, pois faziam relações e exemplificavam através de relatos 

visualizados por eles na televisão. 

Com o objetivo de associar a teoria à prática na aula seguinte fizemos uma 

atividade prática que envolvesse tais conceitos. Esta atividade fora embasada nos 

objetivos propostos, como também ainda no exercício dos fundamentos do futebol, 

tendo em vista a importância do trabalho com tal. Percebemos também que no seu 

transcorrer viu-se que tinha sido instalada nos dois grupos, divididos pelo professor para 

a execução da atividade, uma espécie de competição, no entanto mediada pelos 

professores, pois entendemos que a competição deve sim ser trabalhada nas aulas de 

educação Física, mas num sentido pedagógico-educativo. Percebemos que nosso 
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objetivo havia sido alcançado no final da aula onde os alunos havia demonstrado 

entendimento sobre os conceitos trabalhados, como também em suas atitudes, de 

maneira cooperativa e participativa. 

Nosso último conteúdo trabalhado fora as relações existentes entre a prática 

esportiva futebol e a mídia. Para tanto fizemos problematizações e reflexões acerca do 

tema, seja através de documentário, como também através exemplos visualizados 

rotineiramente em reportagens e transmissões esportivas. Colocamos para os alunos que 

a mídia é um veículo de transmissões de informações diversas que são veiculados 

através de um objetivo, um interesse. Neste sentido, exemplificamos a mídia como a 

televisão, a internet, os jornais impressos, as revistas, o rádio, enfim, diversos meios, 

mas que estes possuem vários interesses ao transmitirem as informações, na maioria 

deles a visão em construir sua ideologia na população tendo em vista o interesse pelo 

mercado. Fato exemplificado aos alunos na Copa do Mundo FIFA 2010 onde havia uma 

variada rede de transmissões midiáticas, onde grande parte delas lucrou milhões em 

suas transmissões, em sua grande parte através de propagandas. 

     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visualizamos nesta experiência de estágio uma rica oportunidade que os 

acadêmicos têm em colocar em prática os conhecimentos produzidos durante toda a sua 

formação. Esta aliança entre teoria e prática é bastante significativa no tocante a 

experimentarmos, a criarmos, como também a erramos, tendo em vista que o erro é 

fator preponderante no processo da aprendizagem, pois a “reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir 

virando blablablá e a prática um ativismo” (FREIRE, 1998, p. 24).  

Neste sentido ressalto a forma que o estágio supervisionado foi conduzido e 

desenvolvido. As estratégias utilizadas, seja nas observações das aulas e nos 

comportamentos dos alunos, ou nas interlocuções escolares, acredito ter possuído um 

caráter contemplativo no sentido as nossas expectativas que imaginamos ao iniciar o 

nosso planejamento como estagiários. 

Em particular, nas nossas aulas talvez nós tenhamos tido acesso a um Colégio 

com uma realidade um tanto quanto diferente do que a grande maioria observada em 

Sergipe. Tivemos certa facilidade em desenvolver os nossos ideais, pois dispúnhamos 
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de muitos materiais didáticos, tendo em vista a falta dos mesmos em outros colégios. 

Todavia, ressaltamos a possibilidade que muitos professores têm em trabalhar com 

tantos recursos, mas não o faz, ou se faz, ainda se restringe a uma prática pedagógica 

fadada ao tradicionalismo, sem ampliar os seus horizontes e principalmente os dos seus 

alunos. 

Porém acreditamos na proposta que o estágio apresenta para os acadêmicos e 

ressaltamos a sua importância na grade curricular de qualquer curso de ensino superior, 

pois a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento abstrato que nos 

deparamos ao adentrarmos no solo da universidade é algo muito significativo para o 

exercício de qualquer profissão, mais especificamente em nosso caso a docência. No 

mais, é por reconhecer a importância do mesmo e do trabalho que nós desenvolvemos 

em nosso estágio, que estamos produzindo este trabalho que possui o objetivo de 

vislumbrar e registrar a nossa experiência para que outros professores de Educação 

Física tenham acesso aos conhecimentos produzidos. 
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