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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada na disciplina de Pedagogia do
Esporte I e II da Universidade Federal de Sergipe no curso de Educação Física. Este
estudo parte do desenvolvimento de um processo de apropriação e interlocução entre
teoria e prática, através de intervenções em sala de aula com conteúdos referentes ao
voleibol. O objetivo geral de nossa proposta pedagógica foi apresentar e desmistificar
o voleibol, promovendo a inclusão de todos os alunos, possibilitando assim a prática do
voleibol nas aulas de Educação Física de forma ressignificada e sistematizada para que
se entenda o funcionamento do jogo. As ações foram desenvolvidas na Escola
Municipal Ensino Fundamental Presidente Vargas localizada na Rua Neópolis –
Siqueira Campos na cidade de Aracaju SE.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O voleibol, esporte em que nos debruçamos a pesquisar, possui diferentes versões
relacionadas a sua origem. Nas intervenções referentes a tal modalidade planejamos e
aplicamos 5 aulas com alunos do 9º ano da Instituição de ensino Fundamental
Presidente Vargas, nas quais visamos levar uma nova perspectiva do voleibol. O que,
apesar das dificuldades enfrentadas, ou mesmo, por meio também de tais dificuldades,
nos proporcionou grandes aprendizados, uma vez que, pudemos unir teoria e prática,
possibilitando uma melhor apreensão da função docente.
Tabela 1. Processo de intervenções.
Intervenções
Atividade
Observação da aula do 9º
Aplicação de 5 aulas
experimental/Reflexões
ano

Construção do
trabalho

CONCLUSÕES

Acreditamos que essa aproximação de graduandos, especificamente do curso de
Educação Física, com a prática pedagógica docente, foi de extrema relevância, pois
nos proporcionou um aprendizado mais eficaz e relevante através das nossas
intervenções na realidade do contexto escolar, colocando em prática o que vimos na
teoria. Uma oportunidade, foi assim que encaramos essa tarefa, por acreditamos que
essa aproximação, de graduandos com o seu futuro local de trabalho, se faz necessário
num processo de formação acadêmica. Pudemos desfrutar de uma troca mútua de
conhecimento apesar do curto tempo que tivemos, agregando uma experiência
bastante satisfatória em nossa jornada.
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