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RESUMO 

 

Este trabalho busca analisar os argumentos dos alunos da graduação em educação 
física do CAV – UFPE, 3° período da licenciatura e 2° período do bacharelado, no 
que diz respeito a metodologia de ensino apresentada nas aulas de handebol, 
vinculando-os com a aprendizagem da modalidade para que verificar se estes 
futuros professores se sentem preparados para trabalhar o handebol de maneira 
mais ampla, visando uma melhoria no aprendizado de seus futuros alunos e/ou 
atletas. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica de cunho quali-
quantitativo, exploratório e explicativo, onde se fez uso de aplicação de um 
questionário com as turmas de Licenciatura (3° período) e Bacharelado (2° período) 
para, posteriormente, se realizar uma análise de conteúdo. Vários estudos destacam 
a importância de se trabalhar o esporte além do treinamento, podendo ser discutido 
também como meio da educação física e como disciplina enquadrada na 
metodologia do ensino da educação física no ensino superior. Levando em 
consideração estudos como este se fez necessário uma pesquisa com os futuros 
professores de educação física da Universidade Federal de Pernambuco – Campus 
Vitória para observar se eles serão capazes de compreender o Handebol como 
conteúdo disciplinar para ser trabalhado com uso de algum(ns) método(s) de ensino 
que se enquadrem com a realidade onde será ensinado/treinado e com o público 
com o qual se irá trabalhar. Nos resultados encontrados vimos que os futuros 
professores do CAV-UFPE compreendem a importância do uso dos Métodos de E-
A-T para conseguir melhores resultados de seus alunos/atletas com relação ao 
aprendizado do handebol, mas muitos dos entrevistados afirmam que precisam se 
aprofundar mais neste tema para se sentirem mais seguros trabalhando o conteúdo 
handebol. Desta forma será realizado um ensino mais completo e adequado para 
desenvolver diversas habilidades nos seus futuros alunos/atletas. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Handebol. Métodos de Ensino Aprendizagem 

Treinamento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the arguments of undergraduate students in physical 
education at the CAV - UFPE, 3rd period of the bachelor's degree and 2nd period of 
the bachelor's degree, regarding the teaching methodology presented in handball 
classes, linking them with learning of the modality to verify if these future teachers 
feel prepared to work handball more broadly, aiming at an improvement in the 
learning of their future students and / or athletes. The study was carried out by 
means of a qualitative and quantitative bibliographic research, exploratory and 
explanatory, where a questionnaire was applied with the classes of Bachelor's 
degree (3rd period) and Bachelor's degree (2nd period). perform a content analysis. 
Several studies emphasize the importance of working on sport beyond training, and 
can also be discussed as a means of physical education and as a discipline within 
the methodology of teaching physical education in higher education. Taking into 
account studies like this it was necessary a research with the future teachers of 
physical education of the Federal University of Pernambuco - Campus Vitória to 
observe if they will be able to understand Handball as disciplinary content to be 
worked with use of some method (s) that fit the reality where they will be taught / 
trained and the audience with which they will be working. In the results we have seen 
that the future CAV-UFPE teachers understand the importance of using EAT 
methods to achieve better results for their students / athletes in relation to handball 
learning, but many of the interviewees affirm that they need to delve deeper into this 
topic to feel more secure working handball content. In this way a more complete and 
appropriate teaching will be realized to develop diverse abilities in its future students / 
athletes. 

Keywords: Physical Education. Handball. Teaching Methods Learning Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diariamente, pode-se observar várias pessoas praticando exercícios físicos 

como correr, nadar, jogar bola, dentre outros. Mas será que todos estes exercícios 

são esportes? Então o que define esporte? Existem inúmeras definições para este 

termo. 

Uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico 
vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas, por 
indivíduos, cuja participação é motivada por uma combinação de fatores 
intrínsecos e extrínsecos (BARBRANTI, 2006, p.57). 

Ainda Barbanti (2006 p.55)., se existe a competição, também existem regras; 

então parte da definição do esporte é o fato de ele ter regras, o que o diferencia dos 

jogos. Mas então, o xadrez, o baralho e a dama, por exemplo, também são 

compostos de regras. Então são esportes? Não podem ser considerados como 

esportes porque o esforço físico utilizado durante a execução das jogadas é mínimo. 

Como no xadrez, onde “A habilidade motora exigida não vai além de ser capaz de 

mover as peças sem derrubar as outras do tabuleiro”.  

O esporte passa pelo entendimento de alguns valores fundamentais como, 

educação, formação, competição, igualdade, tempo livre e qualidade de vida 

(BENTO, 2006). 

Então podemos dizer que para ser considerado esporte a atividade deve ser 

competitiva, composta de regras, envolver um repertório motor complexo e ainda 

estar pautado em valores fundamentais contendo objetivos de vida. 

 Após trazermos uma ideia do que seja esporte ampliamos a questão fazendo 

menção ao esporte coletivo, definindo o mesmo. 

Conceitualmente, significa a realização de exercícios físicos praticados sob 
forma de jogo, com um certo objeto (bola, bola ovoide, disco, etc); de 
dimensões diferentes, mediante o qual duas equipes competem entre si sob 
certas regras de organização e desenvolvimento (GRAÇA; OLIVEIRA, 1998, 
p.21). 

 

 Então, associada a toda a definição de esportes vem o fato de existirem 

equipes que irão competir umas com as outras, fazendo uso de técnicas e táticas 
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para disputar o terreno de jogo, alternando entre situações de ataque e defesa, seja 

visando diversão ou alguma premiação. 

Todas as Modalidades Esportivas Coletivas (MEC) possuem os seguintes 
denominadores comuns: um objeto esférico, geralmente uma bola, que 
pode ser lançada pelos jogadores com a mão ou com o pé, ou através de 
um instrumento; um terreno delimitado, onde acontece o jogo; uma meta a 
atacar ou defender (baliza, cesta, por exemplo); companheiros de equipe 
que impulsionam o avanço da bola; adversários, aos que há de se vencer e 
regras, que se deve respeitar (BAYER, 1986, apud CASAGRANDE; 
CAMPOS, 2014, p.79). 

 

Esse conceito acima diz respeito aos jogos de competição e cooperação, 

geralmente com o uso do implemento, tendo como meta defender seu campo ou 

atacar o campo adversário para conseguir maiores pontuações que seus oponentes. 

Ao final do jogo, a equipe que tem maior pontuação vence a partida ou a competição 

esportiva. 

Para este estudo foi escolhido o conteúdo esporte e dentro dele o handebol, 

sendo este um dos esportes mais praticados no cenário escolar em nosso país, 

dentre as MEC de quadra. 

Segundo CANHA (2010, p.3), “O handebol é uma modalidade esportiva 

coletiva que envolve uma grande quantidade e variedade de movimentação 

associada à manipulação de bola e interação com outros atletas.” 

No entanto, para conhecer este esporte é de fundamental importância uma 

breve descrição histórica. 

 Há milênios atividades utilizando bola vêm cativando os seres humanos. Em 

uma obra de Homero ele cita um esporte praticado na Grécia, onde a bola tinha o 

tamanho de uma maçã e era manuseada com as mãos, sem a presença de balizas. 

Em Roma também praticavam este esporte com as mãos, mas a nomenclatura era 

Harpastum. 

Em meados do século XIX (1848), o professor dinamarquês Holger Nielsen 

criou, no Instituto de Ortrup, um jogo denominado Haandbold, e na mesma época os 

tchecos praticavam um jogo semelhante denominado Hazena. Fala-se também de 
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jogos similares na Irlanda e no Uruguai, acreditando que todos são precursores do 

handebol (CBHb, 2007). 

 No entanto, foi apenas no final do século XIX que o handebol foi definido bem 

parecido com o que é jogado atualmente, sendo introduzido na Alemanha e 

chamado de Raftball. O senhor Hirshimann, até então, secretário da Federação de 

Futebol da Alemanha, levou o esporte para o campo. 

O desenvolvimento do jogo só se deu no período da Primeira Guerra Mundial, 

quando Max Heiser cria um jogo ao ar livre denominado Torball para as operárias da 

fábrica Siemens.  

Em 1919, o professor alemão Karl Schelenz, procurando dar às suas 
classes femininas uma atividade alegre e movimentada, reformulou o 
Torball, alterando seu nome para Handball, com as regras tendo sido 
publicadas pela Federação Alemã de Ginástica (MONTEIRO E GALANTE, 
2015, p.396). 

Ainda segundo os mesmos autores, foi só após a Segunda guerra Mundial 

que houve a fundação da Federação Internacional de Handebol (IHF), na Suécia, 

tendo como presidente Costa Bjork. No ano de 1950 a I.F.H. foi para Brasiléia Suíça 

e foi observado que o inverno rigoroso não permitia que o jogo ocorresse no campo, 

local onde foi criado no início de sua prática. Então, o handebol passou a ser 

praticado em locais fechados (ginásios e quadras), sendo que, a partir desse 

momento, passou a ser praticado com sete jogadores, um goleiro e seis jogares de 

linha. 

 Sua chegada ao Brasil ocorreu na década de 30, por intermédio da colônia 

alemã, ficando restrita a cidade de São Paulo até o ano de 1960, quando se difundiu 

para o restante do país (ARANTES, 2010). 

Conhecendo um pouco da história do handebol, pode-se entender melhor seu 

conceito. 

Uma das formas do esporte que se apresenta de maneira lúdica ou 
competitiva, com fundamentação científica, proporcionando ao praticante o 
desenvolvimento das capacidades motoras e intelectuais e atividades no 
âmbito da psicologia, sociologia, fisiologia e pedagogia do desporto 
(CALDAS, 2012, p.27).   

 



4 

 

 

 

 Vale ressaltar que não se pode restringir este esporte apenas ao âmbito do 

treinamento, pois, segundo Cercel (1990), o mesmo pode ser discutido a partir de 

três pontos de vista: como meio da educação física, como atividade física para o 

treinamento e para o lazer, e como disciplina enquadrada na metodologia do ensino 

da educação física no ensino superior. 

Método (do grego methodos; met'hodos significa, literalmente, “caminho 
para chegar a um fim”) é, portanto, o caminho em direção a um objetivo; 
metodologia é o estudo do método, ou seja, é o corpo de regras e 
procedimentos estabelecidos para realizar uma pesquisa; científica deriva 
de ciência, a qual compreende o conjunto de conhecimentos precisos e 
metodicamente ordenados em relação a determinado domínio do saber 
(TARTUCE, 2006 p.5). 
 

 Conhecendo a origem e significados das palavras método e científica, a partir 

de Tartuce (2006) podemos seguir para a sua definição do que seria, por fim, 

metodologia científica. Para o autor trata-se de um estudo sistemático e lógico dos 

métodos que se aplicam às ciências, seus fundamentos, validade e a relação que se 

estabelece com as teorias já existentes.  

Já para Prodanov e Freitas (2013), metodologia é a aplicação de 

procedimentos e técnicas que devem ser observados para a construção do 

conhecimento, tendo como objetivo comprovar sua validade e utilidade nos diversos 

âmbitos da sociedade. 

 A partir da compreensão do que seria método, podemos compreender o que 

seriam Métodos de ensino-aprendizagem-treinamento (EAT). 

 
Independente da modalidade esportiva a ensinar, é importante a elaboração 
do processo de ensino-aprendizagem-treinamento de forma cuidadosa, o 
que solicita do professor o conhecimento de várias alternativas 
metodológicas (SILVA, GRECO, 2009, p.9). 

Desta maneira podemos dizer que é essencial que o professor esteja 

preparado para fazer uso de vários tipos de metodologia visando uma aprendizagem 

mais proveitosa por parte dos seus alunos.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Analisar os argumentos dos alunos da graduação em educação física do CAV 

– UFPE, 3° período da licenciatura e 2° período do bacharelado, no que diz respeito 

a metodologia de ensino apresentada nas aulas de handebol, vinculando-os com a 

aprendizagem da modalidade para que verificar se estes futuros professores se 

sentem preparados para trabalhar o handebol de maneira mais ampla, visando uma 

melhoria no aprendizado de seus futuros alunos e/ou atletas. 

2.2 Específicos 

 Entrevistar estudantes do segundo período de Educação Física – 

Bacharelado e terceiro período – Licenciatura no que diz respeito ao processo 

de ensino aprendizagem da disciplina handebol durante a graduação. 

 

 Identificar as várias metodologias vivenciadas pelos alunos na disciplina 

handebol. 

 

 Verificar o entendimento dos alunos sobre o processo de ensino 

aprendizagem e sua aplicação como futuros professores. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 ESPORTE 

O primeiro passo para compreender este estudo é definir o esporte enquanto 

fenômeno, e quais as diferenças que existem entre este e o jogo. Os jogos e os 

esportes são muito bem parecidos em alguns aspectos como, por exemplo, o fato de 

ter regras. No entanto as regras em um jogo podem ser modificadas pelos 

participantes a qualquer momento, enquanto as regras do esporte são 

institucionalizadas, não podendo, portanto ser modificadas pelos esportistas 

(Caldas, 2006).  

Barbanti (2006) afirma que para ser esporte o exercício deve ser vigoroso 

para o indivíduo que pratica. Por este motivo o baralho, o xadrez ou o dominó, por 

este autor, não são considerados esportes, mesmo o xadrez tendo competições 

mundiais com regras institucionalizadas... Este autor afirma que isso ocorre pelo fato 

de este jogo exigir esforço físico mínimo do competidor, apesar de existir esforço ou 

desgaste mental. Para ser considerado esporte o exercício deve conter bem mais 

que apenas regras pré-estabelecidas e envolver um repertório motor complexo, deve 

ser competitivo e também estar pautado em valores pessoais, objetivos de vida. 

Segundo Caldas (2015, p.73) “O esporte é um fenômeno sociocultural que 

abrange diversos valores fundamentais para a vida de qualquer indivíduo, tais como: 

educação, formação, competição, igualdade, tempo livre e qualidade de vida.” 

 Na visão de Pinto apud Tubino (2009) o esporte se divide em três aspectos 

com relação a sua abrangência: esporte-educação, esporte-lazer e esporte de 

desempenho. O esporte-educação é aquele que possui um caráter formativo, 

enquanto que o esporte-lazer se apoia no próprio lazer em busca do bem-estar de 

seus praticantes e, por fim, o esporte de desempenho que é disputado obedecendo 

rigidamente às regras existentes; por isso diz-se que ele é institucionalizado. O 

mesmo autor ainda subdivide o esporte-educação em esporte educacional e em 

esporte escolar. Enquanto o primeiro se baseia em princípios educacionais como a 

cooperação, responsabilidade, inclusão e participação o segundo visa à 
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aproximação do esporte de desempenho para que se possa compreender as 

competições entre escolares. 

Desta forma ampliamos a visão do esporte, pois este ainda é visto como algo 

feito apenas por competição ou diversão, onde o mais importante é vencer, quando 

na realidade envolve qualidade de vida, lazer, formação pessoal e principalmente 

aspectos educacionais. 

 

3.2 ESPORTES COLETIVOS 

 

 Assim como os esportes possuem suas características, os esportes coletivos, 

também possuem características próprias, tais como: o uso de um objeto, 

geralmente uma bola, movimentada com as mãos, pés ou bastões/raquetes; um 

terreno, onde acontece o jogo; uma meta, a ser atacada ou defendida; 

companheiros de equipe, que juntos cooperam buscando alcançar os objetivos do 

jogo; adversários, a serem superados; e regras a se respeitar (SILVA; ROSE 

JUNIOR, 2005). 

Mas no início os esportes coletivos não eram exatamente como são nos dias 

de hoje. Exemplo disso é o que conhecemos por futebol que, na Idade Média, século 

III os romanos perderam para os ingleses em uma partida comemorativa de disputa 

extremamente violenta pela bola. Os ingleses vestiam armaduras e os participantes 

lutavam literalmente para agarrar a bola, com o auxílio de duas espadas. Vencia o 

jogo aquele que erguia a bola com os braços, entre mortos, feridos e desistentes 

(OLIVEIRA; CLETO; GUSMAN, 2017). 

 Hoje o significado e o objetivo dos esportes coletivos mudou; Segundo 

Teodorescu (2003). 

O Jogo Desportivo Coletivo representa uma forma de atividade social 
organizada, uma forma específica de manifestação e de prática, com 
caráter lúdico e processual, do exercício físico, na qual os 
participantes (jogadores) estão agrupados em duas equipes numa 
relação de adversidade típica não hostil (rivalidade desportiva) – 
relação determinada pela disputa através de luta com vista à 
obtenção da vitória desportiva, com a ajuda da bola (ou de outro 
objeto de jogo) manobrada de acordo com regras pré-estabelecidas 
(TEODORESCU, 2003, p.23).  
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 Segundo este autor os esportes coletivos passaram a ter um papel importante 

na formação cultural da sociedade, por se tratar de atividades socialmente 

organizadas, onde se respeita a ética e as regras de jogo. A competição pode ter um 

caráter lúdico, visando o bem estar, pois cada equipe traça suas estratégias técnicas 

e táticas individuais e coletivas para vencer a equipe adversária sem o uso da 

hostilidade. 

 

3.3 HANDEBOL 

 

 O handebol é um esporte milenar, citado primeiramente por Homero em “A 

Odisseia” (600 A. C.), depois pelos romanos, pelos franceses, porém foram os 

alemães em 1848, que difundiram o esporte pelo mundo como conhecemos hoje. 

Com suas peculiaridades de cada época o handebol foi modificando e se 

modernizando (SILVA, 2013). 

Ainda segundo o mesmo autor, o handebol só chegou ao Brasil após a I 

Guerra Mundial. O chamado handebol de salão, foi oficializado no Brasil no ano de 

1954, com a instituição do I torneio aberto de handebol pela federação paulista de 

handebol. No início o esporte ficou restrito a São Paulo até 1960, mas a difusão 

deste esporte no âmbito nacional veio com a inclusão do mesmo no III jogos abertos 

estudantis brasileiros, em 1971. Atualmente o esporte é jogado por duas equipes de 

sete jogadores, composta por um goleiro e seis jogadores de linha. Com o objetivo 

básico de fazer a bola ultrapassar a meta adversária, o handebol é jogado com as 

mãos e exige muita agilidade e habilidade de seus jogadores. 

O handebol é uma das modalidades mais praticadas nas escolas brasileiras 

em todo o país.  

Caldas (2015) define o handebol como uma modalidade esportiva de 

colaboração-oposição-invasão do campo adversário. Podemos dizer então que 

existe invasão do campo adversário e disputa simultânea pela posse de bola durante 

todo o tempo do jogo, tendo como objetivo final o gol. Vlak, Pivalica (2004) dizem 

que o handebol é um jogo de contato em equipe, onde existem passes, fintas 

arremessos, utilizando as mãos, realizando estes gestos quantas vezes forem 
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necessárias para alcançar o objetivo do jogo. O autor diz ainda que esta modalidade 

é jogada em recinto fechado por pessoas de ambos os sexos e todas as idades.  

É um jogo de confronto, onde as equipes objetivam a busca pela posse de 

bola visando uma possível finalização de seus ataques e, quando estão sem a bola 

os jogadores tentam neutralizar as ações ofensivas dos oponentes (De Rose Junior, 

2006). 

Desta forma se observa a importância de se trabalhar tanto a técnica como a 

tática individual e coletiva com os alunos/atletas, para que estes possam 

desenvolver a capacidade de tomada de decisão seguida de uma ação rápida que 

ocorre em questão de milésimos de segundo durante a partida. 

Nos moldes atuais o esporte é jogado por duas equipes de sete 
jogadores, composta por um goleiro e seis jogadores de linha. Com o 
objetivo básico de fazer a bola ultrapassar a meta adversária, o 
handebol é jogado com as mãos e exige muita agilidade e habilidade 
de seus jogadores (SILVA, 2013, p.7). 

 

 Segundo o mesmo autor, os praticantes desse jogo precisam usar os 

fundamentos básicos durante a partida, os quais são: andar, correr, saltar, desviar, 

rolar, girar, abaixar, levantar, contornar, subir, descer, escorregar, arremessar. Além 

desses fundamentos, o fato de a bola ser manipulada com as mãos facilita muito o 

aprendizado, principalmente para os iniciantes. O jogo é composto por dois tempos 

com um intervalo de dez minutos entre estes. A duração dos tempos pode variar de 

20 minutos até meia hora a depender da faixa etária dos jogadores. No que diz 

respeito ao manejo da bola, o jogador pode dar até três passos com a bola em 

mãos. Depois disso ele deve passar a bola para o companheiro de equipe, 

arremessar ao gol, ou quicar a bola(driblar) quantas vezes for necessário. As 

equipes buscam criar superioridade numérica através de estratégias táticas coletivas 

e/ou individuais, pois assim fica mais fácil alcançar o objetivo principal do jogo, o gol. 

 Existem inúmeras outras regras compondo este esporte e as equipes devem 

se diferenciar umas das outras por conta das estratégias técnicas e táticas utilizadas 

durante a partida. Para que os alunos/atletas possam compreender melhor o 

processo do jogo e como utilizar estas estratégias na tomada de decisão se faz 

necessário uma metodologia de ensino adequada. Daí surgem os métodos de 

ensino-aprendizagem-treinamento. 
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3.4 Métodos de ensino-aprendizagem-treinamento 

 Paes (2006) nos diz que a adesão ao esporte cresce de forma exponencial e 

o profissional de educação física deve sempre buscar proporcionar ao praticante da 

modalidade uma melhor convivência com o fenômeno e é através de um tratamento 

pedagógico do esporte que podemos alcançar este objetivo. 

O handebol que é uma modalidade de fácil compreensão e aprendizado, 

também se caracteriza como sendo um esporte de muita agilidade onde são 

realizadas tomadas de decisão de forma rápida e dinâmica durante o desenrolar do 

jogo. No entanto, Rodenbuch (2009) nos adverte para o fato de que: 

Tanto a ‘popularidade’ como a ‘facilidade’ para se começar a 
aprender o Handebol não fazem, contudo, que as suas atividades 
iniciais devam ser desconsideradas. Ao contrário, o processo de 
elaboração do ambiente em que a aprendizagem da modalidade 
ocorre deve ser extremamente planejado e embasado em conceitos 
sólidos, para que o aluno consiga desenvolver ao máximo o seu 
potencial enquanto iniciante de uma modalidade esportiva 
(RODENBUCH, 2009, p.32). 

Pensando então em tudo o que Rodenbuch nos trouxe, e sobretudo na 

aprendizagem da modalidade é que compreendemos o quanto os métodos de 

ensino são essenciais. Desta maneira, Bayer (1994) divide os métodos de ensino 

dos esportes coletivos em duas vertentes: métodos tradicionais composto pelo 

parcial ou analítico, o global e o misto, e os métodos ativos sendo o de Iniciação 

Esportiva Universal (IEU), Jogos Desportivos Coletivos (JDC), método recreativo e 

método situacional.  Começaremos tratando dos métodos tradicionais. 

Na década de 60 surgiram dois métodos de ensino: o Parcial ou analítico e o 

Global. O método parcial, segundo Greco (2001) ensina o jogo de forma 

fragmentada. Conforme estudo de Greco (2001), o método parcial ou analítico 

apresenta cursos de exercícios onde os elementos técnicos são oferecidos através 

de séries de exercícios e formas rudimentares da modalidade esportiva. Por se tratar 

de um método fragmentado, onde o treino se resume em técnicas que podem ter 

relação ou não umas com as outras durante o treino, muitos praticantes podem se 

desmotivar, pois não conseguem visualizar sua aplicabilidade no jogo propriamente 

dito. 
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Como alguns estudiosos da área discordavam desta forma de ensinar 

lançaram a teoria global que trata do jogo como um todo.  Diferente do método 

parcial, o global proporcionava um elevado nível de motivação nos praticantes, pois 

há um maior envolvimento dos alunos/atletas com as atividades, evidenciando os 

elementos técnicos e táticos (COSTA; NASCIMENTO, 2004). A desvantagem 

principal observada neste método é se o aluno/atleta consegue aprender a jogar 

sem nenhuma intervenção do professor com relação a execução correta de alguma 

técnica ou utilização adequada de táticas individuais e/ou coletivas. 

 Contrapondo os dois primeiros métodos citados, surge o método misto, o qual 

se trata de uma síntese entre os métodos parcial e global. Segundo Costa, 

Nascimento (2004) com este método pode-se trabalhar a técnica aplicada de forma 

separada e executar o jogo por completo apenas quando se atingir um nível 

adequado na técnica. No entanto, segundo os mesmos autores, como nos dois 

primeiros métodos de E-A-T, este método também teria uma desvantagem que seria 

a dificuldade que pode surgir de os alunos/atletas conseguirem transferir os 

elementos técnicos para a situação real de jogo. 

 Caldas (2014) descreve os métodos ativos, começando pelo JDC onde a 

aprendizagem ocorre através do jogo e daí parte para situações particulares. São os 

princípios do jogo que regulam a aprendizagem. Existe uma redução da 

complexidade da modalidade e o aluno aprende de forma gradativa, mediante o 

desenvolvimento da capacidade do handebol em que o ensino das habilidades 

técnicas esteja incluído no ensino da tática. 

 Ainda tratando dos métodos ativos o autor citado acima descreve também a 

IEU, apoiado dos estudos de Greco (2001). 

Caracteriza-se por apresentar habilidades simples sem oposição, 
combinação de habilidades (1 elemento, 2 e 3 elementos) com início 
de oposição, situações de oposição a partir de formas simplificadas 
para níveis mais complexos, formas parcelares do jogo, número de 
jogadores adaptados em igualdade e superioridade numéricas e 
exercitações muito semelhantes ao jogo formal (GRECO, 2001, p.51). 

 



12 

 

 

 

 Ainda segundo Greco, este método irá se adequar ao nível de rendimento dos 

alunos, levando em consideração aspectos como a evolução psicomotora, bem 

como os processos de maturação e adaptação biológica, fazendo uso do jogo e do 

treinamento. 

 Caldas(2014) também nos traz o método situacional, que se preocupa mais 

com a internalização de comportamentos técnicos e táticos na iniciação, além da 

geração de oportunidades para se obter comportamento tático flexível, elementos 

individuais, grupais e coletivos que são executados em consideração aos níveis 

técnico-motores e de compreensão cognitiva do jogo, partindo dos problemas de 

quem pratica o esporte. 

 Desta forma temos aqui destacadas algumas das opções de métodos de E-A-

T que podem ser utilizadas no processo pedagógico do ensino do handebol e cabe 

ao professor ter o conhecimento de cada um destes métodos para que assim possa 

realizar seu trabalho seguindo um processo organizado em seu trabalho como 

professor de educação física. 
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4 METODOLOGIA 

Metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos 

empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação com as 

teorias científicas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Este estudo se delineia por uma pesquisa básica, de campo exploratório e 

explicativo, de abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização, etc. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Para fins de realização da pesquisa recorremos a bancos de dados 

eletrônicos de acesso livre (Scielo, Pubmed, Bireme e revistas eletrônicas indexadas 

– com línguas inglesa e portuguesa publicadas entre os anos 2000 e 2016), como 

também a livros especializados com o tema em questão. Foram utilizados como 

descritores os seguintes termos: esportes coletivos, handebol, metodologia de 

ensino aprendizagem. Neste ponto já se observa o estudo exploratório que, segundo 

Gil (2002) este tipo de pesquisa trata do levantamento bibliográfico preliminar. Ao 

mesmo tempo em que é exploratório este estudo se mostra sendo também 

explicativo, pois visa aprofundar o conhecimento da realidade, apontando a razão e 

o porquê das coisas (GIL, 2002). 

Associada a essa primeira busca, realizou-se um entrevista estruturada em 

forma de questionário, que foi aplicado junto aos alunos do curso de Educação 

Física do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco 

(CAV – UFPE), segundo período Bacharelado e terceiro período Licenciatura (n = 42 

alunos). Essa amostra foi escolhida por conveniência dentro do local citado 

anteriormente, por ser um local acessível para o pesquisador; todos os indivíduos 

escolhidos não tiveram despesa alguma com a pesquisa. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em Pesquisa para seres 

humanos do Centro de Ciências da Saúde – CEP – CCS – UFPE; CAAE registro Nº 
55174116.6.0000.5208. 

O questionário foi aplicado nos intervalos das aulas dos alunos do curso de 

Educação Física Bacharelado e Licenciatura, juntamente a apresentação de um 

termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). Desta forma ficou garantido o 
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resguardo dos direitos dos entrevistados quanto ao sigilo, anonimato e 

confidencialidade conforme o código de ética prevê para este tipo de pesquisa.  

Em seguida será realizada uma análise de conteúdo que, segundo Bardin 

(2011) representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visam 

a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. 

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de 
qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, 
como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos 
autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, questionários, diários 
pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados advindos 
dessas diversificadas fontes chegam ao investigador em estado 
bruto, necessitando, então ser processados para, dessa maneira, 
facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que 
aspira a análise de conteúdo (MORAES, 1999, p.7). 

Segundo Moraes (1999) A análise de conteúdo é uma metodologia de 

pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos. Desta forma, essa análise é capaz de conduzir a descrições 

sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, além de ajudar na reinterpretação das 

mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai 

além de uma leitura comum. Ela faz parte de uma busca não apenas teórica, mas 

também prática do conteúdo, visando obter um significado especial no campo das 

investigações sociais, consistindo em uma abordagem metodológica com 

características e propriedades próprias.  

Na sua evolução, a análise de conteúdo tem oscilado entre o rigor da 
suposta objetividade dos números e a fecundidade sempre questionada da 
subjetividade. Entretanto, ao longo do tempo, têm sido cada vez mais 
valorizadas as abordagens qualitativas, utilizando especialmente a indução 
e a intuição como estratégias para atingir níveis de compreensão mais 
aprofundados dos fenômenos que se propõe a investigar (MORAES, 1999, 
p.2). 

Portanto podemos considerar a análise de conteúdo como sendo um único 

instrumento, porém marcado por uma grande variedade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto, independente da comunicação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após obtidos os dados e realizada a análise de conteúdo das entrevistas que 

feitas com os estudantes de graduação da Licenciatura e do Bacharelado em 

Educação Física no CAV-UFPE, obtivemos os seguintes resultados para discussão: 

Questão 1: No que diz respeito aos alunos da licenciatura (n= 23), sobre a 

questão 1 do instrumento, apenas 18 responderam a primeira questão. Dentre estes, 

14 concordaram dizendo que o processo de ensino aprendizagem se refere a 

transmissão e construção do conhecimento. Sternberg (2008) afirma que existem 

dois tipos de conhecimentos na prática da educação física e do esporte, o 

Conhecimento Tático Declarativo (CTD/capacidade de o indivíduo saber “o que fazer 

na prática do esporte, declarando de forma verbal ou escrita esse conhecimento), e 

o Conhecimento Tático Processual (CTP/se refere ao “como fazer” relacionando a 

realização de gestos específicos durante a aprendizagem do handebol). Muitas 

vezes os acadêmicos chegam ao curso de graduação em educação física e muitos 

apresentam um forte tipo de conhecimento, por exemplo, o CTP e muitas vezes não 

apresentam um bom CTD, isso tem sido observado nas aulas práticas desse referido 

curso.  

Para os sujeitos entrevistados do curso de bacharelado (n = 19), identificou-se 

que as respostas desses indivíduos foram mais distintas para essa questão, 

observa-se os mesmos não tem certeza com relação a definição do que seriam 

métodos de ensino aprendizagem treinamento, mesmo após ter pago a disciplina 

que trabalhou este conteúdo.  

Esses alunos acreditam que no bacharelado esse processo seja para adquirir 

um conhecimento maior sobre a parte prática da modalidade, outros acreditam que 

esse conhecimento servirá como suporte teórico do treinamento do handebol para 

competição, outros ainda, comentaram que servirá para pôr em prática no futuro 

como profissional da educação física, e alguns sujeitos responderam que esse 

conhecimento serviu para entender um pouco sobre metodologia de ensino, 

questões físicas, mentais, técnicas e táticas do handebol. Sendo assim, conforme 
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Tenenbaum, Lidor (2005), Santos et al. (2010), Greco et al. (2014) os 

conhecimentos citados parágrafos acima sobre CTD e CPT devem a todo momento 

serem enfatizados na aula de educação física e no processo de ensino 

aprendizagem treinamento do handebol. 

Questão 2: Dos entrevistados da licenciatura, 95,65% concordaram que é 

possível aplicar o processo de E-A-T na realidade escolar, mesmo tendo noção das 

dificuldades encontradas pelo professor em seu cotidiano de trabalho como, por 

exemplo a falta de material ou de local adequado para a prática do esporte. Dois 

destes indivíduos ainda veem a escola como o ponto de partida para a formação de 

atletas neste cenário. 

Já os acadêmicos do bacharelado, para essa pergunta, em sua maioria da 

amostra concordou com o questionamento de que pode-se aplicar no processo de 

E-A-T a modalidade do handebol. Segundo Caldas (2015) o handebol se caracteriza 

como uma modalidade esportiva de colaboração-oposição-invasão do campo 

adversário.  Ainda segundo o mesmo autor “Os objetivos do jogo de handebol 

determinam situações complexas que demandam do aluno/atleta um nível de 

conhecimento geral sobre o mesmo.” Por este motivo é essencial termos 

professores qualificados no clube ou escola, conforme um dos entrevistados 

apontou em sua justificativa.  Dentro da amostra (n = 19) apenas 01 indivíduo 

discordou do questionamento, talvez esse aluno não tenha se identificado com a 

modalidade ou não tenha compreendido o processo de E-A-T da mesma, mas por 

outro lado pudemos observar que a maior parte da turma, mesmo que não pretenda 

trabalhar com esportes coletivos, conseguiu compreender a importância de se 

trabalhar o handebol fazendo uso dos métodos e do processo de E-A-T desse 

esporte. 

Questão 3: Para os alunos da licenciatura, uma boa parte da amostra acredita que o 

ensino do handebol deva ser de forma lúdica, ao mesmo tempo também utilizando 

aulas práticas e teóricas, estimulando os alunos de uma maneira motivadora e 

utilizando a metodologia tradicional (métodos analítico, global e misto). Entretanto, 

para Greco (2001) esses métodos são úteis para o ensino do handebol, mas por 

outro lado, deve-se também utilizar nesse processo os métodos ativos ou 
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contemporâneos para o ensino do esporte. Paes (2001) e Balbino (2001), este 

último destacando o esporte como uma metáfora da vida – de uma forma geral, 

parecem ser desconsideradas no trato com os JEC tanto no esporte profissional, 

como no esporte no ambiente escolar e na iniciação esportiva não formal. 

De acordo com as respostas dos alunos do curso de bacharelado, observou-

se que esses sujeitos afirmam que o processo de ensino do handebol na escola 

(aula/treino) deva ser por meio de questões teóricas e práticas, como também, 

sustentando esse processo deve ser atribuído uma periodização do treino para que 

se possa controlar esse processo. Para Bompa (2002), o treinamento é a atividade 

desportiva sistemática de longa duração, graduada de forma progressiva a nível 

individual, cujo objetivo é preparar as funções humanas, psicológicas e fisiológicas 

para poder superar as tarefas mais exigentes e a periodização é a divisão de todo 

um período de tempo que dispõe o treinador em períodos particulares (geral, 

específico, pré-competitivo, competitivo e transição) para o treinador saber o que 

deve fazer com seus atletas nesses intervalos de tempo.  

Como também outros alunos do bacharelado responderam que o ensino do 

handebol deve ser realizado de forma lúdica, em horários distintos para as 

categorias e faixas etárias, formando o atleta no que diz respeito às questões 

técnicas e táticas, na tentativa de leva-lo ao esporte de rendimento. Para Caldas 

(2006) a formação do atleta inicia-se no esporte escolar, depois esse sujeito chegará 

ao esporte de rendimento e alguns chegarão ao esporte de alto nível, mas também 

sempre pensando num primeiro momento na formação do ser humano depois do 

atleta e sua performance. Esse processo sempre será conduzido por um profissional 

formado e capacitado para tal tarefa. 

Questão 4: Dos 23 alunos da licenciatura apenas 22 estudantes responderam essa 

questão. Todos concordaram com a questão respondendo sim mas, apenas 13 

indivíduos justificaram o porquê, onde a maioria destaca a produção de 

conhecimento para sua atuação no mercado de trabalho. Cortella (2000) fala em 

qualidade social na educação, afirmando que para se alcançar essa qualidade é 

necessário se ter uma base científica sólida. Para isso, na escola, devemos 

selecionar e apresentar conteúdos que possibilitem aos alunos uma compreensão 
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clara do seu papel como cidadão. Segundo Freire (1998) a produção do 

conhecimento está atrelada a busca de uma competência ou da excelência 

enquanto professor, nesse caso, para esses autores, essa competência diz respeito 

ao ser humano saber ser, saber estar e saber fazer em uma profissão, pois só assim 

poderá transformar o mundo.   

Para os alunos do curso de bacharelado em educação física, mesmo obtendo 

100% de concordância das respostas (sim) dos entrevistados para a questão 4, 

apenas 15 sujeitos justificaram as mesmas; mas observa-se que as justificativas 

foram bem diversificadas, o que poderia apontar o fato de que cada um desses 

apresenta um objetivo próprio para o uso deste conteúdo (handebol) em seu 

crescimento profissional. Alguns apontam uma melhor qualificação profissional, a 

melhora na metodologia de ensino para que os alunos aprendam com mais 

facilidade, o trabalho em equipe, superação de obstáculos, raciocínio lógico, bem 

como o desenvolvimento de valores sociais. Para Gazzaniga, Ivry e Magno (2006); 

Braghirolli, Bisi, Rizzon, Nicoletto (2010); Memert (2010) todos esses valores citados 

acima, podem ser obtidos durante o processo de E-A-T ou de um conteúdo como o 

esporte (handebol), visto que, na prática de uma MEC o sujeito expressa todos os 

seus sentimentos (alegria, raiva, medo, coragem, etc.) e assim vai se moldando a 

personalidade desse indivíduo, juntamente com o desenvolvimento das suas 

funções executivas. 

Questão 5: Para os sujeitos entrevistados da licenciatura, dois indivíduos não 

responderam essa questão, 21 responderam e apenas 7 justificaram a mesma, 

demonstrando que o processo de E-A-T está claro para os entrevistados da 

licenciatura. Por suas respostas os alunos da licenciatura se sentem satisfeitos com 

a maneira de como é passado o ensino do handebol em suas aulas, concordando 

que esse conhecimento será de grande valia para vida profissional futura. Para Silva 

e Greco (2009) o processo de ensino-aprendizagem-treinamento de uma 

modalidade esportiva coletiva, além de propiciar valores educacionais como foi dito 

anteriormente, deve também fazer com que nesse processo, seja oferecida 

atividades que favoreçam o desenvolvimento de sujeitos inteligentes e criativos. E 

isso o esporte faz! Vai depender do compromisso (ética e moral) do professor, sua 
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capacidade e sua metodologia de ensino, sem esquecer do amor que terá que ter 

pela profissão. 

Para os entrevistados do curso de bacharelado, no que concerne a questão 5, 

19 alunos responderam, mas apenas 10 justificaram, 18 concordam e 01 discorda. O 

discordante justificou que não sabia, por não ter compreendido muito bem a 

pergunta. Já os 18 alunos que concordaram com o questionamento, boa parte da 

amostra afirmou que o professor fazia os alunos refletirem sobre o como ensinar o 

handebol, motivando-os, com seus processos pedagógicos (ensino de técnicas e 

táticas) e que com certeza serão utilizados dentro da escola. De acordo com 

Silveira, Basso, Freudenheim, Corrêa, Ferreira, Tani (2013) o conhecimento do 

esporte faz parte de um patrimônio cultural que deve ser socializado nas aulas de 

educação física escolar para garantir que os alunos tenham uma aprendizagem 

significativa. Para Greco e Benda (2001) a transmissão desses conteúdos dizem 

respeito ao nível de formação e rendimento que essas pessoas irão passar, desde a 

iniciação esportiva até a chegada ao alto nível. E isso foi visto durante o semestre 

com a aprendizagem do handebol na graduação.    

Questão 6: No que diz respeito as respostas dos alunos do curso de licenciatura, 

em um total de 22alunos entrevistados, 21 desses indivíduos responderam a 

questão e apenas 01 sujeito não respondeu a mesma; onde 16 indivíduos 

justificaram suas respostas destacando a facilidade do aprendizado do aluno quando 

se usam métodos de ensino adequados, bem como benefícios motores, sociais e 

motivacionais. Outros relataram que a utilização de métodos adequados servirá para 

uma boa formação profissional e para atuação futura nas escolas. 

Com os alunos do bacharelado foram encontrados 100% de concordância 

para essa questão, onde nas respostas os indivíduos entrevistados enfatizaram 

aspectos como o raciocínio e aprendizagem no uso de métodos adequados para o 

ensino do esporte. A utilização de métodos que enfatizam a cognição vem sendo 

utilizada a cada dia por professores e treinadores das MEC. O desenvolvimento 

cognitivo de uma pessoa se dá pela construção de esquemas de assimilação e 

acomodação mental que irão abordar a realidade. Na atualidade, a utilização de 

métodos de ensino adequados presentes na corrente ativa para o ensino das MEC 
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promovem e ou enfatizam o uso de processos cognitivos durante a pratica do 

handebol (OSTERMANN; CAVALNATI, 2011; CALDAS et al., 2012).   

Para Samulski (2009) o raciocínio apresenta-se como um processo mental 

(cognitivo) de se tirar conclusões a partir de princípios e evidências que o sujeito 

possui sobre uma situação problema que urge no jogo de handebol, e este processo 

mental também é bastante evidenciado nessa modalidade. Para as ciências do 

esporte o autor aponta dois tipos de raciocínio: dedutivo, que levará o indivíduo a 

respostas logicamente certas do que já é conhecido, e indutivo que conduzirá o 

sujeito a prováveis respostas certas presentes no handebol.  

Por outro lado, segundo De Rose Junior (2005) estratégias pedagógicas 

(metodológicas) incoerentes podem propiciar desmotivação e até o abandono do 

esporte por parte dos atletas no momento da formação inicial que ocorre na escola. 

Esse procedimento pedagógico incoerente pode prejudicar o desenvolvimento 

físico, cognitivo e social da criança, além de provocar a saturação pelas práticas 

esportivas, pois essa especialização preocupa-se exclusivamente com a realização 

de gestos técnicos para a produção do atleta (VENDITTI JÚNIOR; SOUSA , 2008). 

 

Questão 7: Relacionado a sétima questão do entrevista, os alunos da licenciatura 

responderam que vivenciaram os métodos citados acima, contudo pelas respostas, 

muitos sujeitos talvez não tenham percebido que na referida disciplina são 

trabalhados todos os métodos de ensino. Dessa forma e diante do que foi 

descoberto os métodos da corrente tradicional (métodos global, analítico e misto) 

ainda parece ser as mais percebida, sendo escolhidos por quase que 100% dos 

alunos; embora o método situacional, que se enquadra na metodologia ativa ou 

contemporânea também tenha tido 91,3% de escolha entre os entrevistados. 

Diante das respostas dos alunos do bacharelado, observou-se que foram 

vistos vários métodos de ensino, dentre eles os tradicionais composto pelos 

métodos analítico, global e misto, além dos métodos ativos ou contemporâneos, no 

qual se destacam os métodos dos Jogos Esportivos Coletivos (JDC), a Iniciação 

esportiva Universal (IEU) e o método situacional. Conforme Bayer (1994); 

GARGANTA e GRECO (1998), a corrente ativa a cada dia vem ganhando mais 
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adeptos por parte dos ensinamentos dos professores/treinadores na evolução e 

formação dos alunos dos cursos de educação física e formação de alunos e atletas 

nos esportes coletivos, visto que, a aproximação da realidade do jogo formal 

acontece muito com a utilização desses últimos métodos citados logo acima. 

 

Questão 8: Sobre essa questão, entre os alunos da licenciatura apenas dois alunos 

não responderam a mesma. Dentre os que deram sua resposta, observou-se que 

estão dispostos em sua maioria a utilizar a maior quantidade de métodos de ensino 

possível em suas aulas a depender do contexto, tendo em vista que os métodos 

abordam o handebol tanto de forma isolada como ajudam a desenvolver o cidadão 

dentro da aula de educação física, além de trabalhar com atletas na escola. 

Com base nas respostas obtidas pelos alunos do curso do bacharelado, 

percebeu-se que os futuros profissionais de educação física do CAV – UFPE 

perceberam o aprendizado como sendo algo que pode ocorrer de forma simples ao 

complexo em uma teoria da aprendizagem intitulada Construtivista, onde o 

conhecimento se constrói pouco a pouco, à medida que as estruturas mentais e se 

organizam, de acordo com os estágios de desenvolvimento da inteligência 

(OLIVEIRA; SILVA, 1998).  

Os entrevistados também apontaram a importância da periodização para que 

se faça um ensino de forma sistematizada e para que seja possível levar em 

consideração tanto as habilidades individuais e coletivas quanto as diferentes idades 

e aspectos do desenvolvimento dos alunos/atletas. Os futuros 

professores/treinadores enfatizaram ainda a ludicidade como sendo de extrema 

importância para que os estudantes/atletas tenham um aprendizado prazeroso, além 

da relevância dos estudantes terem a oportunidade de desfrutar de todos esses 

métodos de Ensino Aprendizagem Treinamento (E-A-T). 

Questão 9: Nessa questão apenas 15 sujeitos do curso da licenciatura 

entrevistados responderam a pergunta 9; mas pode-se observar que 4,35% pensam 

que os métodos de ensino trazem o conhecimento de forma parcial, 8,69% dizem 

que estes métodos respeitam a individualidade do aluno, 21,74% dizem que um 
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método completa o outro e 17,39% apontam a facilidade de ensinar e aprender 

quando se usam os métodos de E-A-T, 1 aluno respondeu que se aplica a realidade 

atual. Outro entrevistado relatou que pode ser usado mais de um método a 

depender da realidade escolar na qual ele trabalhe e outro aluno desse curso 

destacou que o processo de E-A-T deve ser heterogêneo e dinâmico em sua 

aplicabilidade. 

Dentro da amostra 17 indivíduos do curso de bacharelado responderam a 

essa questão, 02 sujeitos não responderam, mas diante do que foi solicitado aos 

entrevistados, pode-se perceber que existem aspectos importantes sobre os 

métodos de ensino do handebol que foi vivenciado por esses sujeitos dentro da 

disciplina e que os levaram a compreender o quão fundamental é se fazer uma 

sequência lógica para o ensino do handebol, visando uma aprendizagem mais 

completa e segura, onde os estudantes puderam não apenas realizar o gesto 

técnico e desenvolver a tática, mas compreender os motivos de se realizar tais 

gestos e tomadas de decisão durante uma aula/treino. 

Conforme Bracht (2007), a área pedagógica da Educação Física/Ciências do 

esporte na qual está inserida a pedagogia do esporte, deve ser concebida não 

apenas como uma disciplina científica, mas de maneira mais ampla, o que, de 

acordo com o autor está na sua compreensão como uma área de intervenção e 

prática pedagógica que utiliza-se, também, de certos conhecimentos científicos, 

trabalhando conceitos, procedimentos e atitudes dos alunos. 

Para o treino a mesma coisa, além de experienciar os aspectos físicos, 

técnicos e táticos o treinador deve passar conhecimento específico da modalidade e 

outros que são discutidos no treino, envolvendo aspectos físicos, mentais, 

emocionais e sociais dos indivíduos, bem como a concentração, percepção, 

orientação espacial e equilíbrio dinâmico (TORRES, 2010).  

Questão 10: Apenas 18 indivíduos do curso da licenciatura responderam essa 

questão, e 04 justificaram suas respostas, percebe-se que a maioria da amostra 

concorda em trocar o método de ensino durante o processo de E-A-T, demonstrando 

que estes graduandos estão com a mente aberta para novos conhecimentos que 

possam encontrar no que se refere a métodos de ensino para que se possa atender 
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as demandas que a realidade escolar atual exige no processo de ensino 

aprendizagem.  

Dentro da amostra (n = 19) dos alunos do bacharelado, 14 sujeitos 

concordam que trocariam de métodos de ensino no processo de E-A-T e 05 

indivíduos não trocariam de métodos. Fica claro que as mudanças ou trocas de 

métodos dependerá de aspectos citados pelos entrevistados, tais como, melhoria da 

aprendizagem ou uma transmissão de forma adequada por parte do 

professor/treinador.  Segundo Pereira (2017), a didática aborda o ensino ou a arte 

de ensinar como um trabalho de mediação de ações pré-definidas destinadas à 

aprendizagem, criando condições e estratégias que assegurem a construção do 

conhecimento de acordo como o autor os entrevistados (licenciatura e bacharelado) 

estão abertos a usar outros métodos de acordo com a realizada de ensino que forem 

submetidos. 

Questão 11: Dentre os alunos da licenciatura, um aluno não respondeu a esta 

questão e, dentre os 22 sujeitos que responderam 50% comentaram que 

aprenderam métodos de ensino aprendizagem em outras disciplinas práticas, 

destacando basquete, natação e vôlei. Um entrevistado ainda citou a disciplina 

“educação popular e saúde”. Por essas respostas percebe-se que em outras 

disciplinas há uma importância para o uso desses e de outros métodos de ensino no 

trato com o esporte coletivo como o handebol. 

Dentre os 19 universitários entrevistados do curso de bacharelado em 

educação física, 13 sujeitos responderam que sim a essa pergunta e 05 indivíduos 

responderam que não tiveram experiência desse tipo em outras disciplinas, e um 

indivíduo se absteve dessa pergunta. Pode-se esclarecer que a formação do futuro 

professor de educação física no espaço do CAV – UFPE no que concerne a vivência 

de métodos de ensino no esporte coletivo vem sendo trabalhada em outras 

disciplinas como basquete, futebol, vôlei, atletismo, ginástica, natação e judô, 

citadas pelos sujeitos participantes das entrevistas.  

Questão 12: Para os alunos da licenciatura apenas 21 dos entrevistados 

responderam a este questionamento, onde 86,96% modificariam sim o seu método 
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de EAT em função da faixa etária do aluno, demonstrando que estes tem a visão 

das diferenças entre as faixas etárias e a importância de se adaptar as aulas de 

forma sistematizada para que haja um melhor aprendizado. Apenas um estudante 

não mudaria os métodos, pois, segundo este, “os métodos funcionam 

adequadamente”. 

Para os alunos do bacharelado, nessa questão encontrou-se que apenas um 

sujeito entrevistado não respondeu esse questionamento e 18 analisaram a questão, 

onde 17 entrevistados concordaram que pode-se modificar o método de ensino de 

acordo com a faixa etária, portanto por meio das respostas do indivíduos percebe-se 

que estes estão cientes das modificações físicas e cognitivas que ocorrem durante a 

maturação dos alunos/atletas de acordo com a faixa etária. Sendo assim veem a 

necessidade em se adequar a metodologia para uma melhor compreensão do 

handebol por parte de quem aprende. 

Conforme Greco e Benda, (2001) o processo de ensino aprendizagem 

treinamento deve ser adequado a idade (ciclos de aprendizagem) e as categorias de 

jogo (fase de rendimento e níveis de formação), isso porque para aulas de educação 

física, por exemplo, existem adequação dos conteúdos de ensino junto aos métodos 

para cada ano, como também, para cada categoria no treinamento do handebol se 

faz adequação dos métodos de ensino  necessário pois, o treinador não deverá 

queimar etapas de aprendizagem junto aos seus atletas, pensando apenas no 

ganhar jogos, e sim pensar num primeiro momento no ser humano atleta, fazendo 

com que talvez, que o mesmo alcance o alto nível da prática do handebol. 

Questão 13: 21 alunos da licenciatura responderam a questão 13, onde 15 sujeitos 

afirmaram que estão preparados, desses 21, 5 justificaram que sim, mas que 

precisam se aprofundar nesse conhecimento. E outro sujeito não se identificou para 

essa questão, e estava presente nos sujeitos que não estão preparados para 

ensinar esse conteúdo. 

Para as respostas dos alunos do bacharelado, foram encontrados 50% de 

respostas para essa pergunta, contudo observa-se que nas justificativas dos alunos 

13 (68,42%) sujeitos precisam se aprofundar nesse conhecimento específico para 
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poder aplica-lo, 01 indivíduo ainda não sabe repassar o conteúdo da disciplina e 

outro sujeito afirmou que tem condições de trabalhar com esse conteúdo pois os 

métodos aprendidos forma suficientes para ele. 

 O ato de ensinar requer a abordagem de métodos que desenvolvam não 

apenas a parte física, mas também a ética e moral, e ainda, o saber ser, viver, 

conhecer e fazer, que devem existir na busca pela excelência (competência) de um 

grande professor/treinador, dessa forma, o futuro profissional de educação física 

deverá incessantemente buscar sua melhoria através de novos conhecimentos 

relacionados à sua evolução (FREIRE, 1998). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base na pesquisa de revisão bibliográfica, juntamente a pesquisa de 

campo realizada, relacionado aos métodos de ensino aprendizagem do handebol 

para os estudantes do ensino superior do CAV, podemos considerar que existem 

diferentes formas de ensino da modalidade esportiva handebol. Apesar de os 

estudantes de bacharelado e de licenciatura terem tido este contato durante sua 

formação, observou-se que os estudantes da licenciatura tem uma definição mais 

clara do que seriam métodos de ensino aprendizagem treinamento, enquanto que os 

bacharéis ainda demonstram dificuldade nesta definição. Todos os entrevistados 

acreditam que é possível a aplicação dos métodos E-A-T na realidade escolar e, 

apesar de todas as dificuldades que o professor encontra em seu trabalho, estes 

métodos trarão inúmeros benefícios para os alunos se for trabalhado com teoria e 

prática. Assim, os estudantes de educação física do CAV creem que é possível 

formar jovens que tenham consciência do seu papel social como cidadãos, 

destacando pontos como a responsabilidade, trabalho em equipe e raciocínio lógico, 

por exemplo.  

Diante do que foi encontrado, muitos desses futuros professores ainda não se 

sentem preparados para atuar utilizando os métodos E-A-T que aprenderam durante 

a graduação, afirmando que precisam se aprofundar mais neste esporte e nas várias 

metodologias que podem fazer uso. No entanto, todos os graduandos compreendem 

a importância que existe na utilização dos métodos de ensino aprendizagem e 

ensino aprendizagem treinamento, visando uma experiência mais completa e 

adequada para seus alunos/atletas, destacando melhorias em aspectos como a 

aprendizagem, a tomada de decisão e o raciocínio dos mesmos. Desta forma 

podemos dizer que a utilização dos métodos E-A-T por parte dos futuros professores 

do CAV-UFPE pode contribuir positivamente para um ensino de qualidade do 

handebol seja na escola ou no clube. 

Também poderíamos realizar estudos posteriores com estes mesmos 

estudantes, entrevistando-os no final do curso, tendo em vista que a amostra 

utilizada estava apenas no início de sua graduação. Assim existe a possibilidade de 

encontrarmos resultados que diferem dos demonstrados neste estudo, pois os 
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futuros professores de educação física do CAV já estariam praticamente formados e 

teriam uma outra visão com relação à sua formação bem como ao futuro profissional 

que desejam seguir.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 
 

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu_________________________________________, CPF______________, 

RG______________________, estou ciente do objetivo da pesquisa intitulada 

Processo de ensino aprendizagem de uma modalidade esportiva coletiva no ensino 

superior. Desta forma, entendo seu objetivo geral de Analisar o entendimento dos 

alunos do curso de educação física do CAV – UFPE, no que diz respeito ao processo de 

ensino aprendizagem do Handebol enquanto disciplina curricular, com seguintes 

procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica descritiva e entrevista 

pontual, com análise de conteúdo. Os benefícios da pesquisa constituem-se em 

verificar se os futuros professores de Educação Física da UFPE-CAV são capazes 

de ensinar o handebol, respeitando o processo de ensino aprendizagem do mesmo 

enquanto disciplina curricular e seus riscos são mínimos, embora a necessidade de 

aviso aos pesquisadores responsáveis a respeito de qualquer dano ou desconforto 

para solução. Assim, declaro estar ciente da necessidade da cessão do uso de 

minha imagem e/ou depoimento, especificados neste Termo de Autorização de Uso 

de Imagem e Depoimentos, e AUTORIZO o graduando Simone da Silva Ferreira, 

orientada pelo professor Iberê Caldas Souza Leão, a utilizar imagens que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, autorizo a utilização destas imagens, áudio e/ou 

depoimentos para fins científicos, em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
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Lei Nº 8.069/1990) dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei Nº 10.741/2003) e das 

pessoas com deficiência (Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004).  

Para qualquer esclarecimento em relação ao estudo, poderei contactar os 

pesquisadores, inclusive com ligação a cobrar, conforme estas informações: 

(Simone Ferreira – sy.ferreira22@gmail.com – (81) 9 9647-3058 e Iberê Caldas – 

iberecaldas@gmail.com). Do mesmo modo, está garantido o retorno social dos 

produtos desta investigação e o arquivamento dos materiais coletados no intervalo 

de 5 anos em computador pessoal, sob a responsabilidade dos pesquisadores. 

Por fim, há ciência que a desistência da pesquisa pode ser apresentada a 

qualquer tempo sem ônus ao participante e compromisso que toda a resolução ética 

vigente em relação a pesquisas com seres humanos será respeitada.  

 

 

Vitória de Santo Antão, ______, de ___________ de 2017. 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do Voluntário da Pesquisa 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável  
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
(maiores de 18 anos) 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 
pesquisa intitulada “Processo de Ensino Aprendizagem de uma modalidade 
esportiva coletiva no ensino superior”. Meu nome é Simone da Silva Ferreira, sou a 
graduando em Educação Física - Licenciatura, sob a orientação do professor Iberê 
Caldas Souza Leão, com área de atuação em esporte coletivo. Após receber os 
esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, 
assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 
delas é sua e a outra pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em 
caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas 
se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo 
pesquisador responsável, via e-mail (sy.ferreira22@gmail.com) e, inclusive, sob 
forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (081)99647-3058. 
Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, 
você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Pernambuco, localizado à Avenida das Engenharias, s/n. 
prédio do CCS – 1° andar, sala 4. Fone: (81) 2126-8588, e-mail: cepccs@ufpe.br. 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 Título: Processo de Ensino Aprendizagem de uma modalidade esportiva coletiva 
no ensino superior 

1.2 Justificativa: O referido estudo justifica-se pelo fato de o handebol, bem como os 
demais esportes coletivos serem vivenciados nas escolas unicamente como um 
treinamento especializado. Assim, se faz necessário este estudo para verificar se os 
futuros professores de Educação Física da UFPE-CAV são capazes de ensinar o 
handebol, respeitando o processo de ensino aprendizagem do mesmo enquanto 
disciplina curricular. 

1.3 Objetivos: Analisar o entendimento dos alunos do curso de educação física do 
CAV – UFPE, no que diz respeito ao processo de ensino aprendizagem do Handebol 
enquanto disciplina curricular; Entrevistar estudantes do segundo período de 
Educação Física – Bacharelado e terceiro período – Licenciatura no que diz respeito 
ao processo de ensino da disciplina handebol; Identificar as várias metodologias 
vivenciadas pelos alunos na disciplina handebol; Verificar o entendimento dos 
alunos sobre o processo de ensino aprendizagem no decorrer da disciplina.  

1.4 O estudo não oferece benefícios diretos aos participantes, contudo, os 
resultados obtidos nesse estudo poderão fornecer informações relevantes sobre 
sobre a realidade escolar brasileira e na área referente ao treinamento (modificar), 
bem como nortear futuras pesquisas acerca desse campo de estudo. 

1.5 Os procedimentos utilizados na pesquisa envolvem aplicação de entrevista com 
uso de um gravador ou questionário impresso que será entregue aos alunos e 
recolhido para análise posterior. 
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1.6 Em caso de desconforto emocional em decorrência da pesquisa, avisar aos 
pesquisadores para resolução e cuidado necessários. Quanto aos riscos e 
desconfortos, a pesquisa oferece riscos mínimos, com busca de um momento 
acolhedor e seguro para o participante por parte dos pesquisadores. 

1.7 Não haverá gastos financeiros para os participantes. Despesas com transporte e 
alimentação para participação na pesquisa sofrerão ressarcimento, tendo em 
vista que as ligações ao/à pesquisador/a podem ser feita a cobrar; 

1.8 Está prevista a garantia do sigilo assegurando a privacidade e o anonimato 
dos/as participante/s, não ocorrendo a identificação através de uso de nome nos 
resultados publicados da pesquisa; 

1.9 Garantia de liberdade do/a participante de se recusar a participar ou retirar o seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

1.10 Apresentação da garantia expressa de liberdade do/a participante de se 
recusar a responder questões que lhe causem desconforto emocional e/ou 
constrangimento em entrevistas e questionários que forem aplicados na 
pesquisa; 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em publicações e eventos de 
caráter científico, com compromisso de retorno aos participantes dos produtos 
gerados. 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ________________________________________________________________, 
inscrito(a) sob o RG/ CPF________________________, abaixo assinado, concordo 
em participar do estudo intitulado “_______________________________________”. 
Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta 
pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 
pesquisador(a) responsável ____________________________________ sobre a 
pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 
projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Vitória de Santo Antão, _____ de ______________________ de ________ 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
 

QUESTIONÁRIO 
 
Universidade Federal de Pernambuco 
Centro Acadêmico de Vitória 
Núcleo de Educação Física e Ciências do Esporte 
Trabalho de Conclusão de Curso – Licenciatura 
Aluna: Simone Ferreira 
Orientador: Prof. Dr. Iberê Caldas 
Modelo de Entrevista Estruturada (Questionário) com os alunos da graduação 
em Educação Física Bacharelado e Licenciatura. 
 
1 - O que você entende por processo de ensino aprendizagem e ensino 
aprendizagem e treinamento? 
R= _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2 - Porque o ensino do handebol deve ser processual? 
R = ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3 - É possível aplicar um processo de ensino aprendizagem/ ensino aprendizagem 
treinamento do Handebol na realidade escolar? 
SIM (     ) NÃO (     ) 
 
4 – Você concorda que é importante a aprendizagem do processo de ensino 
aprendizagem/ ensino aprendizagem treinamento do conteúdo esporte (handebol) 
para sua vida profissional no futuro?  
SIM (    )  NÃO (    ) 
 
5 - A aplicação do processo de ensino aprendizagem/ ensino aprendizagem 
treinamento do handebol nas aulas do curso de Educação Física 
Licenciatura/Bacharelado no CAV – UFPE, contribuirão para as aulas e treinos de 
handebol no contexto escolar? 
SIM (     )   NÃO (     ) 
6 – O uso de métodos de ensino nas aulas de handebol poderia trazer benefícios 
para os estudantes? 
SIM (    )  NÃO (    ) 
Justifique sua resposta: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7 – Quais os métodos de ensino utilizados pelo professor da disciplina handebol?  
Analítico (   ) ; Global (    ); Misto (    ); Recreativo (    ); IEU (    ); JDC (    ); 
Situacional (     ).  
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8 - Em suas futuras aulas como treinador/professor de Educação Física, qual ou 
quais métodos de ensino você utilizaria em suas aulas?  
Analítico (   ) ; Global (    ); Misto (    ); Recreativo (    ); IEU (    ); JDC (    ); 
Situacional (     ).  
Justifique sua escolha: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9 – Porque você considera esse método como sendo o mais adequado para o 
ensino do Handebol? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10 – Você também considera aspectos importantes dos outros métodos de ensino 
para tornar o aprendizado dos alunos um processo mais prazeroso e eficaz? Se sim, 
trocaria sua escolha sobre o método que prefere adotar em suas aulas e justifiquei 
sua resposta. 
SIM (    )  Não (    ) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11 – Em sua graduação, você teve alguma disciplina que abordasse os diferentes 
métodos de ensino aprendizagem/ensino aprendizagem treinamento em 
modalidades coletivas? 
SIM (   )  NÃO (   ) 
 
12 – Você modificaria o método de ensino aprendizagem/ensino aprendizagem 
treinamento em função da faixa etária de seus alunos? 
SIM (    )  NÃO (    ) 
Justifique sua resposta:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
13 – Você se sente preparado para trabalhar o ensino de modalidades esportivas 
coletivas, fazendo uso dos métodos de ensino aprendizagem/ensino aprendizagem 
treinamento na escola ou clube? 
SIM (    )  NÃO (    ) 
Justifique sua resposta:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 




