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No curso de Educação Física da UFRGS é possível vivenciar diversas formas de ensino-aprendizagem 

dos saberes relacionados à área, tais como dança, lazer, esporte, práticas corporais expressivas, ginástica, jogos, 

lutas, etc. Com o objetivo de auxiliar o Subprojeto Educação Física, vinculado ao PIBID-UFRGS, dois grupos de 

bolsistas do PIBID (da ESEF-UFRGS) vivenciam novas experiências junto aos alunos e alunas, professores e 

professoras que convivem em duas escolas da rede de ensino de Porto Alegre: Escola Estadual de Educação 

Básica Dolores Alcaraz Caldas e Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Balduíno Rambo. Em linhas 

gerais, a nossa a nossa atuação é bastante ampla. No entanto, um dos objetivos desses bolsistas é possibilitar que 

haja um retorno – ou "feedback" – de como está sendo o trabalho do grupo PIBID nas escolas parceiras. Seja 

com filmagens, fotos, participando das atividades preparadas aos alunos/as (ou contribuindo de outras maneiras), 

o nosso trabalho consiste em poder auxiliar no descobrimento de novas habilidades e aprendizagens, novas 

formas de saber e perceber o corpo, as pessoas e o mundo, utilizando, para tanto, tecnologias de vídeo e 

instrumentos diversos – como uma câmera filmadora. Desta forma, os alunos/as e os/as próprios/as bolsistas do 

PIBID são convidados a se enxergarem enquanto trabalham, com o intuito de possibilitar novas visões de 

pensamento, ampliando os seus horizontes. Ao mesmo tempo em que atuamos com o foco tanto nos/as bolsistas 

do PIBID quanto nos/as alunos/as, temos a convicção de que estamos iniciando bem essa jornada na 

Universidade. Na esperança de novos aprendizados ao longo do nosso percurso acadêmico, vemos a busca 

incessante pelo conhecimento apenas como um primeiro passo e um importante elemento na nossa formação 

docente... Desejamos reforçar os laços entre Ensino-Pesquisa-Extensão – assim como entre Universidade-

Sociedade –, rumo a um maior e mais pleno desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais, morais, sociais 

e afetivas, intrínsecas a uma meta de vida mais diversa, distinta e plural. Palavras-chave: PIBID; Educação 

Física; Feedback; Atividade Lúdicas; Tecnologias de Vídeo.  

 

 

 

 


