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Esse estudo baseia-se na apresentação das primeiras experiências junto ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID), especificamente às atividades desenvolvidas no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, 
através do subprojeto “O Ensino dos Esportes na Escola: Intervenções a partir dos cenários esportivos produzidos na 
mídia”. O trabalho tem como objetivo descrever alguns aspectos relacionados às primeiras experiências dos alunos 
bolsistas durante as intervenções no contexto escolar, além de avaliar o processo de aplicação do projeto. No que diz 
respeito aos procedimentos metodológicos, pode-se destacar dois momentos importantes nesta primeira etapa. O 
primeiro refere-se ao processo de diagnóstico, que busca de um conhecimento prévio sobre o ambiente escolar, sua 
funcionalidade e suas particularidades. O segundo momento trata das primeiras intervenções práticas juntamente aos 
alunos das turmas atendidas, com caráter investigativo no que se refere ao conhecimento das peculiaridades da turma. 
Inicialmente, optou-se por utilizar o jogo como principal instrumento pedagógico para o ensino esportivo, devido às 
suas características mais adaptáveis. Após essa etapa, ficou explícita a importância e a necessidade de contextualizar 
aspectos relacionados aos diferentes cenários esportivos vinculados à mídia, tendo em vista a forte influência que as 
crianças demonstraram no decorrer das aulas. Boa parte dessa influência advém de algumas veiculações do sistema 
midiático, no que se referem a conceitos, noções de jogo e sentidos atribuídos pelos alunos, tanto no decorrer das 
atividades como também nos momentos de reflexão e discussão sobre os temas desenvolvidos. 
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