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Introdução: O handebol é uma modalidade esportiva que tem como base o gesto motor arremessar, sua
estrutura envolve elementos como: a bola, os companheiros, os adversários, os alvos, as regras e um
espaço físico específico. Para os praticantes o ponto máximo dessa atividade é fazer gol, assim como no
futebol. Por considerarmos que o handebol pode ser um rico elemento pedagógico, instigando o
aprendizado de habilidades técnicas e táticas (os procedimentos em geral), conceitos, bem como atitudes
(cooperação, solidariedade, respeito, reflexão-critica, entre outros), iniciamos, desde 2005, o Projeto
Ensinando e Aprendendo Handebol vem sendo desenvolvido no interior de uma escola pública municipal da
cidade de Bauru/SP, sendo ministrado por graduandos do curso de licenciatura em Educação Física. Seu
objetivo é fornecer aos alunos importantes bases educativas que os permitam viver o jogo em todas as suas
dimensões, possibilitando o estabelecimento de relações desse aprendizado com a realidade e ainda
construindo elementos significativos para o usufruto dos seus tempos de lazer. Objetivos: O objetivo do
projeto também se amplia para o formação inicial docente, uma vez que tem permitido aos graduandos
vivenciar uma experiência profissional concreta sendo assistido e orientado pela coordenadora do mesmo.
Participam do projeto atualmente cerca de 60 crianças e jovens, meninos e meninas de 10 a 15 anos de
idade. As aulas acontecem todas as 4as. e 6as. feiras das 17h00 as 19h30. O objetivo do presente resumo
é apresentar os dados de uma investigação centrada no mapeamento das contribuições ou não deste
projeto para os alunos participantes, bem como, em quais aspectos isso tem ocorrido. Métodos: A pesquisa
se orientou por um estudo exploratório, fazendo uso do questionário estruturado, respondido por 51 alunos.
Resultados: s resultados revelaram que todos (51) alunos consideram que o projeto contribui, não havendo
qualquer outra resposta oposta a isto. Os aspectos desta contribuição foram os seguintes: (48) melhora da
sua saúde; (48) melhora nas habilidades do handebol; (46) melhora na capacidade de jogar handebol; (46)
melhora no entendimento do jogo de handebol; (46) melhora porque eu aprendo algo num horário em que
eu não tinha nada para fazer; (40) melhora na relação com os colegas; (39) melhora no respeito aos outros;
(33) melhora no controle das emoções (raiva, medo, nervosismo); (32) melhora na disciplina; (29) melhora
na relação com o professor; (20) melhora na escola. Como foi possível observar, o projeto vem trazendo
contribuições importantes para os participantes. Destaca, deste modo, o precioso papel da extensão
universitária junto a comunidade e sinaliza para a necessidade da sua continuidade.
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