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RESUMO 

Existem muitos esportes que utilizam raquete, tais como Tênis de Campo, Tênis de 

Mesa, Beach Tennis, Badminton, Squash e Pádel. No Brasil, atualmente, é 

crescente o número de praticantes de Esportes de Raquete, o que demanda maior 

oferta em clubes, academias e escolas por estas modalidades esportivas. Apesar 

deste crescimento, é comum observarmos nos cursos de formação em Educação 

Física a falta de uma disciplina específica para as modalidades esportivas que 

utilizam raquete. Este conteúdo, por vezes, é abordado de forma generalista em 

disciplinas básicas, e em alguns casos, continua sendo não abordado na grade 

curricular dos cursos de graduação em Educação Física de muitas instituições, 

sejam públicas ou privadas, de forma obrigatória. Este trabalho procura abordar a 

questão entre o descompasso existente entre a prática de esportes que utilizam 

raquete e a oferta de disciplinas com propósito de estudá-los no currículo de 

Educação Física. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a “Era Guga” (Gustavo Kuerten), o Tênis no Brasil tem apresentado 

resultados positivos em relação ao número de jogadores, profissionais e amadores e 

à exposição na mídia. Seguindo essa tendência, outros esportes além do Tênis, o 

Badminton e o Tênis de Campo, participam das Olimpíadas, são divulgados e, com 

bons resultados, se popularizaram. 

Este trabalho justifica-se pela popularidade que os esportes de raquete 

alcançaram no Brasil nos últimos anos, tornando-se de extrema importância para a 

formação dos professores de Educação Física.  O intuito é compreender os motivos 

pelos quais essas modalidades não são alvo de uma disciplina específica da grade 

curricular de Educação Física. 

 

OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a forma como são abordados os 

Esportes de Raquete nos cursos de graduação em Educação Física, verificar se são 

conteúdos de uma disciplina específica obrigatória ou de forma optativa, se são 

abordados em disciplinas genéricas ou ainda, se não são abordados. Desta forma, 
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procura-se compreender a inserção e a importância da matéria de Esporte de 

Raquetes na grade curricular da graduação em Educação Física.  

 

METODOLOGIA 

Este trabalho será organizado em três partes. Inicialmente será realizada uma 

Revisão Bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado como livros, 

artigos e teses, apresentando caráter exploratório, o que permitirá maior 

familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições, 

complementa Gil (2007). A segunda parte consiste em uma pesquisa de campo com 

coleta de dados através de uma pesquisa documental em sites públicos das 

Instituições de Ensino Superior (IES), que possuem cursos de graduação em 

Educação Física do Estado de São Paulo, e o posterior envio de um questionário 

fechado via online as coordenações destes cursos. Ressalta-se que a pesquisa tem 

aprovação do Comitê de ética da Faculdade de Jaguariúna (FAJ) e será enviado as 

coordenações de cursos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

respeitando os princípios éticos de pesquisa. A terceira parte é a análise dos 

resultados e a discussão dos dados obtidos, buscando compreender a organização 

e oferta deste conteúdo nos cursos pesquisados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo BARBANTI (p. 1-4), a Educação Física aborda um extenso campo 

de ações e, especificamente, se preocupa com o relacionamento entre o movimento 

humano e outras áreas da educação, sejam mentais, sociais ou emocionais, na 

medida em que vão se desenvolvendo.  Enquanto área do conhecimento, a 

Educação Física é definida como um processo educacional que usa o movimento 

como o mecanismo para ajudar as pessoas a adquirirem habilidades, 

condicionamento, conhecimento e atitudes que contribuam para seu bem-estar. 

O Esporte envolve o uso de atividades motoras, proeza física ou esforço físico 

BARBANTI (2012, p. 54-55), o que o difere da Atividade Física é ocorrer, 

obrigatoriamente, em forma de competição, condições formais e organizadas. 

Dentro da Educação Física, o Esporte pode ser organizado em três etapas distintas 

(MARQUES, GUTIERREZ, ALMEIDA, 2008, p. 49-55, apud DIECKERT, 1984): 1. 

Esporte de Alto rendimento – é pautado na comparação direta e análise objetiva de 
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performance da valorização do resultado; 2. Esporte de Lazer – caracteriza-se pelo 

não profissionalismo, tem como busca por prazer e socialização, compensação, 

recuperação ou manutenção da saúde, equilíbrio psicofísico, restauração e 

relaxamento; 3. Esporte Escolar – baseado no princípio sócio-educativo, prepara os 

praticantes para a cidadania. 

No campo dos esportes, há vários que utilizam raquetes. De forma genérica, 

essas modalidades, segundo Cabello (2000) se caracterizam pelo uso da raquete 

como instrumento para rebater o objeto do jogo (normalmente, uma bola), e podem 

ser classificados como esportes de oposição, por serem praticados individualmente 

ou em dupla (cooperação-operação), mas com a existência de um adversário. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Além da parte teórica brevemente apresentada no desenvolvimento, também 

foram elaborados os questionários a ser enviado aos profissionais de Educação 

Física das Instituições de Ensino do Estado (IES) de São Paulo. Ademais, 

procurando estabelecer os primeiros dados, foi realizada uma pesquisa documental 

nos sites das Instituições de Ensino (IES) do Estado de São Paulo , em suas grades 

curriculares, para verificar quais delas têm e quais não têm a matéria de Esportes de 

Raquetes. Das 130 faculdades – de acordo com o Ranking Universitário da Folha, 

de 2015 –, apenas 13 delas apresentam a matéria, 45 não tem informações 

curriculares disponíveis em seus sites e 72 não possuem a matéria, ou seja, 10% 

têm 34,6% não informa e 55,4% não contêm. 
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