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RESUMO 

Historicamente centrada em questões de saúde e em habilidades motoras, a 

Educação Física em âmbito escolar viu, por anos, questões como ciências sociais e 

culturas deixadas em segundo plano, em um contexto que vem se revertendo na 

medida em que novas possibilidades são inclusas no estudo e ensino desta matéria. 

Neste sentido, surgem oportunidades para a introdução de fenômenos esportivos 

não convencionais, como os Esportes de Raquete, em oposição à predominância 

dos Jogos Esportivos Coletivos (JEC). O presente estudo tem como intuito levantar 

dados a respeito da presença destes esportes na formação no ensino Básico. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das maneiras de organizar o estudo do Esporte é dividi-lo em três 

categorias: esportes de alto rendimento; esportes de lazer; e esporte escolar. 

(MARQUES, GUTIERREZ, ALMEIDA, 2008, DIECKERT, 1984). Enquanto o Esporte 

de Alto rendimento é pautado na comparação direta e análise objetiva de 

desempenho da valorização do resultado, destinado a atletas e competidores; o 

Esporte de Lazer caracteriza-se pelo não profissionalismo, e busca prazer e 

socialização, compensação, recuperação ou manutenção da saúde, equilíbrio 

psicofísico, restauração e relaxamento. Já o Esporte Escolar, tema deste trabalho, 

se baseia no princípio sócio-educativo, e prepara os praticantes não apenas para as 

habilidades motoras referentes ao esporte, mas, através de jogos, para a cidadania. 

Os diferentes tipos esportivos podem ser enquadrados dentro dessa 

organização do esporte, uma vez que atletas profissionais e de lazer, bem como 

estudantes, podem aprender as técnicas e regras de cada jogo. Mas, nos Esportes 

Escolares, a utilização de Jogos Esportivos Coletivos (JEC), que abordam práticas 

esportivas do ponto de vista tático, defensivo e ofensivo, parece omitir o ensino e a 

experiência de práticas alternativas, como os Esportes de Raquete. 

A prática esportiva é um dos meios mais utilizados para difundir a cultura do 

movimento corporal nas escolas. Essas práticas têm grande importância, porque é 

através delas que são consolidados valores fundamentais como respeito, união, 

socialização e até competição. Se a maioria dos conteúdos que o professor de 

Educação Física ensina nas escolas gira em torno dos Jogos Esportivos Coletivos 

(JEC), como futebol, vôlei, basquete e handebol, que são, na maioria das vezes, 

competitivos e excludentes, perde-se a chance de trazer não apenas diferentes 
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habilidades motoras, mas ainda diferentes culturas e valores para a sala de aula e, 

por consequência, para a sociedade, através das práticas alternativas. 

Segundo Palafox (2015), a Educação Física permite aos alunos o contato 

com diversas práticas corporais de forma sistematizada, conhecendo, assim, suas 

características específicas e os diferentes significados atribuídos socialmente a elas 

Em uma visão multidisciplinar, um dos aspectos que norteiam a prática da Educação 

Física nos dias de hoje são as estratégias inovadoras que fogem da abordagem 

tradicional do processo “ensino/aprendizagem. Dessa forma, procura-se 

compreender a importância da inserção da matéria de Esportes de Raquete na 

grade curricular escolar já que esses Esportes são uma ampla e rica possibilidade 

de introdução de práticas corporais plurais na grade curricular escolar.  

 

OBJETIVO 

Esse trabalho tem como finalidade avaliar a maneira como foram abordados 

os Esportes de Raquete nas escolas do Ensino Básico, através de questionário. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho será realizado através de Pesquisa de Campo que contará com 

um questionário, elaborado pelos pesquisadores, com perguntas para saber como 

foi trabalhado o conteúdo de Esporte de Raquete nas aulas de Educação Física 

Escolar no ensino formal. Se questionário será aplicado em universitários, ex-alunos 

do Ensino Básico. Após a coleta de dados será executada uma análise descritiva 

simples através da média e média padrão, dos resultados e discussão de todos os 

dados adquiridos, averiguando a organização e oferta destes conteúdos 

pesquisados na faculdade.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi submetido, inicialmente, ao Comitê de Ética 

e ao Termo de Consentimento Esclarecido. Assim que elaborado, foi realizada 

revisão de literatura sobre o tema e iniciado um questionário que foi aplicado como 

piloto em dez indivíduos como forma de análise sobre a eficácia do questionário.  

Posteriormente houve contato com a Faculdade de Jaguariúna (FAJ) para a 

aplicação dos questionários e esta cedeu a autorização para coletas de dados com 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                                                      

3 
 

os alunos. Em breve os questionários serão aplicados aos alunos graduandos de 

Educação Física da Faculdade de Jaguariúna. 
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