
1 

 

 

 

 

 

GUILHERME SOUZA DA SILVA 

 

 

 

TÊNIS DE CAMPO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA PROPOSTA 

BASEADA EM PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA CRÍTICO EMANCIPATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof.ª Mestre NEYSE LUZ MUNIZ 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

Monografia apresentada ao Curso de 

Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense, como 

Requisito parcial para obtenção do Grau 

de Licenciado em Educação Física. 



2 

 

 

GUILHERME SOUZA DA SILVA 

 

TÊNIS DE CAMPO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA PROPOSTA 

BASEADA EM PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA CRÍTICO EMANCIPATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em  julho de 2018. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof.ª Ms. Neyse Luz Muniz – Orientadora 

UFF 

 

 

Prof. Ms. Aurélio Pitanga Vianna 

UFF 

 

 

Prof. Sergio Ricardo Aboud Dutra  

UFF 

 

Niterói 

2018 

Monografia apresentada ao Curso de 

Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do Grau de 

Licenciado em Educação física. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Dedico a todos aqueles que de alguma forma 

estiveram e estão próximos a mim, fazendo 

esta vida valer a pena. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades. 

Agradeço a minha mãe Karla Geanne e a meu pai Luciano, heróis que 

com muito carinho e apoio, não mediram esforços para que eu chegasse até esta 

etapa de minha vida. 

A professora Neyse Muniz, pela paciência e incentivo que tornaram 

possível a conclusão deste trabalho. 

Aos amigos e colegas, pelo incentivo e apoio constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

A concepção crítico-emancipatória nega ser um refúgio 
tranquilo para as professoras e professores, propondo-se a ser uma 

pista de decolagem para os mais inusitados voos rumo ao 
esclarecimento e emancipação. 

  Ana Lúcia Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho, de caráter exploratório e propositivo, teve como objetivo apresentar 

uma possível forma de sistematizar o conteúdo tênis de campo nas aulas de Educação Física 

considerando princípios presentes na pedagogia crítico-emancipatória que baliza a proposta 

pedagógica defendida pelo professor Elenor Kunz. A preocupação e o compromisso com o 

processo de ensino-aprendizagem que assegure ao aluno tomar decisões e resolver problemas, 

tanto em relações a situações vivenciadas no esporte como na vida, nos levou a priorizar a 

emancipação do aluno a partir da reflexão crítica no “se movimentar” humano como 

referência da proposta pedagógica aqui apresentada. Nessa perspectiva é que o tênis de campo 

é apresentado como uma prática esportiva capaz de contribuir para o desenvolvimento social e 

motor dos alunos na busca de transformações na sociedade. 
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ABSTRACT 

 

This work, with exploratory and propositional character, had the purpose of 

presenting a possible way to systematize the field tennis in a Physical Education classes 

considering principles present in the critical-emancipatory pedagogy that beacon the 

pedagogical proposal defended by teacher Elenor Kunz. The concem and commitment to the 

teaching-learning process that assures the student to make decisions and solve problems, both 

in relation to situations experienced in sports and in life, led us to prioritize the student’s 

emancipation from the critical reflection on human “moving” as a reference of the 

pedagogical proposal presented here. In this perspective, field tennis is presented as a sport 

practice capable of contributing tu the social and motor development of students in search of 

changes in society. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Embora muitos trabalhos apontem que os conteúdos desenvolvidos na Educação 

Física escolar têm estado restritos ao ensino das práticas esportivas voleibol, basquetebol, 

handebol e futebol, essa disciplina curricular possui uma infinidade de práticas corporais que 

podem ser pedagogicamente tratados em suas aulas, atendendo ao Projeto Político Pedagógico 

da escola e objetivando a formação de alunos crítico e reflexivos.  

É com base nesse entendimento que este trabalho acadêmico tem como objetivo 

apresentar uma proposta para o tênis de campo, nas aulas de educação física, tendo como base 

princípios presentes no que Kunz (2006) apresenta como uma transformação didático-

pedagógica do esporte. Para o autor o esporte dentro dessa perspectiva possibilita o 

aprendizado de uma gama de movimentos variados.  

Diferente de como tem sido trabalhado os esportes mais tradicionais, que 

comumente restringem seu aprendizado a aspectos motores, no aprendizado do tênis de 

campo, um aspecto a ser considerado tem a ver com a utilização da raquete como implemento 

trazendo para sua prática um tipo de vivencia corporal que se dá através da utilização de um 

instrumento, que exige do praticante uma outra forma de percepção corporal para rebater a 

bola, além disso, a participação no jogo possibilita ao aluno buscar soluções a partir da 

resolução de problemas e, o exercício de respeito aos oponentes a fim de que se torne um jogo 

dinâmico e eficaz para o desenrolar das ações. 

Uma outra questão que precisa ser considerada, quando se deseja trabalhar com 

esse conteúdo na escola diz respeito ao custo do material necessário para sua prática. Nesse 

sentido, ao optar por trabalhar com ele em suas aulas, o professor de Educação Física precisa 

buscar adapta-lo ao espaço escolar e elaborar material alternativo para que possa desenvolver 

seu aprendizado. Essa questão é abordada por Freire e Scaglia (2003) para quem o esporte é 

uma prática corporal perfeitamente adaptável ao ambiente escolar, na medida em que permite 

a utilização de outros tipos de materiais para ministrar a aula tornando-a viável.  

 Considerando essas questões, vimos nos princípios e encaminhamentos 

metodológicos apresentados por Kunz (2006) quando propõe uma transformação didático 

pedagógica do esporte um caminho que pode oportunizar aos alunos tanto a aprendizagem dos 
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fundamentos do tênis de campo quanto sua emancipação dos determinantes impostos pelo 

sistema social vigente. 

Em síntese podemos dizer que, na maioria das vezes, as aulas de educação física 

ministradas na escola têm ficado restritas a simples exercitação das atividades esportivas, o 

que Souza Júnior (2001) denomina de um fazer por fazer; nessa vertente, o autor afirma, cabe 

aos alunos a reprodução e aprimoramento de gestos motores. Na busca de encontrar novos 

caminhos para o trabalho das práticas esportivas nas aulas de educação física no âmbito 

escolar é que esse trabalho monográfico apresenta uma possibilidade para a prática 

pedagógica do esporte tênis de campo dentro da educação física escolar a partir de princípios 

que norteiam a pedagogia crítico-emancipatória proposta por Kunz (1991).  

Assim a proposta apresentada nesse trabalho utiliza-se de uma didática 

comunicativa como forma de abordagem do esporte dentro da escola, e ainda, privilegia os 

princípios da criticidade e da superação de limites. 

O caminho percorrido para atingir o objetivo proposto nesse trabalho foi de 

realizar uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, onde livros e artigos acadêmicos 

serviram como fonte de consulta para criação de um suporte teórico que sustenta as ideias 

nele defendidas.  

Em seu desenvolvimento, em um primeiro momento, foi traçado um breve 

histórico da educação física e seus caminhos dentro da escola estabelecendo um diálogo com 

Benvegnú Júnior (2011) e Ghiraldelli Júnior (1998), a fim de melhor compreender as forma 

como o homem socialmente construiu essa história, refletindo e percebendo a 

responsabilidade enquanto construtores de relações dentro do espaço pedagógico que é o 

ambiente escolar, até o momento em que Kunz (2006) apresenta o livro “Transformação 

Didático-Pedagógica do Esporte”, principal aporte do trabalho, de onde são extraídos os 

alguns conceitos e princípios balizadores do trabalho com o tênis de campo aqui defendido.  

Em seguida são explicitados o sentido e o significado dos princípios que devem 

ser enfatizados no processo de formação de sujeitos emancipados. Também é destacada a 

importância da comunicação para desenvolvimento do trabalho em torno do qual a proposta 

se constrói. Finalizando é apresentada uma possibilidade de se trabalhar o tênis de campo nas 

aulas de Educação Física escolar na busca da emancipação dos alunos.   
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2 - O CAMINHO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 

 

Para uma melhor compreensão do processo educacional vivenciado nas escolas 

brasileiras e o contexto da educação física escolar nesse ambiente, será realizada uma breve 

retrospectiva histórica da educação física no Brasil. Para isso, foi travado um diálogo com 

Benvegnú Júnior (2011) e Ghirldelli Júnior (1998) na busca de contextualização deste 

processo evolutivo. 

Ao iniciar essa viagem no tempo passamos a dialogar com Benvegnú Júnior 

(2011) que em seus estudos relatam que ao entrar na escola a educação física foi diretamente 

influenciada por instituições médicas e militares, direcionando a maior parte do foco das 

pesquisas e do desenvolvimento em estudos ligados a essas instituições.  

Ainda com base nos estudos desse mesmo autor entende-se que a obrigatoriedade 

da educação física na escola se deu oficialmente no ano de 1851, através da reforma Couto 

Ferraz que objetivava melhorar a educação no Brasil, regulando e regulamentando o ensino, e 

ampliando o acesso a educação.  Três anos após essa reforma a ginástica torna-se obrigatória 

para o ensino primário e a dança para o ensino secundário. É nesse período que a Educação 

física, utilizando-se de métodos ginásticos, adquiriu caráter higienista. Com isso o seu real 

objetivo se tornou promover a saúde e a moral, implementando hábitos de higiene e saúde a 

população e disciplinando o indivíduo. 

Posteriormente a Educação Física adquire um caráter militarista, que busca 

promover a melhor condição física do indivíduo preparando-o para o combate e a guerra. 

Segundo afirma Ghiraldelli Júnior (1998) os exercícios físicos na escola nesse período tinham 

o propósito de privilegiar os mais habilidosos e fortes e excluir os desprovidos de habilidades 

físicas, pautados em princípios eugênicos que buscavam promover uma depuração da raça.  

A docilização dos corpos era fundamental nesse período para direcionamento de 

homens em suas funções sociais formando “cidadãos-soldados” capazes de obedecer a ordens 

sem nenhum tipo de reflexão, nesse período histórico as políticas de governo relacionadas à 

mulher eram muito ligadas a saúde, buscando promover a saúde da mulher para gerar filhos 

fortes e saudáveis.  

Esses estudos enfatizam que a educação física escolar a partir da segunda metade 

do século XX inicia um processo de esportivização dentro da escola buscando através das 
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atividades esportivas, conteúdo então privilegiado nas aulas de educação física, doutrinar os 

estudantes e conter protestos e represarias ao governo. Valendo-se de sua espetacularização e 

supervalorização, esse movimento foi muito intenso tendo ainda nos dias de hoje grande 

influência sobre as aulas ministradas na escola. 

Na segunda metade da década de 1980, a visão de que educação física se resumia 

somente a prática de esporte começa a mudar, pois a partir desse período começam a surgir 

algumas propostas pedagógicas de ensino para a educação física centradas no aluno. Neste 

sentido surgem duas linhas de pensamento, a saber, as teorias críticas e não críticas. Assim o 

aluno passa a ser o centro da aula, e nesse momento histórico ocorre o aumento no número de 

estudos acadêmicos sobre os impactos da Educação Física escolar na formação do aluno.  

É importante ressaltar que na Educação Física a pedagogia não crítica restringe as 

aulas ao desenvolvimento motor do aluno, a busca por um padrão motor de excelência, numa 

perspectiva de adaptação dos indivíduos as exigências motoras cotidianas. Por isso, é possível 

dizer que nessas propostas o gesto motor é o fundamento das aulas de educação física escolar. 

Nesse momento histórico, as propostas que não se relacionavam diretamente a busca de uma 

transformação social eram muito criticadas, por não buscar uma contextualização de 

conhecimentos e a transformação da vida em sociedade. 

Em contraposição as proposta de ênfase motora, as pedagogias críticas 

“humanistas ou progressistas”, entendem que a educação física na escola não pode se limitar a 

aprendizagem e desenvolvimento de gesto motor, pois apenas isto não é suficiente para 

legitimar sua permanência dentro da escola, uma vez que a função da escola, onde todas as 

matérias estão inseridas, inclusive a educação física, é tornar o aluno um cidadão reflexivo e 

crítico aos valores éticos, morais, estéticos e sociais. 

Não podemos deixar de destacar que vivendo em uma sociedade onde impera o 

sistema político e econômico capitalista, ou seja, uma sociedade dividida em classes, que 

possuem interesses antagônicos, e essa disputa de poder gera grande desigualdade dentro do 

país. A partir desse quadro, no inicio dos anos 90 começam a surgir propostas que buscam 

soluções para acabar com essa injustiça. Para isso, propõe que a educação promova junto aos 

alunos uma análise crítica dessa realidade social. 

Uma obra significativa ligada a uma perspectiva de mudança social é o livro 

“Metodologia do Ensino de Educação Física” (1992) conhecido como “Coletivo de Autores”, 

uma produção acadêmica que marca o surgimento de um novo paradigma para o trabalho da 
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educação física na escola. Baseado em referenciais marxistas destaca a reflexão sobre a 

cultura corporal como caminho para o desenvolvimento dos conteúdos físico e esportivo. A 

partir do entendimento das práticas corporais como construções culturais; sua proposta 

conceitual apresenta uma forma de currículo ampliada para que possa atender os interesses 

dessa população oprimida que “através de lutas e vontade política possam tomar a direção da 

sociedade, construindo uma hegemonia popular” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 24).  

Nesse sentido, aponta o desenvolvimento dos elementos da cultura corporal a partir de uma 

análise contextualizada dos conhecimentos. 

Um pouco depois, no ano de 1997 surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s (1997a) da educação. Sua proposta começou a ser desenvolvido em 1996 por um 

grupo de estudiosos, mas só foi gradualmente implantado a partir do ano de 1997.  Baseado 

no modelo de educação espanhola, essa proposta busca uma transversalização do 

conhecimento através dos chamados Temas Transversais, os quais são apontados para todas 

as áreas de conhecimento, norteando e promovendo uma problematização de temáticas sociais 

emergentes.  Sobre isto, Darido e Souza Júnior (2009) dizem que o trabalho das dimensões 

atitudinal, conceitual e procedimental dos conteúdos são características identificadoras desta 

proposta que tem o pleno exercício da cidadania como seu eixo norteador. 

  No que diz respeito à educação física os referencias específicos presentes nos 

PCN’s foram elaborados em três volumes. O primeiro para o ensino fundamental 1 (1997b), 

para o ensino fundamental 2 (1998) e para o ensino médio (1999) apresentando a inclusão 

como princípio a ser considerado em seu desenvolvimento. 

Junto a esse movimento de proposições conceituais e didático-pedagógicas para o 

trabalho da Educação Física na escola surge no ano de 2006 uma a proposta elaborada pelo 

professor Elenor Kunz em seu livro “Transformação Didático-Pedagógica do Esporte”. Tendo 

como base as ideias marxistas defendidas pelo estudioso da segunda geração da ‘Escola de 

Frankfurt’ Jurgen Habermas. Kunz considera que a emancipação do sujeito das determinações 

do sistema pode ser conseguida a partir do desenvolvimento, nas aulas de Educação Física, do 

que denominou uma didática comunicativa, onde as competências objetiva, social e 

comunicativa devem produzir novos sentidos e significados ao “se movimentar” humano. É a 

partir dessa proposta defendida por Kunz (2006) para o desenvolvimento da ação pedagógica 

da Educação Física na escola que será apresentada uma possibilidade para a introdução do 

tênis dentro da realidade escolar. 



14 

 

3 - PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA O TÊNIS DE CAMPO NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR: A TRANSFORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO 

ESPORTE 

 

 

O objetivo da proposta de trabalho aqui defendida para o esporte tênis de campo 

na escola, é proporcionar aos alunos a superação dos limites impostos ao jogo, pelas 

determinações presentes em sua esportivização, a partir da experimentação. Nesse sentido o 

esporte ganha no ‘se movimentar’ novos sentidos e significados; a isso Kunz (2006) chama de 

“dar um sentido amplo ao esporte”, na medida em que no mundo vivido no ‘se movimentar’ 

analisa e critica o que lhes é imposto. Ao apontar como ferramentas importantes nesse 

processo a interação social e a linguagem no se movimentar diante do mundo, a proposta 

privilegia o saber-fazer, o saber-sentir e o saber-pensar. 

 Para melhor entender a proposta de transformação didático-pedagógica do 

esporte defendida por Kunz (2006) apresentaremos algumas considerações sobre a mesma. 

Ao retornar de um mestrado defendido na Alemanha, Kunz apresenta em seu livro Ensino e 

Mudança (1991) os princípios conceituais do que ficou conhecido como pedagogia crítico-

emancipartória. Destacou-se nessa proposta a valorização que a mesma dá a ação 

comunicativa entre alunos e professores que não deveria ocorrer de forma vertical, mas uma 

relação de descoberta orientada proporcionar ao aluno a partir de um agir comunicativo.  

Sua leitura em relação à cultura do movimento envolve o “se movimentar” 

humano em seus vários significados, num processo comunicativo do sujeito com o mundo e 

isso deve ser utilizando como instrumento para o desenvolvimento da ação crítica do aluno.  

Para Marques e Iora (2009) esta proposta possibilita aos alunos praticar o esporte 

como instrumento de desenvolvimento da capacidade de conhecer, reconhecer e 

problematizar a partir de um processo comunicativo, todo seu relacionamento com o mundo 

social, político, econômico e cultural. 

Ao fazer menção ao que considera como dimensões inumanas presentes no 

esporte de rendimento, o autor chama atenção para duas questões que devem merecer a 

atenção do professor ao planejar seu trabalho. A primeira se refere à especialização precoce e 

a outra as questões relacionadas ao doping. 
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No que diz respeito à especialização precoce no esporte, a atenção volta-se para 

hipervalorização da cultura esportiva diante de nossos olhos frente os interesses da sociedade 

de consumo. É visível que o esporte tem sido uma ferramenta que desperta a atenção dos 

alunos levando aos pequenos e seus responsáveis a buscar inserir precocemente as crianças na 

prática dos mais diferentes esportes. Porém, o autor nos alerta para necessidade de se ter o 

cuidado de considerar os malefícios que isso pode causar as crianças que ainda se encontram 

numa fase de desenvolvimento de consolidação de suas estruturas ósseas, por exemplo.  

Além disso, é preciso que o professor considere que ao tratar o esporte no âmbito 

escolar não tome por base suas características “clubísticas” desenvolvendo aulas balizadas 

pelo rendimento esperado no esporte de alto rendimento, reduzindo o período de brincadeiras 

e jogos infantis, indispensáveis a formação das crianças. Por isso é necessária uma 

transformação do esporte para um modelo fora dos referenciais da esportivização, que 

objetive a formação de sujeitos livres e emancipados. 

Quanto às questões que envolvem o doping Kunz (2006) acredita que é um tema 

que deve ser abordado desde cedo nas aulas, não só no que se refere ao uso de esteroides para 

melhora de desempenho em atletas, como também, sua utilização voltada para questões 

estéticas. Esclarecer os alunos a respeito das consequências da utilização dessas substâncias 

sem orientação e de forma discriminada deve estar na preocupação dos professores de 

Educação Física em suas aulas. 

Outro ponto essencial em sua proposta conceitual, Kunz (2006) destaca a 

importância da aula de Educação Física desenvolvida na escola estar balizada em uma 

‘Didática Comunicativa’. De acordo com suas ideias, a transformação didático-pedagógica do 

esporte só pode ocorrer a partir do agir comunicativo. Nesse sentido a utilização da descoberta 

orientada dá maioridade sobre as ações, pois permite ao aluno analisar suas possibilidades e 

limites.  

A transformação didático-pedagógica do esporte que se fundamenta na pedagogia 

crítico-emancipatória busca oportunizar espaço de diálogos que permitam aos alunos 

utilizarem-se da encenação, a fim de vivenciarem as mais variadas experiências de 

movimento de forma positiva, onde o prazer no se movimentar permita a ressignificação dos 

sentidos e significados atribuídos socialmente ao mesmo. 
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Nesse contexto, a ação deixa de ser apenas um movimento determinado 

socialmente e se constitui em um momento de reflexão transformadora, que leva a libertação 

do sistema pela experimentação no mundo vivido (no se movimentar). 

Assim, através do se movimentar e da ação comunicativa busca-se capacitar ao 

aluno para a vida social e esportiva, com uma ótica crítica sobre os fenômenos, sendo a 

emancipação tarefa fundamental da educação. 

O esporte, como instituição esportiva, com seus valores e carregada de práticas 

alienantes, não deve ser o modelo a ser seguido na escola. Ele deve ser visto como 

instrumento educacional, ou seja, como uma importante ferramenta para libertação dos 

sujeitos das determinações sociais, na medida em que serve como ponto de reflexão. Por isso, 

deve ter suas características e sua intenção social, estudadas e questionadas pelos alunos na 

busca pela sua emancipação. 

Nesse ponto não é demais reforçar o significado de emancipação na proposta de 

Kunz (2006). Diante da leitura de um caráter alienante existente nas aulas de Educação Física 

que tem por base os padrões das práticas esportivas institucionalizadas; emancipar o aluno 

tem haver com libertá-lo de uma visão unicamente individualista, competitiva e autoritária 

desse tipo de esporte, adotando uma concepção de esporte pautado em valores e normas que 

assegurem a todos o direito a dele participar. Esse caminho, para o autor, leva o aluno a agir 

de igual forma alcançando sua emancipação frente às imposições do sistema social,  

Segundo Almeida (2008) a emancipação só ocorre pela aquisição do 

conhecimento objetivo em dimensões política, social, econômica, dando ao individuo 

subsidio para apresentar sua tomada de decisão ou ação própria, autônoma, sem presença de 

coerção; isso vai ao encontro do próprio entendimento de Kunz. 

As ideias defendidas por Kunz em sua obra “Educação Física: ensino e mudança” 

(1991), ressalta que um professor que busca a emancipação de seus alunos, deve ter sua aula 

fundamentada em três competências. A competência objetiva, que se estabelece pelo trabalho, 

a competência social que promove a interação e a comunicativa que se concretiza através da 

linguagem verbal e não verbal. 

A competência objetiva se constitui na aquisição de informações e conhecimentos 

que permitam a vivência da prática esportiva de maneira ampla. Está relacionada a ação 

básica que caracterizam cada modalidade, os movimentos básicos das diferentes modalidades 

esportivas que se constitui em ferramenta pedagógica da educação.  
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A competência social busca entender as relações socioculturais presentes em cada 

gesto, em cada ação, em cada movimento realizado, buscando relacioná-lo aos diferentes 

papéis que o indivíduo assume na sociedade. 

 A competência comunicativa é a que trás para as aulas de educação física a 

diferença entre um gesto motor que atenda ao movimento do esporte e o “se movimentar” 

cheio de significados para os praticantes. No ensino ligado a essa competência o aluno 

aprende a ler, interpretar e criticar a realidade em sua relação com o esporte, emitindo sua 

opinião verbal ou corporalmente. 

Nesse caminho, o aluno deve ter acesso a conhecimentos e vivenciar experiências 

que possa ajudar a participar da vida em sociedade abarcando a dimensão social, cultural e 

esportiva, superando sua capacidade de praticar o esporte de forma bem-sucedida, a partir de 

suas possibilidades, necessidades e objetivos. Além disso, a aquisição dessas competências 

deve permitir ao aluno "[...] conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e significados 

nesta vida, a partir da reflexão crítica" (KUNZ, 2006, p. 31). 
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4 - A APRENDIZAGEM DO TÊNIS DE CAMPO E A TRANSFORMAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO ESPORTE 

 

 

4.1 - PRINCIPIOS A SEREM ADOTADOS 

Segundo a proposta de Kunz (1991), que tem como referencial a pedagogia crítico-

emancipatória, o autor do movimento, a ação geradora de movimento e o mundo vivido são 

elementos que devem se relacionar na perspectiva da emancipação dos sujeitos; isso porque, 

segundo o autor, o movimento pelo movimento possui fins utilitários e se constitui em uma 

cópia irrefletida e descontextualizada. 

Nesse contexto, para a teoria de Kunz (2006) o esporte deve ser transformado 

pedagogicamente, sendo trabalhado nas aulas de Educação Física Escolar de forma a 

possibilitar ao aluno solucionar problemas e desafios de forma positiva e dar sentido e 

significado ao movimento no “se movimentar”. 

Assim, levando em conta a transformação que deve sofrer o esporte para ser 

trabalhado na escola indicada por Kunz (2006), na proposta apresentada neste trabalho, serão 

contemplados os princípios da criticidade e da superação de limites. 

 

PRINCÍPIO DA CRITICIDADE 

A criticidade aparece em diversos trabalhos propostos para a educação, na busca 

de dar significado ao conhecimento escolar se relacionando ao mundo do aluno e uma melhor 

compreensão do contexto social vivenciado pelo aluno. Na educação física escolar essa 

questão crítico reflexiva da realidade aparece em trabalhos como Kunz (1991, 2006), PCN 

(BRASIL 1997b, 1998 e 1999), Coletivo de Autores (1992) entre outros, o que mudou a 

percepção que se tinha da escola e de seus agentes, propondo que o conhecimento só tem 

sentido dentro da escola se fizer parte do contexto sociocultural real do indivíduo. 

As pedagogias críticas perpassam por todas as matérias da educação, pois em seu 

interior busca uma visão global dos conteúdos e a formação integral do aluno, onde as 

matérias possam se comunicar de alguma forma com a realidade e os alunos tenham acesso a 
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um conhecimento não fragmentado a fim de que o mesmo tenha um significado real e total do 

conhecimento.  

Segundo Freire (1997) a educação problematizadora, de caráter autenticamente 

reflexivo, possibilita que os conteúdos socializados no processo de escolarização só tenham 

sentido quando trabalhados em diálogo com o mundo vivido, ou seja, a realidade do aluno. 

Esse pensamento legitima o “se movimentar” que é inerente à educação física escolar que tem 

por base a pedagogia crítico-emancipatória. Ainda segundo esse autor é na relação direta entre 

o pensar do educador, do educando e a realidade que pode ocorrer a transformação da 

realidade. 

Nesse sentido Kunz (2006) entende que a pedagógica crítico-emancipatório 

precisa, na prática, está ligada a uma didática comunicativa, que tem a função de esclarecer e 

dar racionalidade ao agir educacional. 

 

PRINCIPÍO DA SUPERAÇÃO DE LIMITES  

 

A transformação didática pedagógica do esporte se dá através do esporte pensado 

e vivido em um sentido amplo e só assim se consolida na educação como instrumento de 

reflexão e transformação da realidade. Ele só tem sentido quando estabelece dialogando com 

o mundo, e somente desta forma é resignificado e legitima seu contexto dentro da Educação 

Física escolar.  

Para que isso aconteça o esporte, precisa ser compreendido em seus diversos 

significados ao longo da história e sua aprendizagem ocorra a partir de sua ressignificação no 

mundo vivido, isto é, no se movimentar humano, pela livre experimentação produzindo a 

emancipação do educando dos determinantes sociais. 

Nesse caminho o conteúdo da educação física escolar que pretende promover a 

emancipação do sujeito precisa estar relacionado a três esferas; o autor do movimento, a ação 

geradora de movimento e o mundo vivido, pois o movimento só ganha sentido e significando 

ao se relacionar com o mundo do sujeito. Hildebrant-Stramann baseado no pensamento de 
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Kunz explica que somente o dialogo permanente com o mundo dá sentido ao “se 

movimentar”, sem isso, o movimento pelo movimento, não parte do indivíduo, é uma cópia 

irrefletida, descontextualizada e com fins utilitários. 

O “se movimentar” é um comportamento-significante, com referência a cada 

situação significativa de movimento individual. É a ação na qual o mundo e as 

coisas dentro dele podem ser compreendidas como um mundo de saltar, de trepar, de 
balançar. É uma forma espontânea da compreensão do mundo em ação 

(HILDEBRANT-STRAMANN 2003 apud SANTOS 2008, p.79).  
A trajetória proposta por Kunz (2006) para o ensino crítico-emancipatório está 

ligada aos passos do que chamou de “transcendência de limites”. Nessa perspectiva o aluno é 

confrontado com a realidade de ensino e seu conteúdo a partir de diferentes graus de 

dificuldade. Para isso é preciso que os alunos, através da experimentação tenham 

experiências bem-sucedidas com movimentos e jogos, a partir da descoberta das mais 

variadas formas possíveis no “se movimentar”. Também é preciso que possam expressar 

através da linguagem escrita ou interpretação cênica esse aprendizado, de forma que todos 

possam entender e que possam refletir e questionar sobre o aprendido estabelecendo sua 

relação com o mundo vivido, para dar sentido real aos conteúdos e as descobertas. 

  Para Kunz (2006) “transcender limites” opera em três sentidos: na forma direta, 

na forma aprendida e na forma criativa ou inventada. A forma direta está relacionada a 

manipulação direta da realidade, pelo simples explorar e experimentar possibilidades e 

propriedades dos objetos e, que se relacionam com o aluno nas diversas esferas da vida, 

assim, através da experimentação, o aluno pode descobrir formas de se relacionar com a 

bolinha, a raquete seu adversário e parceiros de equipe, para obter experiências bem sucedidas 

e prazerosas no esporte.  

Na forma aprendida o individuo busca se tornar capaz e encenar situações em que 

ele deverá acompanhar, executar e propor soluções diante de diversidades que apareçam 

durante o processo ensino-aprendizagem do esporte.   

Já a forma criativa ou inventiva ocorre a partir das anteriores, nela o aluno após se 

familiarizar com a realidade da atividade proposta, (objetos e participantes do jogo) e 

interpretar essa realidade, torna-se capaz de recriar/resignificar movimentos e jogos com 

novos sentidos para sua realidade. Ou seja, primeiro o aluno atua direto sobre a realidade, 

manipula os objetos do jogo e se relaciona com os outros participantes, em seguida torna-se 
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capaz de interpreta-la, transmiti-la através das diversas formas de linguagem, (verbal, não 

verbal, gráficos, tabelas...) e por fim ele transforma e ressignifica objetos e movimentos do 

esporte.  

Assim, ao adotar a forma direta como principal referência diante das outras 

estratégias de “transcender limites”, estaremos contemplando a “superação de limites pela 

experimentação” e levando os alunos a descobrirem pela experimentação meios para uma 

experiência bem-sucedida para as atividades propostas. O que relacionada ao agir 

comunicativo e ao princípio da reflexão concorrerá para que os mesmos alcancem sua 

emancipação. 

Ao elegermos esses princípios como referência para o trabalho do tênis de campo, 

e tendo um agir comunicativo como ferramenta para a interpretação e transformação da 

realidade, poderemos contribuir não só para sua emancipação esportiva, mudando o 

significado e o sentido atribuído socialmente pela instituição esportiva para essa prática 

corporal, mas também para de forma relacional oportunizar sua emancipação dos 

determinantes sociais, políticos, econômicos e culturais. Assim, o desenvolvimento das aulas 

de tênis de campo buscará integrar os princípios anteriormente descritos buscando tornar os 

alunos emancipados e livres, críticos e capazes de refletir e transformar a realidade. 

O estabelecimento do diálogo entre a reflexão crítica, a transcendência de limites 

pela experimentação e o agir comunicativo fortalece a interpretação e resignificação do 

esporte agora em sentido real, tornando claro o papel político, econômico social e cultural do 

esporte na emancipação do aluno. 

 

4.2 - O TÊNIS DE CAMPO NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA POSSIBILIDADE 

 

Ao elaborar sua proposta de transformação do esporte a partir da elaboração de 

um programa mínimo, Kunz (2006), afirma que as atividades propostas devem ser flexíveis, 

para atender a falta de materiais e de locais específicos. Porém deve abrir espaço para a luta 

dos profissionais pelas condições materiais e locais de sua escola.  
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O conhecimento prévio que os alunos têm sobre a modalidade é de fundamental 

importância no processo de aprendizagem, assim o professor deve levantar questões para 

debates, tais como: o que vocês já viram e ouviram sobre este esporte? Quais materiais são 

utilizados para essa prática? Quais os atletas de tênis são conhecidos por vocês e como os 

conheceram?  

É interessante destacar que mesmo que seja utilizado material adaptado para a 

aprendizagem desse esporte, o professor tenha a disposição o material de uso real do esporte, 

para que os alunos tenham a oportunidade de conhecer os mesmos.  

A seguir apresento algumas ações ligadas à possibilidade de uma transformação 

pedagógica do esporte relacionadas aos materiais, espaços e as regras do Tênis de Campo.  

 

Primeira Ação: Atividade de apresentação da modalidade  

Objetivo: obter conhecimento básico da história, dos movimentos básico e principais 

acontecimentos da atualidade. Dialogar e construir formas de se vivenciar o esporte diante da 

realidade presente no espaço escolar. 

É importante o conhecimento básico da história do tema proposto e principais 

técnicas pelos alunos participantes das atividades, pois como afirma Bratch (2000), é 

fundamental perceber que a técnica deve ser considerada, porém deve ser vista como meio 

para atingir fins. Precisamos instruir nosso aluno realizando um levantamento histórico em 

relação à prática esportiva do tênis de campo e em seguida realizar uma reflexão sobre os 

dados apresentados.  

Na busca de atingir o objetivo proposta poderá ser utilizada uma gincana de 

perguntas e respostas sobre os dados relacionados à pesquisa solicitada anteriormente aos 

alunos referentes à história do tênis, outra possibilidade seria a construção de um jogo da 

memória com imagens referentes ao tênis de campo, além disso, pode ser feito um diálogo 

sobre vivencias anteriores dos alunos relacionadas a atividades de rebater a bola com o uso de 

implemento e a experimentação das mesmas.  
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Segunda Ação: Reconhecimento do material a ser utilizado. 

Objetivo: Manipular a bolinha e a raquete do tênis de campo. 

É preciso que ao realizar qualquer atividade o professor pense em progressões 

para realização do trabalho. Partindo do mais simples para o mais complexo, 

instrumentalizando o aluno e estimulando a criatividade, dando liberdade para criação 

individual e em grupo, neste sentido Stucci (2007), fundamentado em Tani et al., discorrendo 

sobre a possibilidade do tênis de campo na escola e afirma que a bola é o primeiro elemento 

motivador a prática e deve ser reconhecida, percebida, controlada e dominada. Também a 

raquete é um implemento utilizado para a prática desse esporte e deve ter o mesmo 

tratamento que a bola. O brincar e a experimentação devem seguir uma progressão para 

desenvolver intimidade com esses objetos. No entanto, o professor não deve esquecer que a 

aquisição dessas habilidades deve ter o lúdico como perspectiva. 

Nesse caso manipular e descrever as sensações que a bola e a raquete transmitem, 

como textura, rigidez, cor, etc., estando ou não vendados é uma forma de familiarização e 

domínio desse material, também deve ser proposta a manipulação livremente dos objetos 

individualmente, em duplas e em grupos maiores delimitando-se os espaços para a realização 

dessa manipulação, o aluno também pode ser desafiado a realizar essa manipulação 

combinando mais objetos, como duas raquetes ou duas ou mais bolas.  

 

Terceira Ação: O uso de Materiais Alternativos 

Objetivo: pensar, produzir e reinventar materiais e espaços alternativos para o jogo do tênis 

de campo dentro da escola. 

Com a ideia de que os alunos se apropriem dessas habilidades motoras e 

usufruam disso no seu dia a dia, para momentos de lazer e prazer, os alunos serão desafiados 

a pensarem em possibilidades de adaptação para a realização do tênis de campo, com a 

utilização de materiais adaptados nos espaços disponíveis na escola. Perguntas para o 

direcionamento da atividade podem ser sugeridas pelo professor, como: que outros materiais 

podemos utilizar no lugar da raquete, ou da bolinha? Que outros lugares podem ser 

aproveitados como ambiente para realização do jogo?  
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Para chegar à concretização do objetivo apresentado será solicitado aos alunos 

uma pesquisa sobre a utilização de materiais alternativos na prática do tênis de campo e como 

podem ser construídos. A partir dessa pesquisa será disponibilizado em aula material para a 

construção de bolinhas e raquetes para utilização nas aulas, também existem materiais de 

baixo custo e perfeitamente adaptáveis aos meios escolares, tais como raquetes plásticas e 

bolas de borracha. Além disso, o professor deverá realizar uma verificação junto com os 

alunos, dos espaços da escola, pedindo que eles possam mapear áreas que possam ser 

adaptadas para a experimentação do jogo de tênis de campo (lembrando que se trata de 

esporte vivenciado dentro da escola, não o esporte institucionalizado). 

 

Quarta Ação: Instrumentalização 

Objetivo: rebater a bola com um implemento. 

Nessa etapa é possível e provável que surjam diversas formas de atividades 

lúdicas para uma instrumentalização que não se constitua na aprendizagem pura e simples de 

um gesto motor. O professor pode falar de diversas atividades que nos permitem trabalhar e 

refletir sobre os movimentos, sobre a cultura do nosso país e nossas tradições a partir do 

resgate de brincadeiras infantis que tenha como fundamento rebater a bola. 

Dentro desta perspectiva o professor poderá propor o jogo do frescobol e do 

beach tênis, jogos muito praticados nas areias das praias cariocas, contextualizando com 

nosso clima e geografia, podemos resgatar a brincadeira do “tacobol”, um jogo popular 

praticado pelas crianças quando lhes é possibilitado espaço para sua prática. Também pode 

ser pedido que os alunos, a partir da instrumentalização da aula anterior, que criem novos 

modos de se jogar e vivenciar o tênis de campo a partir das brincadeiras resgatadas. 

 

Quinta Ação: Aproximação com o tênis de campo 

Objetivo: Jogar dentro das possibilidades oferecidas no espaço escolar o jogo do tênis de 

campo. 
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Essa ação se concretiza na criação, junto com os alunos, das melhores 

possibilidades de se praticar o jogo do tênis, de modo que todos participem, apresentando 

adaptações à realidade da escola, como divisão de espaço, em pequenas quadras, jogos em 

duplas ou grupos maiores, buscando o dialogo e a participação de todos na construção do 

jogo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho, há uma busca pela transformação didático-pedagógica do tênis 

de campo, para uma concepção crítica que pudesse interferir na realidade dos alunos e da 

escola, onde a ação e o pensamento crítico estivessem conectados ao mundo vivido. A 

pedagogia critico-emancipatória, através de seus princípios, possibilitou a criação de 

estratégias onde o tênis de campo fosse possível como um dos conteúdos da educação física 

escolar. 

O “se movimentar” é um conceito fundamental para o entendimento dessa proposta, 

pois nele se convergem o entendimento em que o executor do movimento, a ação geradora e a 

realidade concreta possibilitam leituras das estruturas esportivas dentro desta transformação 

do “esporte na escola” dando um novo sentido e significado a essa prática esportiva. Caso 

contrario os alunos ficariam presos ao movimento sem significação ou reflexão, presos a uma 

estrutura determinada pelo esporte institucionalizado. 

Nesse contexto, a transformação didático-pedagógica do esporte representa uma 

forma de se pensar o esporte dentro da escola que contribui para libertação das determinações 

impostas pela sociedade e o tênis de campo, uma das possibilidades do “se movimentar”, 

dentro da vasta possibilidade de conteúdo da educação física, que podem contribuir para essa 

emancipação, mantendo o olhar sobre o aluno e sua realidade. Ao pensar a educação e sua 

relação com a escola devemos nos perguntar: Que tipo de alunos queremos formar? Para que 

o professor ao planejar a aula transcenda os limites histórico-sociais impostos e contribua na 

formação de sujeitos emancipados socialmente. 
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