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RESUMO

Trabalhar o Tênis de Campo nas aulas de Educação Física, é uma forma de ensinar aos alunos uma modalidade esportiva que vem crescendo 
muito devido a sua divulgação na mídia e de lugares disponíveis a sua prática, e que eles praticamente não têm acesso, principalmente nas 
escolas de rede pública, nas quais as aulas de Educação Física sofrem com a falta de diversidade dos conteúdos. Por ser uma modalidade 
considerada elitizada e por não ser obrigatório nas graduações de Educação Física, muitos professores não tiveram acesso a esse conhecimento, e 
por falta dele não sabem e tem dificuldades em adaptar ou mesmo não sabem as técnicas de ensino do esporte (LUDORF, 1999). O presente 
estudo teve por objetivo investigar se o Tênis Campo é ministrado nas aulas de Educação Física e identificar as possíveis dificuldades para 
trabalhar esse conteúdo no âmbito escolar. Como instrumento para a coleta de dados utilizamos um questionário com questões abertas 
elaboradas pelos autores. Para a análise dos dados foi estatística descritiva simples – cálculo de percentuais. Participaram da pesquisa 39 
professores de Educação Física da rede pública municipal da cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo. Os resultados apontaram que 61% dos 
professores revelaram que é possível ensinar a modalidade, mas apenas 10.3% já ministraram ou ministram em suas aulas.  Do ponto de vista 
didático pedagógico o Tênis de Campo nas aulas de Educação Física é um conteúdo possível de ser trabalhado, porém segundo os professores ele 
se esbarra em alguns entraves que segundo os pesquisados os principais fatores que impedem esse ensino são: a falta de conhecimento dos 
professores, a infraestrutura e a carência de materiais esportivos dessa modalidade nas escolas. É relevante dizer que a ausência da vivencia e da 
experiência com a modalidade é um fator que interfere para que o Tênis de Campo não seja ensinado nas aulas de Educação Física influenciados 
pela deficiência na formação profissional dos professores que atuam no âmbito escolar. A falta dessa modalidade considerada não tradicional nas 
escolas impede que se crie uma cultura esportiva diferente, que se quebre o paradigma, impedindo ou dificultando um canal maior de 
socialização e a popularização nos mais diversos segmentos da sociedade. Nossa compreensão é que o Tênis de Campo deve sim fazer parte do 
currículo escolar e que os professores possam se buscar e adquirir conhecimentos necessários e se despertando maior interesse em ensinar a 
modalidade no contexto escolar contribuindo assim para a sua popularização.
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