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RESUMO 

O presente estudo caracteriza-se por ser o relato de trabalho em andamento 

através da prática educativa efetiva nas aulas de basquetebol em escolas 

públicas e dos professores envolvidos. O tema abordado refere-se a prática do 

basquetebol em escolas públicas e sua realidade como desporto no Ensino 

Fundamental. O motivo pelo qual surgiu o tema é devido a forma como vem 

sendo trabalhado essa modalidade, objetivando num primeiro momento, 

mostrar a relação existente entre o basquetebol Educação Física e o esporte 

basquetebol como treinamento. Nesse sentido, aponta a necessidade de se 

fazer uma reflexão sobre a realidade escolar, dentro do contexto social, político, 

econômico e cultural, visando assim, contribuir na realização de uma 

perspectiva de sociedade mais justa, democrática e voltada para a cidadania 

consciente, através da investigação dos indivíduos que fazem parte da mesma. 

Tendo a escola pública como referência, é realizada uma discussão mais 

específica sobre alguns de seus componentes como a sua repercussão no 

mundo, a sua prática nas escolas as aulas e sua didática pertinente e, sendo 

assunto de maior consideração, o basquetebol como esporte na arte de educar. 

Para tal, foi feito uma pesquisa bibliográfica fazendo uma relação entre a teoria 

e a prática, uma reflexão antecipadamente do esporte que atingiram as 

camadas sociais. A metodologia utilizada para este trabalho foi uma pesquisa 

de cunho qualitativo, e a coleta de dados se deu por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e de campo, que foram realizadas entrevistas gravadas e 

questionários, tendo como sujeitos de pesquisa professores de Educação 

Física e alunos, e, em seguida de posse desses dados, emergiram três 

categorias de análise: as características do basquetebol; o interesse pelo 

basquetebol; e basquetebol e co-educação. Os resultados obtidos apontam na 

direção de uma prática pedagógica coerente nos planejamentos desse esporte, 

sendo que a sua prática sempre parte de um pressuposto básico e esse 

repensar aponta para redefinição do estudo do basquetebol como elemento da 

cultura, mas também como história da prática pedagógica da Educação Física. 

 


