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A Educação física escolar como componente curricular deve possibilitar ao aluno a aprendizagem de 

forma geral sobre o movimento humano, contemplando assim determinados conhecimentos 

relacionados ao jogo, ao esporte, à dança, às lutas, as atividades rítmicas que se manifesta por meio 

desses fenômenos bem como vivenciados fora deles e, abordados no âmbito do contexto sócio 

cultural. A falta de diversificação de conteúdos e a prática pedagógica hegemônica de temas 

considerados tradicionais compromete efetivamente as práticas docentes, que muitas vezes se 

justificam com dificuldades, falta de material, formação, afinidade e conhecimento para a ampliação 

dos conteúdos. Um desses conteúdos, é o Tênis, modalidade que não é comum de ser inserida como 

tema nas aulas de Educação Física, considerada uma modalidade elitizada e difícil de ser ensinada, 

apesar de fazer parte do currículo e ter um rico repertório no que se refere a cultura corporal de 

movimento, cognitiva e psicossocial. Nossa pesquisa, trouxe como problema, quais as possibilidades 

de se trabalhar com essa modalidade nas aulas de Educação Física. O objetivo foi descrever como os 

professores de Educação Física planejam e executam suas aulas com essa temática e, apontar quais são 

as limitações e dificuldades para ministrar o Tênis em suas aulas. A amostra foi constituída de 39 

professores de Educação Física da rede pública municipal do município de Ourinhos (SP), na qual 

foram submetidos à uma entrevista semiestruturada. Nossos resultados identificaram que é possível 

trabalhar o Tênis nas aulas de Educação Física, porém, a falta de recursos materiais, de infraestrutura, 

de conhecimento e da vivência na modalidade bem como no processo de formação foram considerados 

os principais fatores que dificultam para que o Tênis seja ministrado nas aulas de Educação Física. 

Assim, podemos considerar que o Tênis é uma modalidade que deve e pode ser trabalhada nas aulas de 

Educação Física, no entanto, é preciso que os professores reflitam sobre suas práticas docentes. 
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