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Resumo
O presente estudo teve como ob-

--mental das escolas públicas contem-plam os conteúdos do voleibol na dimensão conceitual. A pesquisa de campo caracterizou-se de natureza -va na qual utilizou-se a aplicação de um questionário como instrumento para a coleta de dados cuja amostra -vos da rede pública estadual de en-
Os resultados levaram a uma divi-

--
-rização dos conteúdos da dimensão 
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-res demonstraram conhecer de ma-
conteúdos o que implica dizer que -
Embora revelassem trabalhar com --
da dimensão conceitual já que não -

-
-
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conceptual dimension. The rese---
-
---
-

--
teachers that used this metho-

-

--

-tional process.Keywords: -
-

Introdução
-teúdos e objetivos educacionais 

estabelecer a relação com o co---
Entre os conteúdos da Educa-

-
-
-

---
Entendemos que conteúdos 

-
-dera-se que sua assimilação seja indispensável para o desenvolvi-mento e socialização dos alunos --

que são assimilados e apropria-

-to importante em relação ao de-
deve transmitir aos seus alunos --
conteúdos de esportes perten-centes à área de conhecimento 

-
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-cada de 1980 devido aos resulta-
-do-o uma das modalidades mais -
-

--
-

devem planejar primeiramente 
-
-

trabalhar o esporte na escola um 

-sor deve ter em sua prática pe--
suas aulas e que o conhecimen-to seja um espaço de construção e crescimento coletivo inovando 
Abordar o esporte na Educação -car sentido no processo educati-

-madora na sociedade.

o esporte deve ser abordado di-

--
trabalho abordamos o conteúdo -
envolvimento dentro do que pre-coniza os PCN quando trata dos 

--
-

acontecem apenas na dimensão -
haja melhor desenvolvimento do 
consequentemente melhor qua-
deve-se trabalhar a dimensão conceitual e atitudinal. -

---

--

construção ativa das capacida-des intelectuais do aluno em am-pliar seus conhecimentos e não apenas aprender a praticá-lo.Há de ressaltar que o volei--vidades mais requisitadas no 
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desenvolvimento das aulas de 

-da pela modalidade proporcio-nou uma maior atração por par-te dos alunos principalmente nas 
-

---te que o aluno tenha acesso às --ma como isso ocorreu e como se -palmente se levarmos em conta o papel que o voleibol hoje de-sempenha na sociedade brasi--

-

--mento da modalidade e desin-

compreender como a dimensão conceitual vem sendo contem-
-
-bol. Partindo desse pressuposto o presente estudo teve como ob-

-cas de Ourinhos-SP contemplam o conteúdo voleibol na dimensão conceitual em suas aulas.
Caminhos metodológicos

Foi adotada a pesquisa quali--
para atender o objetivo deste es-
buscaram a compreensão das -venciados pelos entrevistados ---zam da dimensão conceitual em 

Fizeram parte deste estudo 10 
-ca estadual de ensino da cidade de --
-

---trevista semiestruturada composto -
-
---

quais os temas que consideram ser 
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mais importantes trabalhar no vo--jado o tema para se trabalhar nas 
-ram contatados para participar --tos que seriam realizados. Com os --tros com dia e horários melhores disponibilizados pelos entrevis-tados para a realização da pes-
-

Consentimento Livre Esclarecido. 
os questionários aos entrevista--
outubro de 2015.Para interpretação dos dados --

-ção dos questionários com as re--

com o conteúdo conceitual.
Resultados e discussão

A análise e apresentação dos resultados obtidos neste estu--

-
relacionados ao Voleibol e Es-

Conhecimento sobre o Voleibol/Organização dos Temas
A respeito do conhecimen-

--
conhecimentos sobre a modali-

-namentos na escola e que tam-

que possuem conhecimentos bá--

-mas de treinamento de adultos e -balha somente com o ensino nos 

com a modalidade em escolas pú--
particular que anualmente realiza 

10 responderam que conhecem o --
básico que possuem sobre a mo-

-

em relação ao conhecimento dos 
evidente que os mesmos devem 
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-
o processo educativo. Essa con-

dos temas trabalhados durante 
--deram que em relação ao volei-

-mental abordar em suas práti-

-
--mas transmitindo aos seus alu-
---
-

da utilização do caderno do pro-
necessários para trabalhar o vo-

conteúdo voleibol bem como or-
suas aulas da modalidade. 
destacaram que o conhecimen-to está baseado com as ativida-

--
-ca direcionada na dimensão pro-

-
-ção desequilibrada no ensino dos conteúdos e que para as aulas de 

tem demonstrado que o traba-
principalmente para os conteúdos 
e poucos conceituais. -

-das cruzadas para deslocamen-to de bloqueadores da seleção --
-dadas basicamente. Assim como 

e podem ser utilizadas em caso -

--
-tir uma padronização dos conte--do as particularidades de cada 
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-
-

pelos conteúdos/temas de ensi-
de considerar que esse proces-so vai depender das necessida-

-vas motivacionais e a realidade -

Dimensão de Conteúdos

de se trabalhar o voleibol nas au--teúdos necessários para que isso 
-quanto esporte como um meio e 

procurando estabelecer os obje-tivos de se trabalhar essa mo-dalidade esportiva nas aulas de 
Ao abordarem a dimensão dos -ram em relação às atitudes que 

-res inter-relacionaram as dimen-
implica em uma melhor estrutu-ração para melhor assimilação por 

atitudes nas atividades realizadas 

-
no planejamento e que na prática -

-

do aluno como um cidadão atra--
4 destacaram em relação aos pro-cedimentos a coordenação mo-

aluno e seu desenvolvimento. -tacada nas respostas dos pro--seram trabalhar em suas aulas 

-údos baseiam-se mais no traba-
-
-

-mando que há a necessidade da 

--
--pecial no Brasil. Essa colocação pode ser comparada a resposta 
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de voleibol despertando o inte--
-

-
entrevistados trabalham a dimen-

--
-vos proporcionando  melhor com-preensão do que se pretende en-

-

---
-nos realizem um aquecimento no -

--
--

-culdade de se trabalhar a dimen-

que encaminhe aos conteúdos e 
Outro aspecto considerado 

dimensão do conteúdo na Edu-
conceituais e atitudinais neces-sitam de um tratamento didáti-
acordo com a estrutura do am-
devendo mais considerar a Edu-

--mos concordar com o que diz 

aluno somente correr ao redor 
-
-
-

Estratégias de Ensino 
--todos e procedimentos de ensino do voleibol desenvolvidos pelos 

evidenciem suas práticas na di--
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do trabalho docente em relação ---

-
---da se utilizam de outros recursos: -

transmitidos pela televisão.  -
-
-

-

---lizar dos recursos áudio visuais -
as suas aulas em relação aos con-teúdos trabalhados nas aulas de 

podem ser consideradas pro-postas renovadoras em relação aos recursos utilizados quando --tinados às aulas de Educação 

-tica e campo de terra. -
--

não utilizando de outros meios.
ensinam a modalidade voleibol di--tos realizados em quadra. Apenas --bate em quadra antes de iniciar as 
atividades práticas em suas aulas. 

-ro qual a relação dessas ativida-des com os conteúdos e a dimen-são conceitual.
podemos dizer que as mesmas estão direcionadas ao uso da quadra e materiais para ativida---tra uma visão mais tradicional da -
na dimensão procedimental. -postas que nas aulas práticas -

--

-dos com diversos temas como a 
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--mentos e sistema tático. 

-nores ou mais leves para ser --to para se trabalhar o voleibol. Contradizendo o relato do pro---

-nir a utilização de um bimestre para cada modalidade. Ela com-

---mos perceber que apenas um 
--

-sino abordam o conteúdo traba-

--

-sença da dimensão conceitual no 
---

implica dizer que apresentam 

muitas vezes responderam con-teúdos procedimentais como sendo conceituais e vice-versa. 
apesar das particularidades da re--

-
--diano e conceitos de outros temas previstos nos planos de ensino.
---
--

-

--
-tros estudos sejam realizados vi-

possibilitem evidenciar melhor a 



REBESCOLAR 65

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano II, V1 - Jul. 2016

-

REFERÊNCIAS
 

--to da dimensão conceitual de conteúdos. Revista Brasileira de Educação Física e Espor-te -

Voleibol escolar: Uma proposta --dinal. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. São Paulo.v.24.n.2.p.179.abr /jun.2010.

Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Cam-

Mídias: Aliadas ou inimigas da Educação Física escolar? 

-ção. Parâmetros Curriculares Nacionais -cretaria de Ensino Fundamental. 

voleibol nos cursos de licencia-

proposta de conteúdo e avalia-ção. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. 

Os conteúdos na reforma: ensino e aprendi--

Educação Física -xões. Rio de Janeiro. Guanabara 

-colar: o conteúdo e suas dimen--Pedagogia cidadã ---

Educação Física na Esco-la. Implicações para a Práti-ca Pedagógica. Rio de Janeiro. 

-
-mento de conteúdos conceituais e procedimentais. Revista Bra-sileira de Educação Física e Esporte.

Análise de Conteúdo



66

SANCHES NETO.L. Cultura cor-poral de movimento. In: DA-
Educação Física na Escola. p.25-36 Rio de Janeiro. 

Educação física 
II

Elementos Constitutivos de uma proposta curricular para o ensi-

caso. Perspectivas em educa-ção física escolar. Rio de Ja-

--O jogo dentro e fora da escola.Cam-

Méto-dos em pesquisa em ativida-de física

A prática educati-va: Artmed. 1998.


