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INTRODUÇÃO:

O jogo de tênis, como conhecemos hoje, teve início por volta do século XIX,

Inglaterra, a partir da reestruturação de jogos já existentes como Jeu de Paume e

Sphairistike (GILLMEISTER, 2008). Apesar da popularização da modalidade nesse

período, sua ascensão propriamente dita ocorreu em 1900, com a primeira disputa da

Copa Davis, campeonato que é jogado até hoje (MAZO; BALBINOTTI, 2009).

Em relação ao tênis de campo, Álvarez; Garcia (1999) indicam que os

professores/as devem dominar alguns componentes para que sejam competentes em seu

modo de ensinar. Esses componentes são: conhecimentos acadêmicos, que são as bases

teóricas de determinado assunto; destrezas docentes, que são os instrumentos didáticos

para o ensino do tênis e conhecimento prático, formado pelas vivências em quadra que o

treinador possui.

Álvarez; Garcia (1999) ressaltam que, além desses componentes, é importante

que o professor de tênis possua outros comportamentos interativos que facilitem a

aprendizagem esportiva, sendo eles: capacidade de comunicação; saber fazer correções

e dar feedbacks de forma clara e objetiva; utilizar o tempo da aula de forma inteligente.

METODOLOGIA:
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O estudo contou com a participação de dois professores de tênis de campo, no

contexto de iniciação esportiva, que serão identificados como P1, de 30 anos e P2, de 23

anos – ambos com, ao menos, cinco anos de trajetória profissional.

O estudo se caracteriza como uma pesquisa de caráter qualitativo, abarcando

nesse modelo, um processo científico exploratório. Dessa forma, buscou-se analisar os

saberes profissionais dos professores e professoras de tênis de campo. Realizaram-se,

neste estudo, observação de quatro aulas de cada um dos professores, bem como a

aplicação do questionário epistêmico-pedagógico, idealizado por Silva; Leonardo;

Scaglia (2021).

Tanto a aplicação do questionário, quanto as observações de aula foram

realizadas pessoalmente – estas, descritas em um diário de campo, que, segundo

Bogdan; Biklen (1994) A amostra foi intencional, tendo como critério de inclusão a

obrigatoriedade por parte dos sujeitos que participaram do estudo, atuar como professor

ou professora da modalidade tênis de campo há pelo menos três anos e possuir

graduação completa em Educação Física no ensino superior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Professores e professoras de tênis, enquanto seres pensantes e responsáveis pela

condução de processos pedagógicos, possuem conjuntos de saberes (conhecimentos,

competências, habilidades e aptidões) utilizados em seus contextos de trabalho.

(NOGUEIRA SILVA, 2020).

Os professores investigados demonstraram contradições quanto à definição de

suas epistemologias da prática. No questionário epistêmico-pedagógico aplicado, P1

demonstrou considerável identificação tanto com as teorias inatista, empirista, quanto

com a interacionista, a despeito dos pressupostos diametral e paradigmaticamente

opostos entre cada uma delas. Sua prática, porém, esteve fundada, em todo momento,

em uma metodologia essencialmente tecnicista (portanto, sustentada pela epistemologia

empirista) - e, em alguns momentos, autoritária - amenizada, em outros momentos, pela

didática bem assimilada pelos alunos, com quem possuía notável relação de confiança

(BALBINOTTI, et al., 2004; 2006; NOGUEIRA SILVA, 2020).

P2, via de regra, até se preocupou em inserir os alunos e alunas no centro do

processo de aprendizagem, flexibilizando a seleção e progressão dos conteúdos, de

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



acordo com os níveis de evolução e respeito às individualidades biológicas, técnicas e

táticas, como pressupõe sua identificação ao Interacionismo pelo questionário

epistêmico-pedagógico. Contudo, não se furtou de usar, para atender questionamentos

dos próprios alunos e a demanda do contexto, de um método fundamentado pela

abordagem pedagógica tecnicista, voltada ao desenvolvimento de gestos técnicos

estereotipados e tipificados (BALBINOTTI, et al., 2004; 2006; VALENTINI, et al,

2009; GARCÍA, 2014; ROSSI, 2017; BERALDO, 2018).

Figura 1 - elaborada pelos autores

Cabe ressaltar que o diário de campo procurou descrever o modo com que os

profissionais, no contexto de participação esportiva, lidam com a metodologia escolhida

para direcionar suas práticas pedagógicas, ou seja, que teorias e abordagens embasam

aulas, no planejamento e organização de cada aula, como uma forma de aplicação do

método. Além disso, foi ressaltada, também, a didática, enquanto principal ramo de

estudo da pedagogia (FRANCO, 2008). Ela tem função de investigar os modos e

fundamentos do ensino, além de converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em

objetivos de ensino, a fim de dar sentido ao processo de ensino-aprendizagem (SILVA;

THIENGO; SCAGLIA, 2022).

Em suma, a didática permite aos professores e professoras de tênis dar

intencionalidade às suas práticas, que serão orientadas pelo método, sustentada, em

maior ou menor medida, pelas epistemologias inatista, empirista e interacionista - como

exemplificar, metaforicamente, a Figura 2:
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Figura 2 - elaborada pelos autores

CONCLUSÕES:

O ensino – inclusive em uma modalidade esportiva, como o tênis – é uma prática

social complexa e contradições epistemológicas estão presentes nas ações e

intervenções pedagógicas (SILVA; LEONARDO; SCAGLIA, 2021). Todavia, os

resultados apresentados evidenciam uma demanda quanto à conscientização das teorias

que, de fato, sustentam os saberes profissionais e procedimentos efetivados no ensino

do tênis na iniciação esportiva.
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