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O objetivo deste estudo foi analisar as crenças de graduandos em Educação Física sobre o ensino 

dos esportes. Realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo descritivo e com caráter interpretativo. 

Para seleção dos sujeitos foram adotados os seguintes critérios: a) estar matriculado e cursando, 

no máximo, o segundo semestre do primeiro ano do curso de graduação em Educação Física; b) 

estar frequentando uma disciplina voltada ao processo pedagógico de iniciação esportiva; c) não 

ter experiência prévia de atuação no ensino, como professor ou treinador esportivo; d) expressar 

motivação e disponibilidade para participar do estudo. Considerando estes critérios, foram 

selecionados cinco graduandos do primeiro ano do curso de Educação Física de uma universidade 

pública do estado de Santa Catarina, que por questões de sigilo e confiabilidade da pesquisa 

tiveram seus nomes substituídos por letras seguidas de números (S1 a S5). Os dados foram 

obtidos através de quatro procedimentos distintos: a) roteiro de entrevista estruturada, composto 

por nove questões fechadas, para verificar quais graduandos atendiam aos critérios de inclusão 

para participar do estudo; b) na segunda etapa da coleta dos dados, solicitou-se aos graduandos 

que planejassem uma aula para ser ministrada aos colegas de classe sobre alguma modalidade 

esportiva coletiva; c) individualmente cada sujeito participou de uma entrevista semiestruturada, 

onde foram indagados sobre suas experiências no esporte; d) na quarta etapa através de processo 

de estimulação de memória, exibição de áudio e vídeo da aula aos alunos, sendo questionados a 

respeito de suas decisões e ações pedagógicas no decorrer da aula. Para a análise dos dados 

utilizou-se procedimentos de técnica de análise de conteúdo, com categorias estabelecidas a 

priori. Referente as crenças dos universitários sobre as estratégias utilizadas para o ensino do 

esporte os resultados indicam que eles priorizaram o uso de tarefas analíticas com ênfase em 

habilidades técnicas sem oposição e combinação de habilidades sem oposição, por acreditarem 

ser a forma mais elementar de exercitação e, facilitadora da aprendizagem do esporte. A respeito 
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das crenças sobre os conteúdos a serem ensinados, verificou-se que os universitários 

privilegiaram conteúdos técnicos ou motores, mesmo acreditando que todos os conteúdos 

apresentam a mesma importância durante a forma final do jogo. Por fim o estudo indica que as 

experiências de prática pessoal e a observação foram as fontes que contribuíram com determinada 

segurança e confiança para a estruturação de suas aulas. Sugere-se investigações futuras durante 

o processo de formação inicial em Educação Física, com caráter longitudinal em vista de 

acompanhar o processo transformação das crenças de universitários. 

   

 
 

 

  


