
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Macapá 
2018 

EDSON PACHECO MONTEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO DO BASQUETEBOL 

  

 
 

 



2 
 

Macapá 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO DO BASQUETEBOL 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Faculdade de Macapá, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Licenciatura em Educação Física.   

Orientador: Aline Alvarenga 

 

 

 

EDSON PACHECO MONTEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

EDSON PACHECO MONTEIRO 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO DO BASQUETEBOL 

  

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Faculdade de Macapá, 
como requisito parcial para a obtenção do 
título de graduado em Licenciatura em 
Educação Física. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Macapá, 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 



4 
 

MONTEIRO, Edson Pacheco. Metodologia de Ensino do basquetebol. 2018. 
23 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em 
Educação Física) – Faculdade de Macapá, Macapá, 2018. 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho visa mostrar de maneira clara a grande importância que a prática 
do basquetebol tem dentro das escolas de todo o Brasil, deixar claro o 
importante papel do professor e da escola no processo de ensino aprendizagem 
dos alunos. Diante disso essa prática precisa seguir os padrões exigidos dentro 
das instituições de ensino mostrando sua forma lúdica e os grandes benefícios 
que essa prática proporciona na vida de seus praticantes, mostrar o que precisa 
ser feito para mudar esse método de ensino dentro das escolas, visto que 
muitas delas não vêm seguindo os padrões adequados para repassar essa 
modalidade esportiva aos seus alunos. Para conhecer sobre essa prática e 
como ela deve ser realmente ministrada aos alunos, foi feito uma pesquisa 
através de livros e artigos onde se pode constatar o quanto essa prática faz 
bem para os praticantes, ou seja, para os alunos, então o intuito é tentar 
mostrar de forma clara o verdadeiro significado do basquetebol dentro das 
escolas e o verdadeiro papel do professor como mediador desse conhecimento 
seja ele teórico ou prático. 

 

Palavras-chave: Basquetebol; Professor; Ensino. 
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MONTEIRO, Edson Pacheco. Basketball Teaching Methodology. 2018. 23 
Folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em 
Educação Física) – Faculdade de Macapá, Macapá, 2018. 

ABSTRACT 

This paper aims to show clearly the great importance that basketball practice 
has within schools throughout Brazil, to make clear the important role of teacher 
and school in the process of teaching students' learning. Faced with this, this 
practice must follow the standards required within educational institutions 
showing its playful form and the great benefits that this practice provides in the 
lives of its practitioners, show what needs to be done to change this method of 
teaching within schools, since many of them do not follow the appropriate 
standards to pass this sports modality to their students, to know about this 
practice and how it should really be given to students, a research was done 
through books and articles where you can see how much this practice does well 
for the students, then the intention is to try to show clearly the true meaning of 
basketball within the schools and the true role of the teacher as mediator of this 
knowledge be it theoretical or practical. 
 
 

Key-words: Basketball; Teacher; Teaching. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Ser motivado é a principal chave tanto na aprendizagem dos alunos como 

no desempenho motor também, o ensino dos esportes é de fácil entendimento e 

tem grande procura no meio escolar, o basquete visa promover nos praticantes 

a busca pelo prazer, ao exercitá-lo, sempre procurando abordá-lo em uma 

forma lúdica, para que não pareça um exercício de competição.  

Atualmente essa prática de ensino não vem sendo apresentada de 

maneira correta em algumas escolas, precisa-se ter uma boa metodologia que 

busque ensinar aos alunos o basquete como um todo, isso vai desenvolvê-los 

muito melhor em todos os aspectos, de modo que ele não seja jogado por jogar, 

pegar a bola e fazer do jeito que quiser, precisa de um conhecimento maior que 

é do professor que está ali para ensinar seus alunos.  

O ideal de uma atividade ou esporte é você saber e conhecer sobre ela, 

através dos educadores, por que em muitas escolas não é o que acontece. 

Precisa-se de uma visão melhor sobre o desenvolvimento dos esportes nas 

escolas, se estão acontecendo e como estão sendo desenvolvidas. De acordo 

com esse contexto, aborda-se a seguinte problemática: O que precisa ser feito 

para promover novas abordagens metodológicas do basquete nas escolas? 

 Com isso o objetivo geral busca mostrar de forma clara, a importância da 

pratica do basquetebol dentro das escolas e revisar abordagens metodológicas 

para o ensino do basquetebol na escola. 

Por isso os objetivos específicos são: Apresentar a importância do 

basquetebol como componente curricular da educação física; Discutir o ensino 

do basquetebol a partir da concepção construtivista; E relacionar o basquetebol 

aos objetivos traçados pelos parâmetros curriculares nacionais.  

A metodologia utilizada se deu através de pesquisas bibliográficas de 

caráter qualitativo que consiste em estudar a temática propostas por meio da 

análise de referenciais já existentes, como: livros didáticos, artigos científicos, 

teses e dissertações. A busca deste referencial bibliográfico será realizada em 

bibliotecas e plataformas como o Google acadêmico e SCIELO. As palavras-

chave utilizadas como filtros, serão: CITAR.  

Com isso, o capitulo um busca mostrar a importância do basquete como 

componente curricular. O segundo capitulo abordará o basquete em uma nova 
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concepção de ensino e o terceiro capitulo apresentará pontos para que o ensino 

desta prática siga as normas dos PCN’s em todas as escolas. 
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2 - O ENSINO/APRENDIZAGEM NO BASQUETEBOL. 

 

O basquete contribui de forma importantíssima dentro da educação física, 

no processo de aprendizagem dos alunos, ele vai auxiliar nos desenvolvimentos 

emocionais do aluno, psicológicos e físicos. Muitos professores não tiveram 

esse contato com o basquetebol em sua formação profissional, levando então a 

certa carência de conhecimento sobre esse esporte, por isso hoje ele é e 

sempre será de suma importância dentro das escolas nas aulas de educação 

física, contribuindo na formação de vários alunos e acadêmicos que se formam 

a cada tempo que passa. Segundo Rodrigues e Darido (2012, P. 12): 

Uma aula de basquetebol nessa concepção tenta superar o fazer 
desprovido do saber e do relacionar-se; a intenção é que o aluno saiba 
o porquê de praticar esse esporte e como deve se relacionar no 
âmbito de sua pratica.  

Uma aula de basquete bem ministrada, causa nos alunos um grande 

interesse por essa prática, que vai mudar o fazer por fazer do aluno dentro das 

aulas, onde eles vão aprender os verdadeiros fundamentos do esporte, com 

isso a aula toma um rumo diferente, melhorando assim sua relação com os 

demais colegas. Em uma aula de basquete os alunos precisam saber o porquê 

estão praticando aquela modalidade, quais seus benefícios pra sua vida e para 

seu bem-estar também, o professor é o mediador de tudo no ensino dessa 

prática, onde vai tentar melhorar o relacionamento da turma através do seu 

ensino e de tudo que ensinar para eles, fazendo a inclusão de todos e 

melhorando as técnicas corporais de cada um. 

Os professores mesmo com a grande carência de materiais e espaço 

adequados dentro do âmbito escolar, ministram suas aulas com métodos 

dinâmicos que despertam o interesse dos seus alunos, e é por essa vontade 

que eles têm de aprender que os professores dessa área junto com direção da 

escola através de uma competência maior possam solicitar a escola matérias e 

uma condição bem, mas adequada de ensino, por que o basquetebol 

proporciona aos alunos um melhor desenvolvimento em seus aspectos, não 

somente na escola, mas principalmente fora dela. 

Essa é apenas uma das disciplinas que está dentro da grade curricular 

no ensino da Educação Física e precisa ser ensinada aos alunos, ela tem todo 



10 
 

um aspecto pedagógico e didático que precisa ser seguido pela escola e pelo 

professor também, onde cada aula precisa ser planejada antes de ser 

ministrada aos alunos, por que além de trazer consigo um aspecto lúdico dentro 

das aulas de educação física, traz também uma grande capacidade de 

desenvolver as várias abilidades motoras, cognitivas e afetivas dos alunos.  

A didática utilizada para o ensino do basquetebol, devem contribuir para 

que os alunos busquem seus próprios objetivos, aonde ela própria os auxiliará 

nesse caminho, por que ele é o ensino, que se da pelo professor, pelos colegas, 

mas principalmente por si próprio basta ter o desejo de aprender, e assim então 

suas metas dentro da escola serão alcançadas e terão sucesso a cada dia de 

aula, sempre tendo um conhecimento e domínio sobre os assuntos. 

O ensino do basquete dentro da educação física se da pela ação que o 

professor tem ao ensinar o que sabe aos seus alunos, sempre orientando a 

fazer as atividades e exercícios propostos, mas diante disso tudo quem precisa 

demonstrar total interesse pela aula é o educando através de uma situação 

espontânea de aprender, sua aprendizagem pode ser predominante do 

intelectual, emotiva ou motora.  

Na aprendizagem existe uma variedade entre cada aluno, normalmente 

tem aqueles que conseguem se soltar melhor, que tem um desenvolvimento 

mais avantajado diante dos outros, que conseguem aprender bem mais rápido, 

já outros por algum motivo tem uma dificuldade em desenvolver suas abilidades 

motoras, mas o professor que vai fazer com que esse aluno desenvolva essas 

abilidades por  que tudo necessita de pratica para ter um melhor 

desenvolvimento a cada dia e a cada aula também. Segundo Coutinho (2007, p. 

29): 

Aprendizagem motora como uma área de estudo procura ampliar o 
que acontece internamente com o individuo, quando passa, por 
exemplo, de um estado que não sabia executar algum tipo de atitude, 
para um estado em que o faz com muita proficiência, é por tanto uma 
área de estudo preocupada com a investigação dos mecanismos e 
variáveis responsáveis pela mudança de comportamento motor de um 
individuo. 

A aprendizagem motora é o grande fator que vai desenvolver o aluno em 

todos os seus aspectos, ela se dedica em capacitar cada movimento do aluno 

dentro das aulas de basquetebol, com algumas fases que começam desde o 

momento em que o aluno não consegue realizar determinados movimentos, 
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com muito ensino e persistência do professor  em pouco tempo ele começa a 

executar o que planeja fazer, até chegar a ultima fase que é quando o aluno 

começa a fazer com perfeição e por si próprio, tudo depende de uma 

determinada atenção e um bom ensino do professor por que o basquete é uma 

modalidade que precisa de um certo grau de atividade motora, ou seja, o aluno 

precisa ter um bom desenvolvimento motor.  

No processo de aprendizagem motora no basquete um objetivo é 

estabelecido ao aluno, e ele então vai procurar a melhor forma para alcançar 

esse objetivo, mas antes de tudo ele precisa processar informações tanto do 

meio externo como do seu próprio corpo também, para saber o momento certo 

de executar o movimento. 

Além de tudo para que se possa ter um bom processo de ensino 

aprendizagem, no basquete o professor precisa ter totais qualidades de ensino 

para seus alunos, que tenha uma atuação destacada em suas aulas, por que 

em uma aula de um determinado esporte como o basquete é isso que o aluno 

espera. Segundo Weis e Possamai (2008, p. 31): 

Uma das maiores dificuldades em relação a pratica pedagógica que os 
professores de educação física enfrentam nas escolas diz respeito ao 
grande numero de alunos por turma, espaço físico, em condições 
precárias ou inexistentes, falta de material e também de informações 
sobre o ambiente onde se realizam as habilidades motoras. 

Para tentar minimizar essa situação dentro das escolas publicas, seria 

necessário que as atividades sejam feitas com números menor de alunos, como 

a estafeta, assim vai proporcionar mais contato do aluno com a bola, utilizar 

também os dois lados da quadra, para dividir a turma em grupos, assim o aluno 

pode aprender mais ao contrário de ficar onde tem um grande número de 

alunos onde um pode tirar a atenção do outro.  

Sobre a carência de espaço e falta de materiais cabe a direção e 

coordenação e professores ir até os órgãos responsáveis para que esses 

materiais possam fazer parte das aulas e assim ajudar o desenvolvimento dos 

alunos dentro da prática do esporte. Vale salientar que não somente o professor 

pode ter essa atitude, mas todos juntos e também a presença da comunidade, 

pais e outras pessoas podem juntos ir atrás de soluções para acabar com esses 

problemas. 
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Não posso escapar a apreciação dos alunos, e a maneira como eles 
me percebem tem importância capital para o meu desempenho. Dai 
então que uma de minhas preocupações centrais deva ser a de 
procurar a aproximação cada vez maior entre o que eu digo e o que eu 
faço entre o que eu pareço ser e o que eu realmente estou sendo. 
(FREIRE, 1996, p.58). 

  Se a aula do professor está sendo bem ministrada seguindo as didáticas 

necessárias, com certeza vai atrair a atenção de seus alunos e ao momento que 

ele perceber estará sendo bem notado em suas aulas, é um sinal que suas 

aulas estão sendo mediadas da maneira correta e seu trabalho esta sendo bem 

feito, então ele sempre vai buscar ampliar seus conhecimentos melhorando 

suas aulas a cada dia, seu principal foco é fazer com que os alunos consigam 

aprender não somente as atividades voltadas ao basquete, mas também toda a 

teoria que esta em volta dessa disciplina, que com certeza é de suma 

importância, o verdadeiro professor sempre vai buscar fazer a diferença dentro 

da escola e em suas aulas, que ele se capacitou para estar ali ministrando 

determinado esporte. 

 Através da avaliação do professor dentro das aulas do basquete o aluno 

vai perceber suas grandes dificuldades e também suas inúmeras facilidades 

dentro do âmbito escolar ajudando ele avançar sempre. Um dos ótimos 

métodos de desenvolver os alunos é a utilização dos jogos pré-desportivos, 

principalmente em sua fase de iniciação desportiva, esses jogos são grandes 

motivadores nas aulas de basquete, que pode ser em pequenos ou grandes 

grupos sem precisar tantas matérias, e assim o aluno pratica todos os 

fundamentos em uma fase de aprendizagem e de forma lúdica, aprimorando 

suas habilidades motoras, desenvolver qualidades físicas, técnicas, facilita o 

processo de socialização, estimulando o desejo de competir melhorando o 

raciocínio e a agirem de forma organizada.  
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3 - A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DO ALUNO 

O conhecimento do aluno dentro da escola se da pelo modo de sua 

adaptação, que vem por meio de sua interação dentro das aulas e com os 

estímulos que são recebidos do meio ambiente, e com isso o aluno passa a um 

processo de assimilar as coisas e cria um esquema que é sua estrutura 

intelectual, para resolver problemas. Uma criança ao iniciar um jogo, de 

basquete dentro da escola, ela primeiramente vai conhecer a bola, ela recebe 

um estimulo do seu meio e interagiram com seu meio, feito suas assimilações e 

criou seu próprio esquema sobre a bola que então é algo que se joga com as 

mãos. 

Às vezes falta visão ao sistema escolar, às vezes faltam escrúpulos, é 
difícil explicar a imobilidade a que são submetidas às crianças quando 
entram na escola. Mesmo se fosse possível provar (e não é) que a 
pessoa aprende melhor quando esta imóvel em silencio, isso não 
poderia ser imposto desde o primeiro dia de aula, de forma súbita e 
violenta. (FREIRE, 1994, p. 12). 

Se essa mesma criança deparar com um jogo de futebol, ela ao ver 

aquela bola com uma semelhança à outra com certeza vai querer pega-la com 

as mãos para jogar também, por que ele assimilou anteriormente que aquela 

bola seria para ser jogada com as mãos, ou seja, a bola de basquete. Nesse 

momento muito importante é que entra a interação com o meio, o professor vai 

explicar que aquela bola não pode ser jogada com as mãos, ela tem que ser 

chutada com os pés, e do mesmo modo essa interação deve ser repassada no 

basquetebol, por que é através do estimulo do professor que a criança vai 

assimilar um novo esquema sobre aquela bola ou determinada atividade que 

seja proposta para aquele aluno dentro da escola nas aulas de educação física.  

Os professores em suas aulas precisam fazer muito mais que arrumar 

seu ambiente para os alunos, fazerem suas atividades e aprender sozinhos 

determinados gestos ou movimentos dentro das aulas, ele é a principal pessoa 

que vai atuar nesse desenvolvimento proximal da criança dentro das aulas de 

basquetebol por que muitas vezes ela ainda não consegue resolver um 

problema sozinho (a) dentro das aulas propostas pelo professor, mas é através 

da orientação e do acompanhamento de um adulto que ela vai ter sucesso 

dentro das aulas de basquetebol, e assim desenvolver cada habilidade motora 
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que ela possui que estão em fase de aprimoramento e desenvolvimento 

também. 

Nas aulas de educação física, os alunos devem passar por explicações, 

sobre as aulas que eles terão e seus objetivos para os mesmos, passar por 

demonstrações e também passar por uma pratica com outros colegas de aula, 

por que na aprendizagem o dialogo e as discussões são de extrema importância 

dentro das aulas. Na concepção construtivista, ou também dentro da 

abordagem construtivista, o professor precisa observar o conhecimento que o 

aluno já possui, e esse conhecimento foi adquirido através da sua interação 

com seu meio social e também cultural no qual ela esta inserida e tem uma 

convivência direta, por que através da convivência que a criança tem com seu 

meio ou sua cultura ela consegue aprender muitas coisas novas, ao chegar à 

escola ela já tem uma noção dos movimentos ou algumas atividades por ela já 

ter visto ou vivenciado em algum lugar, então é dentro da escola que ela vai 

trabalhar esses movimentos já adquiridos e sistematizar os mesmos, ou seja, 

fazer um aperfeiçoamento dos seus movimentos e do seu corpo como um todo. 

Segundo KUNZ (2000) onde a organização da situação educativa, é 

formal o profissional de educação física, deve propiciar uma compreensão 

critica das atividades esportivas, tendo como objetivo não somente melhorar 

sua pratica esportiva, mas, sobretudo despertar no aluno a autonomia para que 

ele possa refletir e definir de que forma pode conviver com o esporte. 

Através do interesse dos alunos, nas aulas de basquetebol o professor 

precisa criar conflitos, mostrar variados pontos de vista conceitos e também 

problemas a serem resolvidos, é por meio da interação que o aluno tem com o 

meio com os jogos, com as atividades as brincadeiras e o esporte como a 

pratica do basquete, também o espaço com variados alunos e sua convivência 

com o professor, que nesse sentido será o responsável por desenvolver os 

conhecimentos dos alunos e suas habilidades motoras, afetivas e cognitivas.  

O professor é o maior facilitador no processo da aprendizagem dos 

alunos, dentro da escola e nas aulas de basquetebol, nesse processo a 

dificuldade dos alunos é normal, não pode ser exigido um desempenho ideal 

deles, dentro das aulas práticas, os erros devem ser considerados parte do seu 

processo de aprendizagem, e então se pode utilizar o processo de auto 

avaliação.  
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3.1 - OS ESTÁGIOS DA APRENDIZAGEM. 

 

Em 1967, Paulfitts e Michel Posner, apresentaram um modelo de 

estágios da aprendizagem de uma habilidade motora, é um melhoramento 

gradativo de um individuo ao desempenhar um certo comportamento motor que 

é analisado através da pratica (OLIVEIRA 2010), que então envolve três 

estágios: Um dos primeiros estágios da criança dentro das aulas de educação 

física é o cognitivo, que vem trazendo a aprendizagem e tem seu marco pelos 

grandes números de erros, e também a falta de consistência de uma 

determinada tentativa para a outra, os alunos apesar de terem uma noção que 

estão fazendo o movimento errado nas aulas, eles não sabem totalmente o que 

é preciso para melhorar esse movimento, e então nesse momento faz-se 

necessário à ajuda do professor para que esses erros não continuem se 

repetindo e assim então, comece a haver um maior desenvolvimento dos alunos 

em seus aspectos dentro das aulas. 

No estágio associativo, o aluno diferente do anterior, não comete tantos 

erros mais, mas para que isso tenha mudado ou possa mudar, ele precisa ter 

adquirido os fundamentos ensinados anteriormente, ou da sua própria 

habilidade. Nesse estágio os alunos já são capazes de detectar seus próprios 

erros e então ao mesmo tempo em que eles são detectados o próprio indivíduo 

pode tentar corrigi-lo.  

O último estágio é o autônomo, nele os alunos já possui a sua habilidade 

como um hábito, seus movimentos tem um auto nível de automatização, que 

precisam de mais atenção para sua execução, ele consegue perceber e corrigir 

seus erros e também possui um grau muito maior de insistência para que possa 

atingir sua meta.  

 

3.2 - INICIAÇAO ESPORTIVA NO BASQUETEBOL 

Existem outros lugares que fazem a iniciação esportiva do basquetebol 

de uma criança, como os clubes, porém o ensino dentro dele muitas vezes é 

movido pele competição. No olhar construtivista o melhor lugar para se ensinar 

aulas sobre basquetebol com as crianças desde sua iniciação é a escola, onde 

existe um número compatível de profissionais que são qualificados para assim 

proporcionar uma grande variedade de movimentos e de conhecimentos para 
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essas crianças, e onde seu maior objetivo é desenvolver todas as suas 

capacidades motoras coordenativas de uma forma que seja natural se torne 

prazerosa para esses alunos colocando em foco suas fases e estágios 

evolutivos. Segundo Piaget (Portal Educação, 07/11/2018) “Quando vejo uma 

criança ela me inspira dois sentimentos; ternura pelo que ela é e respeito pelo 

que poderá ser”. 

Existe todo um cuidado nessa fase de iniciação, onde cada gesto ou 

movimento que a criança aprende dentro das aulas é como uma vitória para 

eles, nesse sentido o profissional que ali esta deve ajudar a desenvolver essas 

habilidades não desenvolvidas que a criança tem, e a partir desse momento a 

criança começa a se desenvolver e também a passar por outras fases que ao 

contrario da fase de iniciação já vão aprimorar ainda mais suas habilidades, e 

seu grau de desenvolvimento. 

 

3.3 - COMO SÃO TRABALHADOS OS CONTEUDOS ESPORTIVOS. 

Na maioria dos casos, o jogo de basquetebol dentro das aulas de 

educação física, é trabalhado de forma diferente do jogo propriamente dito, 

sendo que no início de uma aula os fundamentos dessa modalidade devem ser 

trabalhados com uma progressão pedagógica. Quando essa prática começa a 

ficar repetitiva nas aulas, começa a perceber-se então certo grau de 

desinteresse dos alunos pela prática da modalidade, principalmente por que 

muitas vezes o domínio que ele tem de suas habilidades técnicas não 

proporcionam um melhor desempenho para eles. 

Para GARGANTA (1998) as razões de ser das habilidades fechadas 

servem para capacitar os alunos, a utilizá-las em determinado momento do jogo 

de forma deliberada e também oportuna. É aquilo que o aluno é capaz de 

antecipar, projetar, esta condicionada ao repertorio motor que este conhece. As 

técnicas que os alunos têm são adquiridas através das várias habilidades 

motoras que eles já dominam dentro de um jogo de basquetebol o aluno já 

possui certo grau no seu repertório de habilidades. 

              Dentro de suas aulas os professores precisam levar em conta o 

ambiente também, segundo MAGILL (2002) o ambiente se refere ao objeto 

onde a pessoa esta agindo, no decorrer da aula de educação física, deve-se 

trabalhar as atividades prepostas em ambiente estáveis, com habilidades 
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motoras abertas e também não estáveis, habilidades abertas e assim então 

priorizar os estágios de aprendizagem dos alunos, seja cognitivo, associativo ou 

autônomo. 

De acordo com GARGANTA 1998 o problema esta relacionado em duas 

questões: Dificuldade em transferir exercícios analíticos para o jogo o fazer e o 

saber quando fizer e passar de habilidade especifica para o jogo sem 

intermediação por parte do professo. 

MORENO (2000) cita que em muitos casos o objetivo principal do ensino 

de uma habilidade deve fazer o aluno entender por que executar algum tipo de 

ação motriz, e também qual dessas ações é mais adequada a cada uma das 

situações e também quando executá-las. Segundo o autor, o aluno precisa 

aprender a devida habilidade, o porquê ele precisa executar aquela habilidade 

ou movimento, em quais situações ele precisara dessas habilidades, seja no 

seu cotidiano, ou na sua vida toda e quando executar de formas correta e 

precisa. 
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4 - BASQUETEBOL E SEUS OBJETIVOS  

 

Na educação física brasileira, ainda existe uma certa carência de 

investimentos, o ensino brasileiro ainda se encontra em uma situação precária, 

e junto com tudo isso vem a falta de investimentos dentro das escolas e nas 

aulas de basquetebol, então esses investimentos vão ajudar na formação de 

indivíduos qualificados, com certeza ainda falta muito o que se fazer no setor 

educacional na educação física brasileira, dentro das escolas de todo o brasil, e 

nesse sentido cabe a todos e também aos professores lutar para essa 

mudança, para que ela venha a acontecer no cenário da educação física 

brasileira nas escolas.  

A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios e 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania, e sua qualificação para o trabalho. (SAVIANI, 1997,p.??) 

Para GONÇALVES (1994) a concepção de homem e sociedade é 

formada de uma unidade dialética, que em transformação da origem a uma 

visão de educação física como pratica transformadora de conhecimentos e da 

realidade social. Nesse sentido educar é um ato conhecer que o ser humano é 

um ser social e histórico, e então toda ação repassada pelo professor deve ser 

focada naquilo que se deseja alcançar com os alunos dentro das aulas, a assim 

vai possibilitar variados conhecimentos e com certeza ajudar na formação do 

individuo e na sua personalidade e assim ampliando sua participação na 

sociedade. 

A educação física é sobre tudo educação, envolve o homem como 
uma unidade em uma relação dialética, com a realidade social. Os 
valores-fins da educação e seus respectivos objetivos, entende-se em 
uma totalidade a educação física que como ato educativo, esta voltada 
para a formação do homem tanto em sua dimensão pessoal, como 
social, (GONÇALVES, 1994, p. 117). 

Os PCN’S dentro da escola vêm tratar da legitimidade da pratica do 

basquetebol nas escolas, e assim também se torna uma possibilidade de 

favorecer a autonomia dos alunos e assim vai lhe proporciona-los um maior 

nível de conhecimentos, de suas potencialidades e sobre tudo das suas 

limitações que vem através da pratica do trabalho corporal. 
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Nesse sentido a educação física como componente curricular tem o papel 

de: (...) introduzir e integrar os alunos na cultura corporal do movimento, e assim 

formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transforma-la, 

instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e 

danças das ginastica e pratica de aptidão física, em beneficio da qualidade de 

vida, a integração que possibilitara o usufruto da cultura corporal do movimento 

há de ser plena e afetiva social, cognitiva e motora. Vale dizer é a integração da 

sua personalidade. (BETTI, apud BETTI e ZULIANI 2002, P.75). 

 A educação brasileira, hoje possui um grande índice de diversidade de 

elementos que estão voltados à cultura corporal, e também os professores nas 

escolas tem uma grande variedade de conteúdos que podem ser repassados a 

esses alunos, muitas vezes não é isso que acontece, em muitos casos os 

professores passam assuntos que estão desvinculados da proposta que deem 

privilégios aos elementos. 

 O esporte não pode ser um conteúdo propriamente dentro da educação 

física, ou seja, ele não é o único conteúdo a ser repassado para os alunos, o 

professor precisa mostrar os aspectos pedagógicos do esporte aos seus alunos 

dentro da escola, tudo o que essa pratica pode e vai proporcionar na vida de 

cada um deles, e qual sua importância em suas vidas, o desenvolvimento que 

vai proporcionar a seu corpo como um todo, influenciando assim no 

desenvolvimento das suas habilidades motoras, onde o professor é o 

influenciador e mediador desse aprendizado por que a educação física deve ser 

determinante nas formações de opiniões e tem o importante papel de produzir 

gestos técnicos. 

O esporte deve ser pensado como: (...) um esporte não necessariamente 

precisa ser tematizado na forma tradicional, com vista ao rendimento, mas com 

vista ao desenvolvimento psicomotor do aluno, a determinadas competências 

da sua autonomia, da interação social e da competência objetiva (KUNZ, 1994, 

p.24). 

A prática do basquetebol nas escolas sempre deve ser voltado aos seus 

aspectos pedagógicos, a sua pratica deve ser de um modo transformador, que 

vai ajudar na formação dos alunos, não somente como alunos, mas com certeza 

como pessoas dentro e fora da escola, seu respeito, sua educação, suas 

atitudes e seus valores e nesse aspecto o basquetebol é um dos melhores 
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esportes que vem sendo incentivado dentro do contexto escolar, por ser um 

esporte que proporciona o prazer aos seus praticantes, melhorando e 

desenvolvendo todas suas habilidades corporais, deixando sua vida e sua 

convivência com colegas, famílias e principalmente em sociedade, por que ele 

tem a capacidade de proporcionar aos seus praticantes inúmeros benefícios. 

Os PCN’S (Parâmetros Curriculares Nacionais) é o principal meio que o 

professor tem de se deparar e observar como deve ministrar suas aulas, ele 

precisa se dispor a inúmeras possibilidades que a educação física se dispõe 

para a aprendizagem, onde pode-se usar o jogo coletivo, exercícios de 

preparação corporal, do aperfeiçoamento dos alunos, da improvisação, e os 

circuitos de jogos e também as diversas atividades recreativas, a educação 

física no seu contexto pedagógico dispõe varias técnicas para ministrar uma 

aula, e todas essas técnicas ou formas de jogos devem ser usadas como 

recursos a aprendizagem dos alunos. 

O basquetebol segundo os PCN’S precisa ter uma quebra do seu 

paradigma onde sua pratica não deve ser somente voltada ao jogo 

propriamente dito, no esporte que ele é, mas sim de uma forma que ele possa 

desenvolver e proporcionar aos seus praticantes e alunos dentro das escolas, 

condições de desenvolver todas as suas capacidades e também 

potencialidades dentro dessa pratica. 

Segundo o mesmo o melhor local para se produzir a pratica de um 

esporte, como o basquete é dentro de uma escola, diferentes dos clubes onde 

na maioria das vezes ele vai ser trabalhado de uma maneira mais voltada ao 

rendimento, à escola tem o papel e o poder de mostrar e ensinar o melhor lado 

do esporte que é seu aspecto pedagógico, onde a disputa e o rendimento ficam 

de lado por não fazerem parte desse contexto, e assim entra o ensino das 

técnicas do jogo, os desenvolver de suas habilidades sejam elas motoras, 

afetivas, cognitivas e sociais, por que são esses aspectos que vai proporcionar 

aos alunos seu melhor desenvolvimento, muito mais que uma vivência em um 

jogo que está sendo jogado por jogar, sem intervenção do professor e fora dos 

padrões e das normas que deve ser seguidas através dos PCN’S. 
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A ação pedagógica que acredita na possibilidade da educação como, 
aquela capaz de impulsionar as ações humanas em busca de um 
mundo melhor há de estarem atentas às orientações curriculares 
voltadas à educação básica bem como as necessárias opções 
metodológicas na organização e desenvolvimento dos conteúdos de 
ensino (FREIRE, 1996). 

 Dentro do esporte o aluno tem a capacidade de se descobrir, seu corpo 

e suas qualidades dentro de uma prática corporal, até onde seu potencial é 

capaz de ir, seus níveis de desenvolvimento dentro das aulas propostas pelo 

professor, mesmo não estando satisfatório a si próprio ele pode melhorar ainda 

mais seus níveis de habilidades motoras, por que o ideal é o aluno poder 

conhecer seus limites dentro daquilo que gosta de fazer. 

A prática de um determinado esporte dentro das escolas deve sempre 

estar voltado ao aspecto da cultura corporal do movimento, onde a modalidade 

não vai ser abordada somente na forma do saber fazer que é o que vem mais 

acontecendo hoje em dia dentro das escolas, mas precisa-se haver uma 

explicação do por que esta fazendo essa pratica, qual os devidos benefícios que 

ela vai proporcionar aos mesmos, os alunos devem ser sempre ativos nesse 

processo.  

No jogo a criança quer jogar livremente, para poder experimentar o jogo 

do seu modo, através da forma como ela vai conhecendo vai criando os 

movimentos, e sua convivência com outras crianças dentro da escola onde vai 

interagir melhor, principalmente dentro da pratica do jogo onde a vergonha fica 

de lado e logo aquela prática vira uma forma de prazer para eles, muitas vezes 

é algo novo, nunca experimentado, por que isso depende muito de cada cultura 

ou sociedade, algumas crianças tem um convívio com essas práticas no seu 

cotidiano com suas famílias ou amigos, outras não têm, e isso acaba fazendo 

com que ela tenha um desempenho bem abaixo que os dos demais, mas isso 

não impede que ela aprenda e se desenvolva durante as aulas, basta que suas 

habilidades motoras comecem a ser estimulada nas aulas pelo professor, assim 

ela começa seu ciclo de aprendizagem e desenvolvimento corporal. Segundo 

Freire (1996) 

Pensa a escola como um ambiente favorável a aprendizagem 
significativa, em que a relação professor-aluno, acontece sempre a 
partir do dialogo, valorizando o respeito mutuo, o espaço escolar deve 
está aberto para contribuir para a curiosidade, a criatividade, o 
raciocínio logico, o estimulo a descoberta. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo procurou abordar o ensino do basquetebol dentro do 

âmbito escolar nas aulas de educação física, buscando mostrar o processo de 

ensino/aprendizagem no basquetebol. Construindo com o aluno um 

conhecimento mais interessante e que desperte essa busca pela prática dessa 

atividade física, mostrando assim, os objetivos que o mesmo possui. 

Os devidos métodos que foram utilizados para a elaboração desta 

pesquisa, foram livros, artigos e também os sites de internet que ajudaram a 

desenvolver e ampliar os conhecimentos para a devida pesquisa sobre o 

respectivo tema.  

Os objetivos propostos no trabalho foram alcançados com sucesso, onde 

mostram de forma clara a sua grande importância dentro do contexto escolar, 

fazendo uma aula de basquetebol muito mais prazerosa aos alunos e assim 

então estar sendo repassado na sua devida maneira dentro das escolas 

seguindo os padrões exigidos pelos PCN’S. 

       Segundo os PCN’S essa prática pode e deve ser ensinado na sua 

verdadeira forma, e assim então melhorar e desenvolver as habilidades dos 

alunos e seus conhecimentos, segundo o mesmo, esse esporte dentro das 

escolas não deve ser trabalhado de forma que busque o rendimento dos alunos, 

mas sim trabalha-lo de uma forma lúdica, que proporcione prazer aos seus 

praticantes, sempre em busca do seu desenvolvimento, seja ele motor, 

cognitivo, afetivo, psicomotor ou social. 
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