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O Basquetebol é um elemento do conteúdo esporte que é um conteúdo clássico da cultura 

corporal devendo estar presente nas aulas de Educação Física nas escolas em sua totalidade de 

práticas esportivas. O professor não pode negar o conteúdo aos seus alunos, seguindo assim a 

ideia de que o professor de Educação Física deva produzir suas aulas com a maior rede de 

detalhes possíveis. Ainda deve se atentar para ensinar o conteúdo Basquetebol respeitando a 

tríade Forma-Conteúdo-Destinatário, e aos ciclos de escolarização dos seus alunos. Assim o 

objetivo desta pesquisa é analisar concepções dos professores de Educação Física da rede 

estadual de Cruz das Almas sobre o ensino do Basquetebol. No processo metodológico 

traçamos o seguinte caminho: A pesquisa é de cunho qualitativo, o estudo de natureza 

descritiva, tendo o lócus da pesquisa escolas de ensino médio da rede estadual situado na sede 

do município de Cruz das Almas – Bahia. Como instrumento de coleta de dados nos valemos 

de questionário com questões discursivas e objetivas. Após os dados coletados, foram tratados 

a partir da análise de conteúdo. Todos os colaboradores da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e tiveram seus nomes em sigilo. A partir dos 

dados coletados os resultados nos apontam que a prática do professor em relação ao ensino do 

Basquetebol se dá em uma perspectiva recreativa, onde o mesmo nos declarou que os 

estudantes vivenciam na quadra livremente os elementos do Basquetebol. Nos foi relatado que 

durante a formação o mesmo teve duas disciplinas relacionadas a modalidade, mas não possui 

uma prática sistematizada na escola que atua. 
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