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O presente estudo se insere entre as pesquisas que investigam a prática pedagógica dos 

professores de Educação Física nas instituições públicas de ensino médio no Recôncavo da 

Bahia, em especial no que se refere ao ensino do esporte e sua contribuição no desenvolvimento 

humano. Sendo assim, tem como objeto o trato com o conhecimento do esporte no projeto de 

escolarização dos estudantes que frequentam as escolas da rede estadual do município de 

Muritiba/Ba. Dessa forma, pretende-se identificar qual(is) as concepção(ões) de esporte que 

fundamentam a prática pedagógica das instituições objeto da pesquisa; e discutir a(s) 

concepção(ões) de esporte presente(s) nos documentos oficiais (ppp, plano de curso do 

componente curricular Educação Física) das unidades de ensino investigadas. Assim, para 

realizar a pesquisa será feito o uso dos princípios da pesquisa qualitativa, utilizando das técnicas 

da pesquisa documental, bem como, da aplicação de questionário com perguntas abertas e 

fechadas como instrumento de coleta de dados. Para realizar a análise de dados levantados na 

pesquisa dos documentos oficiais das escolas, objeto de investigação, bem como, o conteúdo 

dos questionários aplicados com os professores que lecionam o componente curricular de 

Educação Física nas instituições investigadas, será feita o uso da técnica da análise de conteúdo. 

Pretende-se com essa pesquisa contribuir com a produção do conhecimento sobre o ensino do 

esporte, bem como, apontar qual concepção de esporte deve fundamentar a organização do 

trabalho pedagógico nas escolas, para assim proporcionar uma formação adequada para os 

estudantes. 
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