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A Educação Física no âmbito escolar deve tratar pedagogicamente do esporte 

nas escolas, já que o papel do professor de Educação Física, possibilita que os alunos 

possam compreender e assimilar os conteúdos que envolvem a cultura corporal de 

forma crítica, já que é preciso tratar historicamente o conteúdo que vai ser exposto, 

possibilitando que aluno comece a fazer um pensamento de acordo com sua realidade, 

de forma que venha privilegiar a formação do homem como um ser crítico, reflexivo e 

capaz de produzir mudanças em seu meio. Na perspectiva critica superadora aqui 

defendida, esta disciplina deve tratar os conteúdos da cultura corporal que tem como 

principais temas os jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes entre outros. Neste contexto 

este estudo tem como objetivo geral. Identificar como o conteúdo esporte (Handebol) 

tem sido abordado nas aulas de Educação Física, no Ensino Fundamental séries finais 

nas escolas particulares da cidade de Cruz das Almas-BA. E especificamente busca: a) 

Discutir o conteúdo esporte nas aulas de Educação Física a luz da perspectiva crítico 

superadora; b) Verificar de que forma vem sendo ofertada o Handebol (teoria-prática) 

nas escolas particulares da cidade de Cruz das Almas, no Ensino Fundamental séries 

finais; c) Apontar quais as possibilidades do trato pedagógico do Handebol no Ensino 

Fundamental séries finais. O percurso metodológico deste estudo qualitativo, que tem 

como público alvo os professores de Educação Física do Ensino Fundamental séries 

finais das escolas particulares da referida cidade, serão submetidos a um instrumento de 

coleta de informação, em que será aplicado um  questionário semi-estruturado, afim de 

ampliar as discussões sobre esse conteúdo abordado nas aulas de Educação Física. 

Desta forma, espera-se mapear nas escolas privadas do município se há atuação 

dos professores de Educação Física, bem como discutir o trato pedagógico do conteúdo 

esporte, em específico o Handebol, no Ensino Fundamental séries finais. 
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