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O objetivo deste estudo foi relatar as primeiras experiências com
o ensino dos esportes de rede/parede, em um a escola pública.
Foi abordado o esporte de rede/parede a partir da produção de
uma cultura escolar do esporte com especificidades próprias de
uma comunidade que enfrenta processos de exclusão social, além
de reduzidas possibilidades de espaço público e de lazer;
legitimando a aprendizagem do esporte frente às diferenças
sociais e econômicas. E a partir disso tendo o entendimento que
“como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele” (BRASIL, 2017).

O objetivo da unidade de ensino da aula de Educação Física para
os estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental I foi
desenvolver saberes relacionados ao esporte de rede/parede nas
aulas de Educação Física, levando em consideração as
características da realidade local (social, econômica, política,
cultural).
O desenvolvimento das aulas teve como premissa “a busca da
autonomia do sujeito quanto à sua própria prática esportiva”
(GHIDETTI, 2020, p.04), justificando-se pela cultura corporal do
movimento ser objeto de estudo e de ensino da Educação Física
escolar.

Por meio dessa experiência foi possível compreender que os saberes
do esporte de rede/parede com raquete proporcionaram uma intervenção
na cultura escolar e na comunidade e contribuiu para uma ação participativa
e cooperativa, enaltecendo o tratamento didático do conteúdo esportivo e
promovendo experiências sociais construídas a partir da participação
efetiva dos estudantes nas aulas de Educação Física.
É possível destacar que o material alternativo, construído e utilizado
nas aulas, foi uma ferramenta que proporcionou aos estudantes levarem o
conhecimento do esporte para além dos muros da escola, envolvendo a

participação da comunidade. Compreendemos que cada situação educativa
é única, não apenas no sentido espacial e temporal, mas porque o contexto
e as pessoas diferem uma a outra significativamente no plano pedagógico.

O ensino do esporte pode possibilitar aos alunos e alunas agirem
autonomamente, visando a criatividade e cooperação, tornando-os
protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem.
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