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Assim como eu sou. 
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RESUMO 

O tênis de mesa desenvolve uma série de benefícios aos seus praticantes e deve 
estar presente nos conteúdos das aulas de educação física. O objetivo deste estudo 
foi avaliar um manual para o ensino do tênis de mesa pelos professores de 
educação física do ensino fundamental. Participaram da pesquisa 12 professores de 
educação física das escolas municipais da cidade de Caçador-SC. Foram avaliadas 
as condições das escolas para a prática do tênis de mesa, a utilização de conteúdos 
de tênis de mesa, as práticas pedagógicas e a percepção dos professores sobre a 
proposta metodológica do manual para aulas de educação física através do 
instrumento Table Tennis Attitudes Questionnaire (TTAQ). Os resultados mostraram 
que 50% das escolas precisam de local adequado para a prática da modalidade, 
todos os professores recomendam o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de 
educação física, 58% dos professores relataram que o tênis de mesa pode ser 
praticado por todos os escolares sem exclusões. O tênis de mesa é desenvolvido 
nas aulas de educação física por 85% dos professores e os conteúdos trabalhados 
são os fundamentos técnicos, regras e recreação. Para 68% dos professores a 
proposta de ensino de tênis de mesa foi considerada com grau de dificuldade e 
metodologia adequada e todos os professores indicaram sua inclusão como 
conteúdo a ser desenvolvido nas aulas de educação física. Em conclusão, o manual 
é adequado e pode ser inserido nas aulas de educação física como material de 
consulta para o ensino do tênis de mesa pelos professores de educação física do 
ensino fundamental. 
 

Palavras-chave: Tênis de Mesa, Manual, Ensino Básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Table tennis develops a number of benefits to its practitioners and should be present 
in the contents of physical education classes. The objective of this study was to 
evaluate a manual for the teaching of table tennis by elementary school physical 
education teachers. Twelve (12) teachers of physical education in the municipal 
schools of the city of Caçador-SC participated in the study. The conditions of the 
schools for the practice of table tennis, the use of table tennis contents, the 
pedagogical practices and the perception of the teachers about the methodological 
proposal of the manual for physical education classes through the instrument Tennis 
Table Attitudes Questionnaire (TTAQ). The results showed that 50% (fifty percent) of 
schools need a suitable place for practice, all teachers recommend table tennis as 
content in physical education classes, 58%(fifty eight percent) of teachers reported 
that table tennis can be practiced by all without exclusions. Table tennis is developed 
in physical education classes by 85% (eighty percent) of teachers and the contents 
worked are the technical fundamentals, rules and recreation. For 68% (sixty eight 
percent) of the teachers, the table tennis teaching proposal was considered with a 
degree of difficulty and adequate methodology and all teachers indicated their 
inclusion as content to be developed in physical education classes. In conclusion, the 
manual is appropriate and can be inserted in physical education classes as a 
reference material for the teaching of table tennis by elementary school physical 
education teachers. 

Keywords: Table Tennis, Handbook, Basic Education. 
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INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) é um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais aos alunos, ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A 

BNCC (2017) define a disciplina de educação física como um componente curricular 

que tematiza as práticas corporais e a apresenta como um conhecimento da área de 

linguagens dividido em seis unidades temáticas, sendo as brincadeiras e jogos, os 

esportes, as ginásticas, as danças, as lutas e as práticas corporais de aventura.  

De acordo com a classificação da BNCC (2017), os esportes são divididos em 

esportes de marca, precisão, técnico-combinatório, campo e taco, territorial, combate 

e rede/quadra dividida ou parede de rebote. 

O tênis de mesa, foco deste estudo, se enquadra nos esportes de 

rede/quadra dividida ou parede de rebote por ser praticado sob uma mesa com 

superfície plana onde uma rede divide a área de jogo. Neste esporte o objetivo é 

golpear a bola sob a rede para o outro lado da mesa, fazendo com que ela toque a 

superfície da mesa do oponente de modo a dificultar a devolução do adversário. É 

um esporte individual que pode ser disputado em duplas ou equipes em ambos os 

sexos conforme norma da Federação Internacional de Tênis de Mesa (SILVA e 

VOLTAN, 2017). 

Segundo Miranda e Afonso (2006) a idade entre sete e quatorze anos (ensino 

Fundamental I e II), compreende a fase dos movimentos especializados. É uma fase 

em que os movimentos em vez de serem identificados com a aprendizagem, passam 

a ser uma ferramenta que pode ser aplicada a uma variedade de atividades motoras 

complexas presentes na vida diária, na recreação e nos objetivos desportivos. Nesta 

fase as crianças precisam vivenciar o maior número de habilidades e experiências 

possíveis. 

É importante destacar que a educação física integrada à proposta pedagógica 

da escola é componente curricular obrigatório da educação básica (BRASIL, 2010) e 

necessita ser pensada e reestruturada como uma disciplina básica e fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem, no desenvolvimento psicomotor e social, na 

conscientização dos movimentos corporais e na melhora da qualidade de vida dos 

alunos, não podendo se dar ênfase a um esporte apenas. Para Chiminazzo (2008), 
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é função dos professores oferecer estímulos para que os alunos busquem construir 

seus conhecimentos favorecendo sempre a sua autonomia. 

A educação física tem papel fundamental neste processo, pois os alunos 

precisam saber o significado do movimento em seu cotidiano, e não simplesmente, 

existir em um determinado tempo e espaço. Negrine (1986) diz que um dos objetivos 

da educação física é desenvolver na criança o domínio do corpo em todas as suas 

dimensões, seja executando os movimentos mais básicos, os mais precisos ou os 

mais amplos, evidenciando o controle neuromuscular e a sua interação com o 

ambiente. Soares, Aranha e Antunes (2013) ainda destacam que a prática 

desportiva em idade escolar, quando regida por valores educativos e sociais, pode 

ajudar a responsabilização dos deveres escolares e a melhoria do sucesso escolar. 

No estudo de Herrero, Castellar e Díaz (2016) os autores dizem que graças a 

enorme diversidade de atividades e a riqueza no desenvolvimento da motricidade, 

os esportes com raquete são conteúdos de grande importância na educação física 

escolar, possibilitando o desenvolvimento de outras modalidades, deixando as aulas 

menos repetitivas, monótonas e fechadas aos esportes coletivos, elevando assim as 

oportunidades de conhecimento e aprendizagem dos alunos através de conteúdos 

inovadores e interessantes.  

É importante destacar que no ambiente escolar o tênis de mesa não deve ter 

como objetivo formar campeões nem tão pouco ser um simples “passatempo” para 

os dias de chuva. É fundamental despertar o interesse das crianças pela sua prática 

e oportunizar a vivência para aqueles que já gostam desta modalidade, tornando 

necessária a elaboração de uma proposta de ensino do tênis de mesa para auxiliar 

os professores de educação física no desenvolvimento das habilidades motoras, 

cognitivas, afetivas e sociais dentro das escolas. 

Dentro deste contexto, Martins (1996) diz que o ensino do tênis de mesa nas 

aulas de educação física promove uma série de benefícios tais como: percepção, 

equilíbrio, lateralidade, imagem do corpo, coordenação viso e óculo motora, 

coordenação motora fina e ampla, movimentos de locomoção, orientação espacial, 

direcionalidade, percepção motora e educação do movimento. Ainda podemos 

verificar no estudo realizado por Silva e Giuliani (2011) que o tênis de mesa não 

apresenta diferenciação de aprendizagem entre meninos e meninas. 
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Apesar da importância de se trabalhar o tênis de mesa nas aulas de 

educação física na escola, os professores desta disciplina não possuem 

conhecimentos e metodologias para o ensino e aprendizagem desta modalidade, 

além do que, existe uma escassez de materiais didáticos que norteiem o currículo a 

ser desenvolvido nas aulas de educação física pelos professores (TRSIC & 

MUNSTER, 2008; COUTINHO, 2015;). A maioria das propostas metodológicas 

encontradas nos estudos são teóricas e não foram aplicadas (ROBLES, 2007; 

PARÉS, 2010; TORRES, 2016). 

Segundo Martins (1996) o tênis de mesa é cientificamente comprovado como 

o segundo esporte no mundo a fazer mais uso das faculdades cerebrais (raciocínio 

lógico, intuitivo e criativo; concentração). Nesta perspectiva, esta proposta também 

poderá contribuir nas aulas de educação física direcionando o tênis de mesa para 

melhorar a concentração, atenção e raciocínio dos alunos tanto para tarefas 

escolares quanto para as atividades cotidianas da vida de cada um. 

Para os professores de educação física esta proposta servirá de consulta e 

suporte no momento de planejarem suas aulas de educação física com o conteúdo 

de tênis de mesa, construindo uma aula atrativa, prazerosa e de qualidade através 

de atividades recomendadas para cada faixa de idade, facilitando a sua 

aplicabilidade e tendo ainda uma flexibilidade para se adaptar no ambiente de 

trabalho do professor. 

 Com isso, o objetivo geral do presente estudo foi de avaliar a aplicação de um 

manual com uma proposta metodológica para o ensino do tênis de mesa nas aulas 

de educação física do ensino fundamental. Para responder ao objetivo geral, 

apresentamos os seguintes objetivos específicos: 1) Verificar as características sócio 

ocupacionais dos professores de educação física do ensino fundamental I e II; 2) 

Analisar nos professores de educação física do ensino fundamental I e II as 

dificuldades para aplicar o conteúdo e os aspectos positivos da modalidade; 3) 

Analisar os benefícios do tênis de mesa nas aulas de educação física e as possíveis 

barreiras para sua aplicação; e 4) Avaliar a percepção dos professores de educação 

física sobre o manual de ensino do tênis de mesa para as aulas de educação física 

do ensino fundamental I e II. 

 Para a realização do presente estudo, os conteúdos foram divididos em 4 

capítulos. No capítulo 1 está todo o referencial teórico sobre o tênis de mesa, no 
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capítulo 2 apresentamos os procedimentos metodológicos para a realização da 

pesquisa e desenvolvimento do manual com a proposta metodológica de ensino e 

aprendizagem do tênis de mesa para o ensino fundamental I e II, no capítulo 3 os 

resultados da pesquisa realizada com os professores de educação física sobre as 

dificuldades para aplicar o conteúdo, os aspectos positivos da modalidade, os 

benefícios do tênis de mesa nas aulas de educação física, as possíveis barreiras 

para sua aplicação e a percepção dos professores sobre a proposta metodológica 

de ensino do tênis de mesa para o ensino fundamental I e II, e no capítulo 4 a 

discussão referente aos resultados da pesquisa. 
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1. ESPORTES DE RAQUETE NA ESCOLA 

Os principais esportes praticados com raquetes são: tênis, tênis de mesa, 

squash e badminton, todos possuem como característica básica a utilização da 

raquete para golpear bolas ou petecas e todos tem origem dos jogos medievais do 

século XIX, o tênis é o primórdio deles sendo praticado em locais abertos. A partir da 

necessidade de se praticar em ambientes menores e fechados nasceram as demais 

modalidades (GUIZI, 2002). 

Os esportes de raquete se diferenciam dos demais esportes pelo fato da 

necessidade de se utilizar um instrumento (raquete) individual para a sua prática. O 

fato de golpear um objeto para uma direção pré-determinada pode ser caracterizado 

com maior nível de dificuldade comparado a outros esportes, necessitando assim 

uma base motora apurada e processos cognitivos desenvolvidos. 

No contexto atual da educação física escolar, compete ao profissional 

estimular seus alunos a construir novos conhecimentos, que saiam da rotina dos 

esportes promovidos na maioria dos planejamentos (CONFEF, 2009). 

Os esportes de raquetes também trazem excelentes estratégias para o 

aperfeiçoamento das capacidades físicas como coordenação motora, agilidade, 

velocidade, resistência, reflexo e discriminação visual, força e noção espaço 

temporal (ARAUJO, FARIAS e SANTOS, 2015). 

É necessário que haja promoção, divulgação e propagação de novos adeptos 

e admiradores dos esportes com raquete. Ter sempre uma proposta diferente nas 

mãos para aplicar aos seus alunos despertará neles os sentimentos de curiosidade, 

envolvimento e estímulo para aprender brincando (CONFEF, 2009). 

 

1.1. O TÊNIS DE MESA NA ESCOLA 

O tênis de mesa é um esporte bem desconhecido pelos brasileiros, mas tem 

sido muito praticado como atividade de passatempo ou lazer. O grande desafio é 

tentar torná-lo parte do currículo educacional da maioria das escolas durante as 

aulas de educação física (GIACOMELLI, 2010). O autor ainda comenta que se for 

analisado de maneira correta, o tênis de mesa é um esporte que ajuda no 

desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças, visto que trabalha 
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habilidades corporais como agilidade e coordenação motora, além de auxiliar no 

convívio entre todos os praticantes por haver o cumprimento de regras. 

É de fundamental importância estimular e propiciar o desenvolvimento das 

habilidades motoras nos alunos, pois, segundo Silva, Paiva e Rabello (2012) os 

psicólogos empregam a expressão “desenvolvimento motor” para descrever a 

emergência de várias capacidades de movimentar-se e melhorar as habilidades 

necessárias que o ser humano necessita a fim de apurar suas habituais tarefas. 

Na educação física não é possível trabalhar de forma isolada apenas uma 

capacidade física, mas sim, um conjunto de muitas capacidades buscando se dar 

ênfase a uma determinada capacidade. Essas capacidades interagem entre si, 

atribuindo à característica da modalidade e moldando a forma de como ela é 

desenvolvida.  

No tênis de mesa, vê-se a velocidade como uma das principais capacidades 

motoras e suas interações com as outras capacidades motoras (MARINOVIC; 

IIZUCA; NAGAOKA, 2006).  Para Vilani (2008), o tênis de mesa consiste em uma 

combinação de velocidade e raciocínio, onde podemos fazer uma comparação entre 

uma corrida de 100 metros (velocidade) e um jogo de Xadrez (raciocínio), por isso 

este esporte é considerado o único que perde para o xadrez quando relacionamos 

com o desenvolvimento cognitivo. Lançar um objeto tentando acertar um 

determinado alvo com as mãos é uma tarefa difícil mais complexa ainda fica, quando 

temos que acertar tal alvo segurando outro objeto em milésimos de segundos. 

Para que tudo isso seja desenvolvido e lapidado durante o desenvolvimento 

do ser humano, é importante compreender algumas fases de desenvolvimento. Por 

isso a seguir é apresentado como Gallahue e Ozmun (2005) classificam o 

desenvolvimento motor. Essas fases são divididas em quatro importantes períodos 

que iniciam desde o útero da mãe e perdura para a vida toda. 

 

1.1.1. Fase Motora Reflexiva 

Conceituada como a fase motora reflexiva ou fase dos movimentos reflexos, 

que como o próprio nome diz é a fase dos movimentos involuntários, controlados 

subcorticalmente formando assim a base do desenvolvimento motor, se caracteriza 
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por necessitar de muito estímulo do ambiente e também pelos fatores hereditários. 

Inicia já no útero a mãe e se estende até por volta do primeiro ano de vida. 

 

1.1.2. Fase Motora Rudimentar 

É a fase que os indivíduos apresentam os primeiros movimentos voluntários. 

Estes movimentos dependem muito de fatores biológicos, do meio-ambiente e da 

tarefa, por isso seu desenvolvimento varia de criança para criança e se apresentam 

em forma de segurar, equilibrar, controlar cabeça pescoço e tronco, gatinhar e 

caminhar. Subdividem-se em dois estágios de progressão do controle motor: inibição 

dos reflexos e estágio de pré-controle. A primeira ocorre do nascimento até o 

primeiro ano de idade e é caracterizada pela perda dos reflexos, dando lugar aos 

movimentos voluntários primitivos que se apresentam de forma incontroláveis e não 

apurados. Já a segunda se caracteriza pelo aprimoramento no nível de controle dos 

movimentos, ocorrendo do primeiro ao segundo ano de idade.  

 

1.1.3. Fase Motora Fundamental 

A fase dos movimentos fundamentais é a consequência das duas primeiras 

fases se caracterizando por ser a fase da exploração e da experimentação das 

capacidades motoras. Apresenta-se como uma fase de movimentos inicialmente 

separados e isolados e através de sua repetição e memorização conseguem 

agrupar determinados movimentos, executando de forma combinada dois ou mais 

movimentos. É nesta Fase que as crianças desenvolvem os padrões fundamentais 

de movimento que iniciam do mais fácil para os mais complexos, como andar, correr, 

saltar, arremessar, rebater, quicar e chutar.  

Como esta fase compreende dos dois aos sete anos, tempo este muito 

longitudinal é subdivido em três estágios: Inicial, elementar e maduro.  

a) Estágio Inicial: pode ser atingido a partir dos 2 ou 3 anos de idade e é onde a 

criança apresenta suas primeiras tentativas de execução de uma habilidade, 

sendo ainda muito defasada, incompleta e com o uso limitado ou exagerado do 

corpo. 

b) Estágio elementar: denota-se dos 3 aos 4 anos e é onde as crianças demonstram 

um melhor domínio e controle de sua coordenação e um ritmo mais apurado, mas 
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ainda restritos ou exagerados. Nesta fase é necessário certo cuidado, pois muitos 

indivíduos na fase adulta apresentam esta fase em alguns padrões de 

movimentos. 

c) Estágio Maduro: ocorre entre os 5 e 6 anos e apresenta os movimentos mais 

eficientes, coordenados e controlados, porém para os movimentos de apanhar, 

derrubar ou rebater um objeto em movimento desenvolvem em muitos casos um 

pouco mais tarde devido as exigências visuais e motoras. É nesta fase que as 

crianças precisam de oportunidades e encorajamento em suas práticas para não 

inibir ou atrasar as fases posteriores. 

 

1.1.4. Fase Motora Especializada 

A última fase do desenvolvimento motor é a fase dos movimentos 

especializados, nesta fase a criança já apresenta o que aprendeu nas fases 

anteriores e começa a desenvolver uma série de habilidade complexas em sua vida 

diária. Nesta fase é preciso lapidar e refinar as habilidades estabilizadoras, 

locomotoras e manipulativas. Ela ocorre dos 7 aos 14 anos e se estende durante a 

vida adulta, por isso, também é dividida em três estágios: Transitório, Aplicação e 

Utilização Permanente. 

a) Estágio Transitório: se define por ser a aplicação dos padrões de movimentos 

fundamentais em formas mais complexas como pular corda e jogar bola porém, 

de forma, precisão e controle mais apurados e definidos. É notável o 

comportamento mais agitado e ativo das crianças, pois, a descoberta das 

combinações de inúmeros padrões motores elevam rapidamente suas habilidades 

motoras, necessitando ajudar as crianças nesse estágio tendo cuidado para não 

restringir ou focar em apenas uma atividade. Pode ser despertado entre os 7 ou 8 

anos podendo ir até os 10 anos de idade. 

b) Estágio de Aplicação: neste estágio a criança apresenta um desenvolvimento 

cognitivo mais maduro, possibilitando a realização de estratégias e o cumprimento 

de padrões e regras. Manifesta-se a partir dos 10 anos e os indivíduos começam 

a tomar gosto por uma modalidade específica sendo importante refinar suas 

habilidades através de jogos avançados, desenvolvimento de liderança e a 

escolha pelos jogos. 
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c) Estágio de Utilização Permanente: é o auge do processo de desenvolvimento 

motor do indivíduo que ocorre por volta dos 14 anos de idade. É o estágio onde 

ele irá utilizar todo o conhecimento adquirido nas fases anteriores e investir seu 

tempo e seus recursos para fazer o que lhe proporciona mais prazer e aptidão. É 

importante não ser considerado o final, mas sim a continuação de um processo 

permanente. 

Levando isso tudo em consideração precisamos agora compreender alguns 

aspectos importantes desta modalidade a fim de utilizar uma proposta adequada 

para cada uma dessas fases relacionando-as com o tênis de mesa. 

 

1.2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DO TÊNIS DE MESA 

O tênis de mesa possui como características básicas, uma solicitação 

heterogênea de capacidades físicas como já vistas anteriormente, logo, a prática 

desta modalidade irá estimular o desenvolvimento destas capacidades como forma 

de adaptação, conhecimento e aprendizagem, auxiliando na formação de cidadãos 

conscientes de seu papel na sociedade e no mundo. 

É possível jogar tênis de mesa em qualquer espaço com uma mesa ou uma 

madeira grande (Compensado ou MDF) e algum objeto dividindo a metade dela, 

podendo assim brincar, socializar e aprender rebatendo a bolinha de um lado para 

outro com a raquete ou qualquer outro objeto de impacto. Porém para o ensino ser 

mais efetivo e específico é indispensável o uso de materiais oficiais da modalidade. 

A seguir vamos conhecer os fundamentos e as técnicas do tênis de mesa que 

foram replicadas do livro Manual Técnico da ITTF Nível 1 (TEPPER, 2003). 

 

1.2.1. Empunhaduras 

A empunhadura é o modo como cada aluno irá segurar sua raquete. Têm-se 

dois tipos, clássica e caneta: 

Clássica: o modo clássico de segurar, ou seja, aquele no qual se parece com 

a empunhadura de tenista, assim chamada por ser desta forma na qual os 

fundadores do tênis de mesa seguravam a raquete, onde o cabo da raquete é 

segurado na palma da mão, o dedo polegar e o dedo indicador ficam 

aproximadamente paralelos e apoiados na extremidade da borracha próxima do 
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cabo. O cabo é envolto pelos outros três dedos para dar estabilidade. A raquete é 

arredondada, construída em folhas de madeira ou em camadas. 

Caneta: o modo caneta recebe este nome por se parecer como o modo de 

segurar uma caneta. Esta empunhadura divide-se em três: caneta chinesa, caneta 

japonesa e caneta coreana.  

A empunhadura caneteira consiste no dedo polegar e indicador circundando o 

cabo da raquete, os dedos restantes dobram ou esparramam na parte de trás da 

raquete que pode ter forma arredondada ou mais quadrada. Normalmente só um 

lado da raquete é utilizado com esta empunhadura. 

 

1.2.2. Posição Fundamental 

É a base corporal fundamental para todos os golpes/movimentos realizados 

pelo aluno. A posição fundamental se assemelha com a do voleibol, nada mais é 

que os joelhos dobrados com o corpo ligeiramente à frente, pés afastados um do 

outro, raquete mantida na altura da mesa e em frente ao corpo. Nesta posição o 

atleta fica constantemente com a coluna flexionada anteriormente para facilitar a 

batida na bola.  

 

1.2.3. Forehand 

É o movimento que o aluno deverá executar na posição fundamental para 

rebater/devolver a bola para seu adversário quando a bola vem do lado direito, ou 

seja, a raquete começa na altura do quadril e ao lado do corpo, continua com o 

movimento atingindo a bolinha em seu ponto ascendente, ou seja, quando está 

subindo após quicar na mesa e finaliza quando a raquete atingir a altura de sua 

cabeça. 

  

1.2.4. Backhand 

É o movimento que o aluno deverá executar na posição fundamental para 

rebater/devolver a bola para seu adversário quando a bola vem do lado esquerdo. A 

raquete começa o movimento em frente ao estômago e continua para frente e para 

cima como se estivesse lançando um prato. Este movimento irá exigir uma maior 

flexibilidade do aluno a fim de melhorar sua amplitude de movimento.  
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1.2.5. Saque 

O atleta saca atrás da parte da mesa contrária ao seu adversário de forma 

que a bola toque primeiro na sua metade da mesa e então na metade da mesa do 

adversário. Se o saque tocar na rede, mas ultrapassá-la e tocar na mesa do 

adversário o saque será considerado um saque nulo, e o serviço deverá ser 

executado novamente. A sequência do saque alterna depois de dois pontos.  

  

1.2.6. Devolução do Saque ou Recepção 

A bola deve ser rebatida depois que quicar na metade da mesa do receptor. O 

retorno deve ser realizado de forma que a bola passe sobre a rede e toque na 

metade da mesa do adversário. 

 

1.2.7. A Sequência 

A bola deve ser batida então alternadamente por cima da rede quicando 

sobre a mesa de cada atleta até que um deles não devolva a bola. A bola deve ser 

golpeada antes de quicar duas vezes na mesa. A sequência termina se a bola não 

quicar na mesa ou se um dos atletas não tocar na bola depois que ela quicar na 

metade de sua mesa ou bater na bola antes dela quicar na metade de sua mesa.  

 

1.3.   BENEFÍCIOS DO TÊNIS DE MESA 

O tênis de mesa é um esporte complexo que contribui para vários benefícios 

em todas as fases do desenvolvimento humano, sendo que no período escolar é de 

grande importância a vivência de todas as experiências necessárias para o 

aprimoramento motor, social e cognitivo dos alunos.  

 

1.3.1. Benefícios Motores 

O desenvolvimento da coordenação motora faz com que as crianças realizem 

as tarefas do cotidiano de forma mais prática, objetiva, e correta com um gasto 

energético menor elevando o grau de aprendizagem e realização dos gestos 

esportivos específicos melhores (MARINOVIC, LIZUCA, NAGAOKA, 2006). 

O tênis de mesa desenvolve e melhora a força, flexibilidade, equilíbrio, 

percepção, lateralidade, imagem do corpo, coordenação viso e óculo motora, 
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coordenação motora fina e ampla, movimentos de locomoção, orientação espacial, 

direcionalidade, percepção motora e educação do movimento (MARTINS, 1996). 

No estudo de Goulart (2012), mostrou que os atletas praticantes de tênis de 

mesa do município de Criciúma – SC de ambos os sexos possuem aptidão física 

satisfatória, onde os alunos do sexo masculino tiveram melhores resultados na 

agilidade e as meninas na flexibilidade. Em outro realizado por Silva, Alves e Lima 

(2014) verificou que antes da prática do tênis de mesa a mobilidade de um grupo de 

cadeirantes era baixa e após um período de treinamento de tênis de mesa, houve 

melhorias na mobilidade de deslocamento das cadeiras, flexibilidade e força 

muscular nos membros superiores. Os autores verificaram também melhorias das 

funções organo-funcionais (aparelho circulatório, respiratório, digestivo e excretor). 

 

1.3.2. Benefícios Sociais 

O ser humano apresenta em cada período histórico comportamentos sociais 

das mais diversas maneiras. Vilani (1998) destaca tais comportamentos nas crianças 

em comportamento competitivo que pode ser positivo ou negativo no convívio das 

partes, pois é a busca do ser melhor que o outro, vencer ou do ser o primeiro. É 

importante o professor intervir mostrando que precisamos antes de competir com o 

colega, competir consigo mesmos, melhorar os resultados e para isso precisamos da 

ajuda e da colaboração dos colegas assim como eles precisam de nós para 

conseguir melhorar os desempenhos e resultados, ou seja, diminuir os conflitos e 

instigar a cooperação. 

   

1.3.3. Benefícios Cognitivos 

  Para Vilani (1998) o tênis de mesa desperta nas crianças o interesse pelas 

regras e competições com a preocupação de se cumprir e não quebrar essas regras. 

Isso leva diretamente ao campo da vitória e da derrota, surgindo ações e reações 

que necessitam de uma atenção mais cautelosa por parte do professor. Com o 

passar da idade a criança começa a amadurecer as emoções, despertando maior 

compreensão dos jogos, passando a praticar os esportes de maneira mais 

equilibrada. 

  Ainda Vilani (2008) diz que o tênis de mesa também pode estar agindo de 

uma maneira positiva nos aspectos psicológicos, aspectos pedagógicos e aspecto 



24 
 

do ambiente de aula, pois, a convivência com os colegas, a experiência de conhecer 

uma modalidade nova e a tensão gerada pelas dificuldades estimuladas durante as 

atividades irão construir conhecimento e aprendizagem. No estudo de Silva, Alves e 

Lima (2014) notou-se que a prática do tênis de Mesa promoveu mais autonomia, 

estimulou independência e desenvolveu ainda mais a concentração de um grupo de 

cadeirantes após intervenção de treinos de tênis de mesa. 

  O estudo de Gemser et al (2018)  realizou testes de Funções Executivas 

Delis-Kaplan onde buscou verificar a capacidade cognitiva em atletas de tênis de 

mesa holandeses de elite e sub elite e os resultados mostraram que os mesa 

tenistas de elite e sub elite são caracterizados por pontuações acima da média em 

funções cognitivas de alto nível em comparação com os escores normativos, ou 

seja, uma maior exposição ao tênis de mesa estimula o desenvolvimento cognitivo 

em seus praticantes. 

 

1.4. TÊNIS DE MESA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

A BNCC (2017) é um documento de caráter normativo aprovado pelo 

Ministério da Educação no ano de 2016 e homologado no ano seguinte, que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Dentro 

disso, ela traz a educação física como sendo a disciplina que “desenvolve as 

práticas corporais como textos corporais passíveis de leitura e produção”, 

articulando assim a disciplina na área de linguagens devendo ser apontada como 

fenômeno cultural, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório (BRASIL, 

2016). 

Podemos encontrar na BNCC seis unidades temáticas que compõe as 

práticas corporais sendo elas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, 

lutas e práticas corporais de aventura, podendo ser trabalhadas em qualquer etapa 

de ensino respeitando os critérios de progressão do conhecimento, características 

do sujeito, os contextos de atuação e com caráter lúdico. 

Conseguimos desta maneira, enquadrar o tema deste estudo dentro da 

temática dos esportes que por sua vez subdivide-se em sete categorias:  
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a) Esportes de Marca: são os esportes que possuem seus resultados medidos 

em unidades como segundos, metros, quilômetros, quilos. O principal esporte 

nesta categoria é o atletismo;  

b) Esportes de Precisão: são as modalidades de arremessar ou lançar objetos 

como a bocha ou tiro com arco.  

c) Técnico-Combinatório: são os esportes que possuem um padrão na qualidade 

dos movimentos como os saltos ornamentais e nado sincronizado. 

d)  Esportes de Rede e Quadra Dividida ou Parede de Rebote: possuem a 

característica de lançar ou rebater a bola para a direção contrária como no 

voleibol, tênis e tênis de mesa. 

e) Esportes de Campo e Taco: modalidades com o objetivo de rebater a bola o 

mais longe possível como o caso do baisebol. 

f) Esportes Territoriais: modalidades com o objetivo de levar um objeto a um 

determinado alvo, como o futebol e handebol. 

g) Esportes de Combate: são modalidades com disputas corporais como o judô 

e o boxe. 

Neste contexto, a BNCC orienta a desenvolver a modalidade de tênis de 

mesa nos 3º, 4º 5º, 8º e 9º anos. Os esportes de rede/quadra dividida ou parede de 

rebote não aparecem no 6º e 7º ano, porém a própria BNCC sugere que conteúdos 

regionais ou de interesse da comunidade podem ser inseridos no planejamento. 

Como veremos neste estudo que o tênis de mesa se trata de um esporte que 

estimula todos os aspectos do desenvolvimento humano, esta proposta também 

contempla o tênis de mesa para tais anos. 

É importante destacar que a BNCC (2017) diz: 

É fundamental frisar que a educação física oferece uma série de 

possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos 

na educação básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse 

universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, 

lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à 

racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, orienta as 

práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes 

formas de expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é 

uma das potencialidades desse componente na educação básica. 
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1.5. MANUAL DE ENSINO DE TÊNIS DE MESA DO ENSINO FUNDAMENTAL  

É visto que o tênis de mesa não é um esporte muito praticado pelos 

brasileiros, sua prática é restrita como mero passa tempo nas horas de lazer, 

distante da enorme importância, valor e contribuições que apresenta ao ser 

praticado como esporte, este assunto normalmente encontrado por atividades 

aleatórias que buscam o desenvolvimento de uma valência motora ou habilidade 

técnica específica, não seguindo um processo progressivo e longitudinal. É preciso 

amparar os professores de materiais que busquem de forma objetiva a solução dos 

problemas do seu cotidiano, facilitando para que suas aulas sejam cada vez mais 

cativantes, diversificada e produtiva. 

 Diante de inúmeras conversas com os colegas de profissão (professores de 

educação física) que muitas vezes não foram apresentados para a modalidade na 

graduação e possuem pouca vivência prática com este esporte, além da minha 

própria dificuldade encontrada ao tentar implantar a modalidade como conteúdo nas 

aulas de educação física, surgiu como necessidade à elaboração de um manual com 

atividades práticas para a correta iniciação do tênis de mesa nas aulas de educação 

física. 

Na elaboração deste manual buscou-se através da percepção e experiência 

do autor, implantar um conjunto de atividades básicas, sequenciadas e de fácil 

adaptação a realidade das escolas para que todos os alunos no âmbito escolar 

possam ter uma vivencia mínima sobre a modalidade, ampliando seu acervo motor e 

oportunizando o conhecimento a todos os escolares. Inicialmente buscou-se utilizar 

atividades recreativas nos anos iniciais (3º ao 5º ano) e inserir os fundamentos 

básicos da modalidade nos anos finais (6º ao 9º ano). 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa se caracteriza por ser do tipo descritiva e aplicada, de natureza 

quantitativa e com delineamento transversal. De acordo com Gil (2008), as 

pesquisas descritivas descrevem as características de determinadas populações ou 

fenômenos. Tem por característica a utilização de técnicas padronizadas de coleta 

de dados tais como, o questionário e a observação sistemática. 

 

2.2. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A população para o estudo foi de professores de educação física que 

ministram aula no ensino fundamental da rede municipal de Caçador-SC. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação 16 escolas apresentam o 

ensino fundamental, apresentando 30 professores de educação física que foram 

selecionados não-probabilisticamente de acordo com as turmas que lecionam aula 

totalizando 12 professores que efetivamente participaram desta pesquisa. 

Para participar da pesquisa foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

a) Professor de educação física que esteja em plena docência; 

b) Ministre as aulas entre o 3º ao 9º ano do ensino básico; 

c) Ter interesse em desenvolver a proposta em suas aulas.  

 

Os critérios de exclusão foram: 

a) Estar substituindo o professor regente; 

b) Possibilidade de ausência ou desistência da turma no período de aplicação 

da proposta por qualquer motivo; 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e a pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe. 

 

2.3. DELINEAMENTO DA PESQUISA 
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Inicialmente foi apresentada a proposta para a Secretaria de Educação do 

município e solicitado uma autorização para que o projeto fosse desenvolvido nas 

escolas. Posteriormente foi marcada uma visita em cada escola municipal onde o 

projeto foi apresentado e discutido com a direção da escola e com o professor ou os 

professores de educação física que se enquadravam nos requisitos solicitados para 

o desenvolvimento da proposta. 

Após a escola ter aceitado a sua participação, foi necessário que a escola e o 

professor repassassem ao coordenador da pesquisa os dias e horário que aplicou a 

proposta, bom como o coordenador disponibilizou os contatos eletrônicos e 

telefônicos para os casos necessários. 

O professor respondeu o questionário 01 TTAQ (em anexo) e entregou ao 

coordenador. Posteriormente o professor recebeu a proposta e o mesmo utilizou em 

suas aulas durante um trimestre, uma vez por semana em suas aulas com duração 

de 45 minutos. Ao final da aplicação da proposta, o professor respondeu o 

questionário 02 (em anexo) como forma de avaliação da proposta.  

 

2.4. AVALIAÇÃO DE ATITUDES PARA O TÊNIS DE MESA (TTAQ) 

Para a avaliação das Atitudes para o Tênis de Mesa foi utilizado o TTAQ 

(Table Tennis Attitudes Questionnaire) validado pelo método Delphi (PAGÁN, 2015). 

Este questionário busca avaliar as características sócio demográficas, as 

dificuldades para aplicar o conteúdo, os aspectos positivos da modalidade, os 

benefícios do tênis de mesa nas aulas de educação física e as possíveis barreiras 

para sua aplicação. 

  

2.5. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DO TÊNIS DE MESA 

Esta proposta foi baseada em quatro métodos, método de ensino parcial onde 

ao ensinar o aluno uma destreza motora o professor repassa por partes para depois 

ensinar o fundamento em um todo, método global onde o professor repassa a 

destreza motora completa a ser ensinada e durante a realização corrige os erros 

necessários, método misto onde ocorre o ensino de forma global-parcial-global, ou 

seja, primeiramente o aluno realiza a destreza motora, o professor ensina e corrige 

os gestos em uma segunda parte e o aluno volta a executar a o que aprendeu numa 
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terceira parte e o método recreativo onde o professor utiliza brincadeiras e 

atividades recreativas como forma de ensino aprendizagem.  

O quadro “1” a seguir, apresenta uma síntese dos objetivos, fundamentos 

técnicos, metodologias e materiais que foram utilizados e empregados na proposta 

que será encaminhada aos professores. 

1. Quadro da Proposta Curricular e Metodológica 

 3º ao 5º ano 6º e 7º ano 8º e 9º ano 

 
 
 

Objetivo 

- Apresentar a 
modalidade aos 
alunos; 
- Desenvolver 
atividades recreativas 
do tênis de mesa 
- Realizar mini jogos 
de tênis de mesa 

- Desenvolver 
atividades 
recreativas do tênis 
de mesa 
- Conhecer as regras 
do tênis de mesa 
- Realizar mini 
competições de tênis 
de mesa 

- Desenvolver 
atividades 
recreativas do tênis 
de mesa 
- Realizar mini jogos 
de tênis de mesa. 

 
 

Fundamentos 
Técnicos 

- Empunhadura 
- Posição 
Fundamental; 
- Forhand; 
- Backhand; 

- Posição 
Fundamental; 
- Forhand; 
- Backhand; 
-Saque 
-Efeitos 

- Forhand; 
- Backhand; 
-Saque 
-Efeitos 
-Competições 

 
Metodologia 

Recreativa e Global Global, Parcial e 
Recreativa 

Parcial, Global-
parcial-global e 
Recreativa 

 
Materiais  

Mesas; 
Redes; 
Raquetes; 
Bolinhas; 

Mesas; 
Redes; 
Raquetes; 
Bolinhas 

Mesas; 
Redes; 
Raquetes; 
Bolinhas 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

2.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 Foi utilizada a estatística descritiva e os resultados foram apresentados em 

tabelas com frequência absoluta e relativa (%). Todas as análises foram realizadas 

no programa Microsoft Excel 2010. 
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3. RESULTADOS  

Na tabela 1 são apresentados os resultados das características sócios 

ocupacionais dos professores do ensino fundamental. Os resultados mostraram que 

67% dos professores eram do sexo feminino, predominando a faixa etária acima de 

41 anos. A maioria possui graduação e especialização na área e são efetivos.  

Com relação à experiência dos professores, 50% possuem menos de 10 anos 

de experiência, 92% cumprem uma carga horária de 20 a 40 horas semanais e 84% 

das turmas têm em média 20 a 35 alunos.  

Tabela 1. Características sócio ocupacionais dos professores de educação física do 

ensino fundamental I e II do município de Caçador. 

Variáveis N (%) 

Sexo 
Masculino 4 33,3 

Feminino 8 66,7 

Idade 

20 a 30 Anos 4 33 

31 a 40 Anos 2 17 

Acima de 41 Anos 6 50 

Formação 

Graduado 5 41,7 

Pós Graduado 5 41,7 

Mestrado 2 16,6 

Vínculo 
Concursado 11 91,7 

Contratado 1 8,3 

Tempo de Experiência 

10 anos ou menos 6 50 

11 a 20 anos 2 17 

Acima de 21 anos 4 33 

CH Semanal 
20 horas ou menos 1 8,3 

21 a 40 horas 11 91,7 

Média de alunos  
Menos de 20 alunos 2 16,7 

20 a 35 alunos 10 83,3 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

A tabela 2 apresenta o perfil do ambiente escolar para a prática do tênis de 

mesa. Os resultados mostraram que 50% das escolas possuem local adequado e 

têm 1 a 2 mesas disponíveis para a prática do tênis de mesa, sendo que, metade 

dos professores as utiliza muito. Além disso, nenhum dos docentes realizou algum 

curso de tênis de mesa e nenhuma das escolas avaliadas disponibiliza material 

didático sobre o assunto. 
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Tabela 2. Perfil do ambiente escolar para a prática do tênis de mesa. 

Variáveis   N (%) 

Possui local adequado para as mesas 
Sim 6 50 

Não 6 50 

Quantidade de mesas 
1 ou 2 12 100 

3 ou 4 - - 

Nível de utilização 
Pouco 6 50 

Muito 6 50 

Participou de cursos de tênis de mesa 
Sim - - 

Não 12 100 

A escola possui material didático de tênis de mesa 
Sim - - 

Não 12 100 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

A tabela 3 apresenta as dificuldades para desenvolver o tênis de mesa nas 

aulas de educação física. Os resultados mostram que 92% dos professores não 

considera uma atividade perigosa, 67% considera que se trata de um assunto 

conhecido e metade deles possuem conhecimento sobre o assunto. 

Com relação ao trabalho e o tempo para desenvolver a modalidade, 67% dos 

professores relataram que o tênis de mesa não necessita de muito trabalho e tempo 

para ser desenvolvido e 58% que a modalidade não necessita de investimento muito 

alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabela 3. Resultados das dificuldades para desenvolver o tênis de mesa nas 

aulas de educação física pelos professores. 

 Variáveis   n (%)  

Não incluo o tênis de mesa por 
considerar uma atividade perigosa 

Totalmente em desacordo 11 92  

Em desacordo 1 8  

Em acordo - -  

Totalmente em acordo - -  

Não incluo o tênis de mesa por ser um 
assunto pouco conhecido 

Totalmente em desacordo 8 67  

Em desacordo 4 33  

Em acordo - -  

Totalmente em acordo - -  

Não incluo o tênis de mesa por ter meus 
conhecimentos limitados do assunto 

Totalmente em desacordo 6 50  

Em desacordo 3 25  

Em acordo 3 25  

Totalmente em acordo - -  

Não incluo o tênis de mesa por 
necessitar de muito trabalho 

Totalmente em desacordo 8 67  

Em desacordo 4 33  

Em acordo - -  

Totalmente em acordo - -  

Não incluo o tênis de mesa por não ter 
tempo suficiente 

Totalmente em desacordo 8 67  

Em desacordo 4 33  

Em acordo - -  

Totalmente em acordo - -  

Não incluo o tênis de mesa por que 
necessitar de investimento alto 
  

Totalmente em desacordo 5 42  

Em desacordo 7 58  

Em acordo - -  

Totalmente em acordo - -  

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

A tabela 4 apresenta os aspectos positivos para desenvolver o tênis de mesa 

nas aulas de educação física. Os resultados mostram que todos os professores 

concordam que o tênis de mesa é uma prática recomendada para os alunos e que 

contribui para o desenvolvimento motor, social e cognitivo e 58% concorda que a 

popularidade do tênis de mesa justificaria uma maior frequência da modalidade na 

escola. 

Em relação à criação de uma lei municipal para o desenvolvimento dos 

esportes de raquete no ensino fundamental, metade dos professores mostra que são 

a favor e 58% utilizam o tênis de mesa nas suas aulas de educação física. Para os 

professores que trabalham o tênis de mesa nas suas aulas, 85% relataram que 

desenvolvem a modalidade através de fundamentos técnicos, regras e recreação. 
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Tabela 4. Resultados da avaliação de professores dos aspectos positivos 

para desenvolver o tênis de mesa nas aulas de educação física. 

Variáveis   n (%) 

O tênis de mesa constitui uma prática 
recomendada para os alunos? 

Totalmente em desacordo - - 

Em desacordo - - 

Em acordo 6 50 

Totalmente em acordo 6 50 

O tênis de mesa contribui para o 
desenvolvimento motor, social e cognitivo 
dos alunos? 

Totalmente em desacordo - - 

Em desacordo - - 

Em acordo 5 42 

Totalmente em acordo 7 58 

A popularidade do tênis de mesa justificaria 
uma maior frequência da modalidade nas 
aulas de educação física? 

Totalmente em desacordo - - 

Em desacordo 3 25 

Em acordo 7 58 

Totalmente em acordo 2 17 

Seria necessário uma legislação municipal 
que trate dos esportes de raquete como 
conteúdo nas aulas de educação física? 

Totalmente em desacordo 2 17 

Em desacordo 3 25 

Em acordo 6 50 

Totalmente em acordo 1 8 

Você utiliza o tênis de mesa como conteúdo 
nas aulas de educação física? 

Sim 7 58 

Não 5 42 

De que forma desenvolve o tênis de mesa 
nas aulas de educação física? 
  

Fundamentos técnicos 6 85 

Recursos áudio visual 1 14 

Mini jogos 3 42 

Regras 6 85 

História da modalidade 3 42 

Recreação 6 85 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

A tabela 5 apresenta os benefícios do tênis de mesa nas aulas de educação 

física. Os resultados mostram que 58% dos professores relataram que a modalidade 

envolve menor risco de lesão e é recomendada para alunos com limitações físicas 

ou com necessidades especiais.  

Com relação aos riscos físicos e interesse dos alunos pela modalidade, 66% 

concordam que o tênis de mesa não apresenta riscos físicos ao ser praticado e que 

facilita o interesse e o envolvimento dos alunos além de relatarem que é um 

conteúdo recomendado no ensino fundamental. 
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Tabela 5. Resultados de avaliação de professores dos benefícios do tênis de 

mesa nas aulas de educação física. 

Variáveis  n (%) 

A prática do tênis de mesa nas aulas de 
educação física envolve menor risco de 
lesões? 

Totalmente em desacordo -  

Em desacordo -  

Em acordo 7 58 

Totalmente em acordo 5 42 

A prática do tênis de mesa nas aulas de 
educação física é recomendada para alunos 
com limitações físicas? 

Totalmente em desacordo 1 8 

Em desacordo 2 17 

Em acordo 7 58 

Totalmente em acordo 2 17 

A prática do tênis de mesa nas aulas de 
educação física é recomendada para alunos 
com necessidades especiais? 

Totalmente em desacordo 1 8 

Em desacordo 2 17 

Em acordo 7 58 

Totalmente em acordo 2 17 

A prática do tênis de mesa nas aulas de 
educação física não apresenta riscos físicos 
ao ser praticado pelos alunos? 

Totalmente em desacordo - - 

Em desacordo 2 17 

Em acordo 8 66 

Totalmente em acordo 2 17 

A prática do tênis de mesa nas aulas de 
educação física facilita o interesse e o 
envolvimento dos alunos? 

Totalmente em desacordo - - 

Em desacordo 2 17 

Em acordo 8 66 

Totalmente em acordo 2 17 

O tênis de mesa é um conteúdo recomendado 
para as aulas de educação física no ensino 
fundamental? 

Totalmente em desacordo - - 

Em desacordo - - 

Em acordo 8 66 

Totalmente em acordo 4 44 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

A tabela 6 apresenta os facilitadores para a aplicação do tênis de mesa nas 

aulas de educação física. Os resultados mostram que metade dos professores 

concorda em utilizar o tênis de mesa por seus benefícios na aprendizagem, 58% 

utiliza o tênis de mesa devido à disponibilidade de materiais e 75% pelo interesse 

que os alunos apresentam pela modalidade. 

Com relação às instalações e a facilidade para desenvolver o tênis de mesa, 

42% dos professores relatam que a escola possui local adequado e que se trata de 

um conteúdo fácil para ser trabalhado. No que se refere à popularidade da 

modalidade constata-se um equilíbrio onde 42% concordam e 42% discordam em se 

tratar de uma modalidade bastante conhecida e praticada. 
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Tabela 6. Resultados de avaliação de professores dos facilitadores para a 

aplicação do tênis de mesa nas aulas de educação física. 

  Variáveis   n (%) 

Utilizo o tênis de mesa nas aulas de 
educação física por seus benefícios na 
aprendizagem? 
  

Totalmente em desacordo 1 8 

Em desacordo 2 17 

Em acordo 6 50 

Totalmente em acordo 1 8 

Não respondeu 2 17 

Utilizo o tênis de mesa nas aulas de 
educação física devido à disponibilidade de 
materiais? 
  

Totalmente em desacordo 2 17 

Em desacordo 2 17 

Em acordo 7 58 

Totalmente em acordo 0 0 

Não respondeu 1 8 

Utilizo o tênis de mesa nas aulas de 
educação física devido ao interesse dos 
alunos? 
  

Totalmente em desacordo 1 9 

Em desacordo 1 8 

Em acordo 9 75 

Totalmente em acordo 0 0 

Não respondeu 1 8 

Utilizo o tênis de mesa nas aulas de 
educação física devido às instalações 
adequadas para a prática? 

Totalmente em desacordo 2 17 

Em desacordo 4 33 

Em acordo 5 42 

Totalmente em acordo 0 0 

Não respondeu 1 8 

Utilizo o tênis de mesa nas aulas de 
educação física por se tratar de um esporte 
muito conhecido e praticado? 
  

Totalmente em desacordo 1 8 

Em desacordo 5 42 

Em acordo 5 42 

Totalmente em acordo 0 0 

Não respondeu 1 8 

Utilizo o tênis de mesa nas aulas de 
educação física devido a facilidade para se 
desenvolver? 
  

Totalmente em desacordo 1 8 

Em desacordo 4 34 

Em acordo 5 42 

Totalmente em acordo 1 8 

Não respondeu 1 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

 A tabela 7 apresenta as barreiras para a aplicação do tênis de mesa nas 

aulas de educação física. Os resultados mostram que 67% dos professores 

concordam que a modalidade apresenta valores para a aprendizagem, não é um 

conteúdo perigoso e desmotivador. 
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Com relação ao material, 75% dos professores relataram que o material não 

se deteriora facilmente, 84% que os alunos se interessam pela modalidade e 92% 

inclui o tênis de mesa por se tratar de um esporte conhecido. 

Tabela 7. Resultados de avaliação de professores das barreiras para a 

aplicação do tênis de mesa nas aulas de educação física. 

Variáveis    n (%) 

Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas 
aulas de educação física, pois não apresenta 
valores para a aprendizagem? 

Totalmente em desacordo 8 67 

Em desacordo 3 25 

Em acordo - - 

Totalmente em acordo 1 8 

Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas 
aulas de educação física por ser um conteúdo 
perigoso? 

Totalmente em desacordo 8 67 

Em desacordo 3 25 

Em acordo - - 

Totalmente em acordo 1 8 

Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas 
aulas de educação física por não ser 
motivador? 

Totalmente em desacordo 8 67,0 

Em desacordo 3 25 

Em acordo - - 

Totalmente em acordo 1 8 

Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas 
aulas de educação física por que o material se 
deteriora facilmente? 

Totalmente em desacordo 5 42 

Em desacordo 4 33 

Em acordo 1 8 

Totalmente em acordo 2 17 

Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas 
aulas de educação física por que não há 
interesse por parte dos alunos? 

Totalmente em desacordo 6 50 

Em desacordo 4 34 

Em acordo 1 8 

Totalmente em acordo 1 8 

Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas 
aulas de educação física por se tratar de um 
esporte desconhecido? 

Totalmente em desacordo 6 50 

Em desacordo 5 42 

Em acordo - - 

Totalmente em acordo 1 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

  

A tabela 8 apresenta resultados sobre a avaliação dos professores da 

proposta metodológica de ensino de tênis de mesa nas aulas de educação física do 

ensino fundamental. Os resultados mostram que 68% dos professores concordam 

que o grau de dificuldade da proposta foi adequado, todos concordam que a 

metodologia foi adequada, e que incluiria o tênis de mesa em seu planejamento 

anual, 92% que a proposta cumpriu o objetivo de desenvolver e melhorar os 

aspectos motores, cognitivos, sociais e afetivos dos alunos. 
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Tabela 8. Resultado da avaliação dos professores da proposta metodológica 

de ensino de tênis de mesa nas aulas de educação física do ensino fundamental.  

 Variáveis    n (%) 

Grau de dificuldade de aplicação da proposta? 

Muito Fácil 2 16 

Adequado 8 68 

Muito Difícil 2 16 

O currículo proposto você classifica como? 
Adequado 12 100 

Inadequado - - 

Quanto à metodologia empregada você classifica 
como? 

Adequado  12 100 

Inadequado - - 
A proposta cumpriu com o objetivo de desenvolver 

e melhorar os aspectos motores, cognitivos, 
sociais e afetivos dos alunos? 

Sim 11 92 

Não 1 8 

Incluiria a proposta no planejamento anual e 
utilizaria nas aulas? 

Sim 12 100 

Não - - 

Alteraria ou precisou alterar algum item da 
proposta? 

Sim  - - 

Não 12 100 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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4. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, predominou professores de educação física que atuam no 

ensino fundamental o sexo feminino com idade acima de 41 anos (Tabela 1). 

Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Lemos (2007), Silva e 

Nunez (2009) e Both et.al. (2010) o que indica uma maior atuação de professores do 

sexo feminino e idade acima dos 35-40 anos na disciplina de educação física.  

A maioria dos professores avaliados possuem graduação e algum tipo de 

especialização na área (Tabela 1). Os estudos de Both et.al. (2010) e Azevedo, 

Pereira e Sá (2010) corroboram com estes resultados demonstrando a busca 

constante dos professores de educação física pelo conhecimento através de 

especializações lato sensu e stricto sensu. 

Em relação às características ocupacionais, os professores de educação 

física mostraram que em sua grande maioria é concursado (Tabela 1), situação que 

é estabelecida pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, § II, que garante 

a investidura em cargo publico através de aprovação prévia em concurso público. 

(BRASIL, 1988). 

Na presente pesquisa os professores de educação física do ensino 

fundamental relataram que metade das escolas possui estrutura e materiais para a 

prática do tênis de mesa, enquanto que metade das escolas não possui condições 

para a prática (Tabela 2). Outros estudos, também verificaram estas condições para 

o ensino e aprendizagem do tênis de mesa na escola (GIACOMELLI, 2010; 

TAVARES, 2011; RODRIGUES E MENDES, 2012). É importante destacar que a 

falta de materiais e espaços apropriados encontrado em muitas escolas para a 

prática do tênis de mesa é inadmissível e negativo para o ensino desta modalidade. 

Segundo Tavares (2011), é necessária uma nova visão ao se pensar em 

infraestrutura da disciplina de educação física, principalmente voltada aos esportes 

individuais como o tênis de mesa, pois se trata de uma modalidade que desenvolve 

vários aspectos motores, sociais, cognitivos e afetivos dos alunos.   

A Lei 9.394 que trata das Diretrizes e Bases (1996) afirma em seu artigo 4º, § 

IX que é dever do estado com a educação escolar pública a garantia dos padrões 

mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, 
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por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem.  

Vitoreti (2014) traz como solução para esses problemas, o próprio professor 

com a incumbência de estimular os alunos na construção de seus próprios materiais 

esportivos, munindo-se de materiais alternativos, facilmente encontrados na 

comunidade, sem ônus financeiros, possibilitando a produção individual do material. 

Além de enriquecer o repertório motor dos alunos, estimula a criatividade e a 

socialização entre eles tornando as aulas mais interessantes colocando assim o 

aluno como protagonista do processo de ensino. 

De acordo com os professores de educação física, nenhum possui curso 

teórico e prático de tênis de mesa e as escolas não tem material didático disponível 

para o ensino desta modalidade (Tabela 2). Para Martins (1996) no Brasil são raras 

as oportunidades para a correta iniciação no Tênis de Mesa. Faltam profissionais 

especializados capazes de encaminhar os interessados, principalmente às crianças.   

Para Herero, Castelar e Diaz (2016) a inexistência de uma formação didática, 

metodológica e pedagógica específica, e a falta de oferta de cursos pedagógicos se 

evidencia como motivos para justificar a ausência da prática do tênis de mesa nas 

aulas de educação física do ensino secundário (fundamental) na região de Murcia 

(Espanha).  

Lima (2006) e Trsic e Munster (2008) concordam que há pouca existência de 

materiais publicados a respeito do assunto. Esta escassez além de justificar a 

elaboração deste manual de ensino de tênis de mesa ainda corrobora para um 

crescimento no acervo de pesquisas na área. 

 Segundo os professores de educação física o tênis de mesa não é uma 

atividade perigosa e é um assunto que pode ser desenvolvido, pois os 

conhecimentos dos professores não são limitados para ensinar esta modalidade 

(tabela 3). Para Gadal (1997, apud GUIZI, 2002) o tênis de mesa pode ser 

considerado o esporte do século XXI por não ter contato físico evitando traumas e 

brigas sem deixar de lado os aspectos de ganhar, perder e lutar, diminuindo os 

riscos de lesões e acidentes em sua prática. 

Sobre os professores apresentarem limitações no ensino do tênis de mesa, 

Chiminazzo (2008) enfatiza, que o mais importante é dar o estímulo inicial que 
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desperte o interesse da criança pela modalidade, para isso não é necessário ser ex 

atleta ou expert no assunto, também, não é preciso ter uma estrutura moderna e 

gigante para se desenvolver a iniciação no tênis de mesa, pois o futebol não é 

jogado apenas no Maracanã, o voleibol não é somente aquele que o Bernardinho 

ensina. A iniciação, o estímulo inicial, a experiência em vários campos do 

conhecimento é papel do professor de educação física na escola que dispõe de 

ferramentas e possibilidades para desenvolver o tênis de mesa em suas aulas.  

Ainda para Giacomelli (2010), é necessário maior investimento dos colégios e 

dos governantes em profissionais de educação física capacitados em ensinar de 

maneira eficaz os conteúdos de tênis de mesa e demais modalidades individuais. 

Os professores também relataram que o tênis de mesa exige pouco trabalho 

e possui tempo suficiente para ser desenvolvido nas aulas de educação física, 

também que o investimento financeiro para a sua prática nas escolas é baixo 

(Tabela 3). Para Giacomelli (2010), é muito simples ensinar os alunos a jogar, 

principalmente a atacar ou realizar movimentos de ataque, até os iniciantes, no 

momento de assimilação do aprendizado, entenderá como realizar os golpes 

básicos da modalidade. É importante salientar que o tênis de mesa é fácil de 

aprender e ensinar e não requer muito empenho ao se praticar, possui regras claras 

que não dependem de interpretações podendo ser praticado por crianças e adultos 

juntos ou em categorias separadas por idade. Sendo assim possui características de 

um esporte que pode fortalecer os vínculos de amizade, cooperação e socialização 

entre seus praticantes. 

Sobre o investimento financeiro que a modalidade requer, é possível observar 

no estudo de Giacomelli (2010) que os materiais são de preço razoável 

(normalmente as bolinhas são importadas, portanto o valor costuma variar conforme 

o valor do dólar) e também podem ser facilmente adaptados, mesmo assim o próprio 

autor destaca que é necessário maior investimento do governo na aquisição destes 

materiais. Como já citado anteriormente, os materiais podem ser adaptados o que 

reduz os gastos com a modalidade. 

Segundo os professores, o tênis de mesa constitui uma pratica recomendada 

para os alunos contribuindo para o desenvolvimento motor, social e cognitivo sendo 

que a popularidade da modalidade justificaria uma maior frequência nas aulas de 

educação física, (Tabela 4). Vitoreti (2014) destaca que a prática do Tênis de Mesa 
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é recomendada para os alunos, pois, pode auxiliar o educador na conscientização 

dos educandos, explicitando os benefícios para a saúde, como qualidade de vida e 

desempenho corporal, que o beneficiará não somente nas aulas de educação física, 

mas sim em todos os campos da aprendizagem e da vida cotidiana. 

Para vários autores, a prática do tênis de mesa para crianças traz vários 

benefícios na maioria dos aspectos psicomotores, social e cognitivo, promovendo 

várias possibilidades de desenvolvimento em seus diversos aspectos como, por 

exemplo, na coordenação, precisão gestual, destreza, poder de decisão, 

antecipação, percepção, equilíbrio, lateralidade, imagem corporal, cooperação, 

mudança de concepções, motivação dentre outros. (MARTINS, 1996; LIMA, 2006; 

MARANHÃO et al, 2014; GIACOMELLI, 2010). 

É importante ressaltar que o desenvolvimento destas capacidades precisam 

sempre respeitar a etapa que cada aluno se encontra. Tepper (2003) divide os 

estágios de habilidades em três fases: Cognitivo é o estágio inicial, onde ocorre 

muitos erros e não há habilidade na execução das atividades. Refinamento é a 

etapa intermediária onde se observa um nível básico de habilidades e a etapa 

autônoma onde a habilidade é executada naturalmente e pode-se trabalhar mais de 

uma habilidade ao mesmo tempo. 

Sobre a popularidade do esporte em nosso país, o último levantamento feito 

pelo Atlas em 2003 classifica o tênis de mesa como o terceiro esporte mais 

praticado com mais de 25 mil praticantes, ficando atrás apenas do futebol e do 

voleibol, ou seja, dos esportes individuais é o mais popular e praticado sendo em 

forma de competição ou recreação popularmente conhecido como ping-pong 

(CBTM, s.d.). 

Pode-se dizer que estes dados não sofreram alterações, pois, o tênis de 

mesa brasileiro ganhou reconhecimento com os resultados positivos do atleta Hugo 

Hoyama nos anos 90 e na década de 2000. Na atualidade, Hugo Calderano é o 

brasileiro mais bem colocado de todos os tempos, em Março de 2019 ele é o 6º 

melhor do mundo no ranking da ITTF, o que contraria o estudo de Giacomelli (2010) 

que enfatizou que o Brasil não era e estava longe de ser uma potência na 

modalidade, mas é possível concordar com o autor que, por falta de incentivo, o 

ensino do tênis de mesa nas escolas não é tão popular quanto a sua prática nos 

momentos de lazer. 
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A maioria dos professores que utiliza o tênis de mesa nas aulas de educação 

física o faz através dos fundamentos técnicos da modalidade, as regras e em forma 

de recreação (Tabela 4). Para Martins (1996) os fundamentos técnicos da 

modalidade são: posição fundamental, forehand, backhand, saque e recepção. 

Ainda segundo o autor, estes fundamentos precisam ser introduzidos nas aulas de 

educação física de maneira clara, respeitando os graus de dificuldades sempre do 

mais fácil para o mais difícil e motivando o aluno através de atividades lúdicas e 

atrativas. 

No estudo de Giacomelli (2010), o autor destaca que esta modalidade é 

encarada pelos brasileiros como passatempo e não como conteúdo essencial nas 

aulas de educação física. É preciso ver o tênis de mesa além de uma atividade 

recreativa, onde só pode jogar em dias de chuva ou quando não se tem a quadra 

disponível. Não podemos encarar o tênis de mesa como um “plano B”, mas sim, um 

esporte com regras, fundamentos técnicos e inúmeros benefícios como todos os 

esportes é capaz de transmitir e ensinar. 

Para os professores de educação física é recomendada a prática do tênis de 

mesa para alunos com limitações físicas e necessidades especiais, além de ser um 

conteúdo recomendado para o ensino fundamental facilitando o interesse e o 

envolvimento dos alunos (Tabela 5). O estudo de Lima (2006) relata que esse 

esporte também é jogado por portadores de necessidades especiais, o que vem de 

alguma forma reforçar a justificativa de inserção desse conteúdo dentro da 

instituição escolar, pois ele pode contribuir no processo de inclusão dessas pessoas.  

Além disso, Silva e Giliani (2011) corroboram que o tênis de mesa não exclui 

os participantes independente de suas características de biotipo e Lima (2006) 

destaca que a prática esportiva estimula a produção de serotonina, o 

neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, contribuindo na melhora 

da qualidade de vida dos alunos com limitações. 

Sobre o tênis de mesa ser um conteúdo recomendado no ensino fundamental, 

podemos constatar que no estudo de Rosário e Darido (2005) o tênis de mesa está 

presente como conteúdo no planejamento anual de apenas metade dos professores 

do ensino fundamental da cidade de Rio Claro e Santa Gertrudes/SP, entretanto, os 

esportes coletivos tradicionais tais como, futsal/futebol, voleibol, basquetebol e 

handebol aparecem no planejamento de todos os professores do referido estudo.  
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A BNCC (2017) prevê o tênis de mesa, esporte individual de rede ou parede 

de rebote como conteúdo a ser desenvolvido nas aulas de educação física do 3º ao 

5º ano e 8º e 9º ano do ensino fundamental, porém o que a literatura mostra é que 

ele pode ser inserido a partir dos 7 anos até o ensino médio. 

Para Giacomelli (2010), a inserção do tênis de mesa nas aulas de educação 

física escolar, ajudará os alunos a apreciar, compreender e criticar, facilitando no 

processo de tomada de decisões e escolhas para o futuro dos mesmos. 

Os professores de educação física relataram também que utilizam o tênis de 

mesa em suas aulas pelos seus benefícios na aprendizagem e pelo interesse que os 

alunos demonstram pela modalidade (Tabela 6). Para Vilani (2008), o tênis de mesa 

constitui uma modalidade que estimula uma grande autonomia do aluno, 

favorecendo a tomada de decisão em momentos críticos do aluno e da vida 

cotidiana. 

A proposta que Martins (1996) aplicou em várias cidades e clubes distintos, 

na iniciação e treinamento de tênis de mesa, notou-se uma evolução de maneira 

drástica no fator de interesse das crianças e pais pelo esporte olímpico tênis de 

mesa. É notável que as crianças em até os 12–14 anos, demonstram interesse pelo 

novo, buscam novas vivências novos desafios. As crianças sempre se interessam 

pelo jogo, mesmo não tendo uma orientação técnica (MARANHÃO et al, 2014). 

De acordo com o relato dos professores, o tênis de mesa pode ser incluído 

como conteúdo nas aulas de educação física, pois, apresenta valores para a 

aprendizagem e é um conteúdo motivador (Tabela 7). O professor deve ter a 

consciência das diversas possibilidades de aspectos psicomotores que as crianças 

podem desenvolver praticando o tênis de mesa (MARANHÃO et al, 2014).  

Outras produções ressaltam ainda que o tênis de mesa além de auxiliar em 
vários aspectos do desenvolvimento motor e de valores morais da criança 
pode também auxiliar na mudança de concepções desta, se ensinado de 
forma diferenciada pelos professores. Como por exemplo, mostrar aos 
alunos que é necessário ter calma, atenção, concentração e pensar naquilo 
que vai fazer antes da execução de determinados movimentos. Outro ponto 
relevante seria fazê-las entender que cada colega tem um ritmo próprio e 
que não é necessário sempre competir e sim tentar passar conhecimento 
para o colega que está do outro lado da mesa para que o jogo se torne mais 
atrativo e divertido ao olhar de todos os alunos (LIMA, 2006). 

 

Para Pinto e Cunha (1998), o professor deverá colocar em prática além dos 

aspectos didáticos e pedagógicos, os conhecimentos quanto a limitações fisiológicas 
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em função da faixa etária, o respeito à individualidade, à capacidade, às 

características, à necessidade, o interesse e a prontidão motora da criança, a fim de 

que todos possam participar das atividades, fomentando e motivando os alunos.  

Na avaliação da metodologia de ensino de tênis de mesa proposta para o 

ensino fundamental, os professores relataram ser uma proposta com grau de 

dificuldade e com metodologia adequada, cumprindo com o objetivo de desenvolver 

e melhorar nos alunos os aspectos motores, cognitivos e afetivos e sendo 

recomendada a inclusão do conteúdo no planejamento (Tabela 8). Para Giacomelli 

(2010), o tênis de mesa, como todos os outros esportes, é uma modalidade que 

pode ser iniciada nas aulas de educação física de forma simples, pois permite a 

realização de atividades sem o uso de aparelhos complexos e grandes espaço, com 

regras que são bem simples, fazendo com que elas sejam aprendidas pelos alunos 

e praticantes em apenas alguns minutos. O autor ainda destaca que diversas 

atividades adaptadas de cunho de lazer ou treinamento podem ser desenvolvidas de 

maneira fácil e rápida pelos professores. 

Vale ainda destacar que quando falamos em inserir o tênis de mesa na 

educação física escolar não se pretende excluir outras modalidades individuais e 

coletivas tão pouco se elencar uma mais importante que a outra, mas sim, 

demonstrar que a educação física não se limita a apenas alguns esportes, existe um 

enorme repertório de conteúdos fundamentais e imprescindíveis para o 

desenvolvimento integral do aluno. 

É importante salientar que esta pesquisa foi realizada na rede municipal de 

ensino, faltando abranger a rede estadual e particular. Além disso, a proposta de 

ensino do tênis de mesa foi aplicada apenas em alunos do 3º ao 9º ano do ensino 

fundamental, sendo possível a aplicação para os alunos da educação infantil, alunos 

do 1º e 2º ano e também alunos do ensino médio, cada qual com as atividades 

indicadas conforme a idade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir dos resultados deste estudo com os professores de educação física 

que trabalham no ensino fundamental, podemos observar que metade dos 

professores relatou ter dificuldades na aplicação do tênis de mesa em suas aulas de 

educação física por não desfrutar de local apropriado, materiais suficientes 

disponíveis para os alunos e nenhum deles possui curso ou materiais didáticos para 

o ensino do tênis de mesa. Foi verificado também que o tênis de mesa não é 

considerado uma atividade perigosa pelos professores, não necessita de muito 

trabalho para ser desenvolvido e investimento financeiro alto. 

De acordo com os aspectos positivos relatados pelos professores de 

educação física para a modalidade de tênis de mesa nas aulas de educação física, a 

maioria relatou que esta modalidade contribui para o desenvolvimento motor, social 

e cognitivo dos alunos.  Além disso, esta modalidade não apresenta riscos físicos 

aos alunos e pode ser praticado por todos os escolares sem exclusões, 

independentemente das limitações físicas ou psicológicas.   

Os professores de educação física que desenvolvem o tênis de mesa em 

suas aulas, comumente trabalham com fundamentos técnicos, regras e recreação 

por apresentar benefícios na aprendizagem e devido ao interesse que os alunos 

demonstram pela modalidade. Referente às barreiras para aplicação do tênis de 

mesa nas aulas de educação física, os professores relataram que a modalidade 

apresenta valores para a aprendizagem e o conteúdo é motivador para os alunos.  

Enaltecemos com grande satisfação que a avaliação da proposta de ensino 

de tênis de mesa elaborada foi considerada com grau de dificuldade e metodologia 

adequada pelos professores de educação física, sendo indicada sua inclusão como 

conteúdo a ser desenvolvido com os alunos a fim de proporcionar todos os 

benefícios na aprendizagem escolar. 

Com isso, podemos constatar que o tênis de mesa é uma modalidade que 

necessita de maior investimento no ambiente escolar, necessitando de melhor 

estrutura nas escolas no que se refere à materiais e locais adequados para a prática 

esportiva além de capacitar nossos professores e disponibilizar materiais didáticos 

com a finalidade de proporcionar o ensino de forma sistemática e aguçada aos 

alunos. 
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Verificaram-se vários benefícios que esta modalidade pode proporcionar aos 

seus praticantes, principalmente em idade escolar. Isso justifica uma utilização mais 

frequente do tênis de mesa nas aulas de educação física, de forma objetiva e não 

apenas como recreação ou opção nos dias de chuva. 

Assim como todos os outros esportes, o tênis de mesa também é um 

conteúdo indispensável no processo de ensino aprendizagem dos alunos sendo 

inadmissível sua exclusão por qualquer motivo. É responsabilidade do professor de 

educação física empenhar-se na garantia de que todos os alunos experimentem e 

conheçam todas as possibilidades que esta modalidade é capaz de proporcionar. 

Espera-se a partir dos resultados encontrados que este manual possa ser 

utilizado como material de consulta para o ensino do tênis de mesa na disciplina de 

educação física em todas as escolas da cidade de Caçador tanto municipais, 

estaduais e particulares. Ainda se recomenda a inclusão desse manual nos 

municípios de toda região que faz parte da AMARP (Associação dos Municípios do 

Alto Vale do Rio do Peixe) e em todo estado de Santa Catarina. 

Recomendamos que outros estudos metodológicos sejam realizados para 

desenvolver o ensino do tênis de mesa nas escolas com alunos do ensino médio. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 1- TTAQ - AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

ATITUDES PARA O TÊNIS DE MESA 

Por favor, responda o questionário a seguir assinalando a opção que se 

identifique com sua realidade, seus pensamentos, e a realidade da sua unidade 

escolar. 

A nomenclatura a seguir é de resposta única marque com “X” apenas uma 

alternativa: 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 

(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

Em caso de equívoco desmarque ou risque a alternativa incorreta, 

assinalando apenas a alternativa correta. 

Garantimos o absoluto anonimato de suas respostas, por isso contamos com 

a sua TOTAL SINCERIDADE. 

 

QUESTÕES GERAIS 

1- Sexo:         
(  ) Masculino                (  ) Feminino 

2- Idade:  
(   ) 20 a 25 anos     (   ) 26 a 30 anos     (   ) 31 a 35 anos     (   ) 36 a 40 anos 
(   ) 41 a 45 anos     (   ) 46 a 50 anos     (   ) Acima de 51 anos 

3- Titulação acadêmica: 
(   ) Formado em Educação Física 
(   ) Especialista em Educação Física Escolar 
(   ) Mestre em Educação Física 
(   ) Outra Área. Qual?_____________________________________________ 

4- Situação Profissional: 
(   ) Concursado(a) 
(   ) Contratado(a) 
(   ) Substituto(a) 

5- Atuação na unidade escolar: 
(   ) Professor de Educação Física  
(   ) Outra. Qual?___________________________________________________ 

6- Experiência docente na disciplina de educação física 
(   ) 5 anos ou menos      (   ) Entre 6 e 10 anos    (   ) Entre 11 e 15 anos 
(   ) Entre 16 e 20 anos    (   ) Entre 21 e 25 anos   (   ) 26 anos ou mais 

7- Carga horária semanal: 
(  ) 20 horas ou menos   (  ) 21 a 40 horas   (  ) 41 a 60 horas 

8- Turno de trabalho semanal: 
(  ) 1 turno   (  ) 2 turnos   (  ) 3 turnos 

9- Médias de alunos por sala: 
(  ) até 20 alunos   (  ) 21 a 35 alunos  (  ) acima de 36 alunos 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

10- A unidade escolar em que atuo dispõe de instalações adequadas para montar 
as mesas de tênis de mesa e alocar em local seguro quando não estão em 
uso? 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

11- Indique a quantidade de mesas disponível em sua unidade escolar. 
(   ) Nenhuma     (   ) de 1 a 2     (   ) de 3 a 4   (   ) 5 ou mais 

12- Em caso de dispor de mesa assinale o nível de utilização 
(   ) Nada     (   ) Pouco     (   ) Bastante     (   ) Muito 

13- Já participou de curso de formação ou aperfeiçoamento relacionado com o 
tênis de mesa? 

(   ) Sim     (   ) Não 

14- A unidade escolar em que atuo dispõe de material didático (livros, revistas, 
vídeos, etc) relacionados ao conteúdo de tênis de mesa? 

(   ) Sim. Quais?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Não. 
 

 
DIFICULDADES PARA DESENVOLVER O TÊNIS DE MESA NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

15- Não introduzo o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de educação física 
por considerar uma atividade perigosa. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

16- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por se tratar de um 
assunto pouco conhecido. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

17- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por se tratar de um 
assunto que meus conhecimentos são limitados. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

18- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por se tratar de um 
assunto que necessita de muito trabalho. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

19- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por que não tenho 
tempo suficiente. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

20- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por se tratar de um 
assunto que necessita de investimento financeiro alto. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
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(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 
 

 
ASPECTOS POSITIVOS DO TÊNIS DE MESA 

 

21- O tênis de mesa constitui uma prática recomendada aos alunos. 
(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

22- O tênis de mesa contribui para o desenvolvimento motor, social e cognitivo 
dos alunos. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

23- A popularidade do tênis de mesa justificaria uma maior frequência da 
modalidade nas aulas de educação física? 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

24- Seria adequada uma legislação municipal que trate dos esportes de raquete 
(incluindo o tênis de mesa) como conteúdo obrigatório nas aulas de educação 
física.  

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

25- Você utiliza o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de educação física? 
(  ) Sim    
(  ) Não. Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Se sua reposta anterior foi sim assinale quais alternativas abaixo utiliza em suas 
aulas: 
(   ) Fundamentos Técnicos   (   ) Regras  
(   ) Recursos áudio visuais   (   ) Historia da modalidade 
(  ) Mini Jogos                       (   ) Recreação 
 

 
BENEFÍCIOS DO TÊNIS DE MESA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

26- A prática do tênis de mesa nas aulas de educação física envolve menor risco 
de lesões quando comparado com os demais esportes? 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

27- A prática do tênis de mesa nas aulas de educação física é recomendada para 
alunos que apresentam limitações físicas. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

28- A prática do tênis de mesa nas aulas de educação física é recomentada aos 
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alunos que apresentam algum tipo de necessidade especial. 
(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

29- O tênis de mesa é um esporte que não apresenta riscos físicos ao ser 
praticado pelos alunos do ensino fundamental nas aulas de educação física. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

30- Nas aulas de educação física, o uso do tênis de mesa facilita o interesse e o 
envolvimento dos alunos. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

31- O tênis de mesa é um conteúdo recomendado para as aulas de educação 
física no ensino fundamental. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 
 

 
FACILITADORES PARA A APLICAÇÃO DO TÊNIS DE MESA 

 

32- Utilizo o tênis de mesa como conteúdo da disciplina de educação física por 
seus benefícios na aprendizagem. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

33- Eu escolhi utilizar o tênis de mesa nas minhas aulas devido à disponibilidade 
de materiais. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

34- Eu escolhi utilizar o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de educação 
física devido ao interesse por parte dos alunos. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

35- Eu escolhi utilizar o tênis de mesa como conteúdo em minhas aulas devido às 
instalações apropriadas para a prática. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

36- Eu escolhi incluir o tênis de mesa como conteúdo por se tratar de um esporte 
muito conhecido e praticado. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo  

37- Eu escolhi utilizar o tênis de mesa como conteúdo devido a facilidade para se 
desenvolver nas aulas de educação física. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

38-  Eu escolhi utilizar o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de tênis de 

mesa 

por:___________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
BARREIRAS PARA A APLICAÇÃO DO TÊNIS DE MESA NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

39- Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de educação física por 
que não apresenta valores para a aprendizagem. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

40- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por se tratar de um 
conteúdo perigoso. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

41- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por não ser um 
conteúdo motivador. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

42- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por que o material 
utilizado se deteriora facilmente. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

43- Não incluo o tênis de mesa nas aulas de educação física por ser um conteúdo 
que não apresenta interesse por parte dos alunos. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

44- Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de educação física por 
se tratar de um esporte desconhecido. 

(   ) Totalmente em desacordo     (   ) Em desacordo 
(   ) Totalmente em acordo          (   ) Em acordo 

45- Não incluo o tênis de mesa como conteúdo nas aulas de educação física por: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

APÊNDICE B – AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DA PROPOSTA PARA O 

ENSINO DO TÊNIS DE MESA. 

 
1. Qual o grau de dificuldade de aplicação da proposta? 

(  ) Muito fácil  
(  ) Adequada 
(  ) Muito difícil 
Justifique esta resposta:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Quanto ao currículo proposto você classifica como: 

(   ) Adequado  
(   ) Inadequado 
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Quanto à metodologia empregada você classifica como: 

(   ) Adequado  
(   ) Inadequado 
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. De acordo com a sua avaliação a proposta cumpriu o objetivo de desenvolver e 

melhorar no aluno os aspectos motores, cognitivos, sociais e afetivos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5. Você incluiria a proposta em seu planejamento anual e utilizaria em suas aulas? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 
6. De acordo com a sua percepção quais foram as principais dificuldades 

encontradas na aplicação desta proposta? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. Você alteraria ou precisou alterar algum item do currículo da proposta? 
(  ) sim 
(  ) não 
Se sua resposta anterior for sim descreva quais itens alteraria ou alterou. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA OS 
PROFESSORES 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Base Curricular e Metodológica para o Ensino do Tênis de Mesa 

Área do Conhecimento: Educação 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de sujeitos no centro: 32 Número total de sujeitos: 32 

Patrocinador da pesquisa: Edevan Perego 

Instituição onde será realizado: UNIARP 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Mestrando Edevan Perego, Orientador Dr. Ricelli 

Endrigo R. da Rocha, Co-Orientador Dr. Kleber Prado Filho 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Edevan Perego 

Profissão: Professor N. do Registro no Conselho: Cref: 016917 

Endereço: Daniel Lessing, 92 

Telefone: 499 8862-3282 E-mail: edevan_perego@hotmail.com  

 
1. O objetivo desta pesquisa é: 
 

OBJETIVO GERAL: avaliar uma proposta curricular e metodológica para o ensino do tênis de mesa 

nas aulas de educação física do ensino fundamental. 

Objetivos Específicos: 

• Avaliar a percepção dos professores de educação física sobre a proposta curricular e 
metodológica para ser aplicado nas aulas de educação física; 

•   Verificar se o currículo da proposta é viável para o ensino do tênis de mesa;  

•   Analisar se os métodos para o ensino do tênis de mesa são adequados para serem 
utilizados nas aulas de educação física. 

 

2. O procedimento para coleta de dados:  
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Inicialmente será apresentada a proposta para a secretaria de educação do município e solicitado 

uma autorização para que o projeto seja desenvolvido nas escolas. Posteriormente será marcada 

uma visita em cada escola municipal onde o projeto será apresentado e discutido com a direção da 

escola e com o professor ou os professores de educação física que se enquadram nos requisitos 

solicitados para o desenvolvimento da proposta. 

O professor irá responder o questionário 01 TTAQ (em anexo) e entregar ao coordenador. 

Posteriormente o professor receberá a proposta e o mesmo utilizará em suas aulas durante um 

trimestre, uma vez por semana em suas aulas com duração de 45 minutos. Ao final da pesquisa o 

professor responderá o questionário 03 (em anexo) como forma de avaliação da proposta. 

 

3. Os benefícios esperados são:  
Os benefícios além dos relacionados com o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos alunos 
pode-se considerar o relevante trabalho científico que terá como função ajudar e facilitar os 
professores em suas aulas de educação física. 
 
4. Os desconfortos e riscos esperados são:  
Quanto aos professores pode-se levar em consideração o tempo que eles terão para responder aos 
questionários o que pode ocasionar fadiga e cansaço. 
 
5. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em 
que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
 
6. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, 
o pesquisador ficará como responsável. 
 
7. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá 
interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 
8. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 
9. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 

 
10. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final 
(is) desta pesquisa. 

 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______. 
 
________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

__________________________________________ 
        Pesquisador Responsável pelo Projeto 
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Testemunha: 

 

________________________________  

Nome:  
 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR 

todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua 

assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder 

da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página 

do referido termo. 
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APÊNDICE D - BASE METODOLÓGICA PARA O ENSINO DO TÊNIS DE MESA: 

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 3º ao 5º ANO 

 

Objetivos: 

✓ Mostrar os materiais utilizados no tênis de mesa; 

✓ Explicar sobre os cuidados com os materiais;  

✓ Conhecer os tipos de empunhadura; 

✓ Desenvolver coordenação motora fina através do tênis de mesa; 

✓ Desenvolver habilidade óculo manual e coordenação motora temporal 

 

Conhecendo os materiais utilizados no tênis de mesa 

✓ Mesa para tênis de mesa medindo 2,74m de comprimento, 1,52m de largura 

e 76 cm de altura; 

✓ Rede para tênis de mesa;  

✓ Raquete para tênis de mesa; 

✓ Bolinhas para tênis de mesa. 

 

Sugestões de materiais alternativos para o tênis de mesa 

✓ Para as mesas pode ser utilizada mesa de professor, bancadas ou mesas do 

refeitório, porta e pode ser realizado no chão com bancos, carteiras ou 

cadeiras dividindo o espaço em duas partes; 

✓ Como rede pode ser utilizado pedaço de madeira com cerca de 15cm de 

altura, papelão, elástico, barbante com TNT ou até mesmo livros; 

✓ As raquetes podem ser confeccionadas de compensados, fórmica ou 

simulares. Na superfície pode ser colado EVA liso, preferencialmente preto e 

vermelho. 

 

Cuidando dos materiais 

Em um círculo ao redor da mesa, o professor solicitará aos alunos o maior 

cuidado possível para não pisar nas bolinhas, não bater com força contra a parede 

ou contra o chão, não bater ou jogar a raquete, não girar a raquete como “pião” em 

cima da mesa, não rasgar a borracha da raquete, não derrubar a raquete no chão, 

não encostar ou se apoiar na mesa ou nos cavaletes da mesa. Quando a bolinha 
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ficar parada no meio da mesa precisa pegar a bolinha pelo lado da mesa, entre 

outros conforme necessidade de cada escola. 

 

 

TIPOS DE EMPUNHADURA 

Ainda em círculo o professor irá explicar e demonstrar para os alunos quais 

são os dois tipos de empunhadura, as maneiras como eles irão segurar a raquete 

para jogar. São duas maneiras: Clássico e Caneta 

 

ESTILO CLÁSSICO 

 No estilo clássico, o cabo da raquete é segurado na palma da mão, o dedo 

polegar e o dedo indicador ficam aproximadamente paralelos e apoiados na 

extremidade da borracha próxima do cabo. O cabo é envolto pelos outros três dedos 

para dar estabilidade, este modo é muito semelhante ao modo de segurar a raquete 

de tênis. Conforme demonstra a figura 1.  

Figura 1. 

 

Fonte: http://ittt.com.br/v1/area-aluno/empunhaduras 

 

ESTILO CANETA 

No estilo caneta o dedo polegar e indicador seguram o cabo da raquete e os 

dedos restantes dobram ou esparramam na parte de trás da raquete ficando muito 

parecido com a maneira de segurar a caneta de escrever. A figura 2 demonstra a 

empunhadura caneta. 
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Figura 2. 

 

Fonte: http://ittt.com.br/v1/area-aluno/empunhaduras 

 

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA FINA, AMPLA, ESPACIAL E ÓCULO 

MANUAL. 

  

Atividade 1: O professor deverá entregar uma bolinha e uma raquete para cada 

aluno onde o mesmo deverá equilibrar a bolinha na raquete sem deixar a bolinha 

cair no chão. 

 

Importante: nesta atividade e nas demais a seguir, caso o professor não disponha de 

uma raquete ou uma bolinha por aluno, o professor pode organizar os alunos em 

colunas conforme o numero de bolinhas e raquetes disponível e realizar as 

atividades em forma de circuitos ou colunas uma de frente para outra. Caso algum 

aluno não consiga realizar as atividades com a bolinha, o professor pode pedir para 

estes alunos fazer com um balão, deixando assim a atividade mais fácil de ser 

executada. 

 

Atividade 2: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, 

após os alunos realizar a atividade por um determinado tempo, o professor deverá 

solicitar aos alunos para equilibrar a bolinha na raquete, deixar a bolinha quicar uma 

vez no chão e equilibrar novamente. 
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Atividade 3: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, 

professor deverá solicitar aos alunos para equilibrar a bolinha na raquete, jogar a 

bolinha um pouco para cima e equilibrar novamente. 

 

Atividade 4: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, o 

professor deverá solicitar aos alunos para quicar a bolinha na raquete uma vez e 

segurar a bolinha com a mão que não está segurando a raquete sem deixa-la cair no 

chão. 

 

Atividade 5: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, o 

professor deverá solicitar aos alunos para quicar a bolinha na raquete duas vezes e 

segurar a bolinha com a mão que não está segurando a raquete sem deixa-la cair no 

chão. 

 

Atividade 6: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, o 

professor deverá solicitar aos alunos para quicar a bolinha na raquete três vezes e 

segurar a bolinha com a mão que não está segurando a raquete sem deixa-la cair no 

chão. 

 

Atividade 7: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, o 

professor deverá solicitar aos alunos para quicar a bolinha uma vez na raquete e 

deixar a bolinha quicar uma vez no chão e assim sucessivamente sem segurar a 

bolinha. 

  

Atividade 8: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, o 

professor deverá solicitar aos alunos para quicar a bolinha duas vezes na raquete e 

deixar a bolinha quicar uma vez no chão e assim sucessivamente sem segurar a 

bolinha.  

 

Atividade 9: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, o 

professor deverá solicitar aos alunos para quicar a bolinha três vezes na raquete e 

deixar a bolinha quicar uma vez no chão e assim sucessivamente sem segurar a 

bolinha. 
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Atividade 10: Na mesma formação que o professor escolheu na atividade anterior, o 

professor deverá solicitar aos alunos para quicar a bolinha na raquete sem deixar a 

bolinha quicar no chão e sem segurar a bolinha com a outra mão. Observação: Não 

é indicado no inicio fazer as atividades em forma de competição, apenas como 

recreação para os alunos realizarem as atividades com calma e eficiência. 

 

NOTA: Neste primeiro momento o importante é que o professor corrija apenas a 

empunhadura dos alunos, normalmente eles irão pegar a bolinha com a mesma mão 

da raquete, neste caso pedir para eles pegar a bolinha com a mão livre. Quando o 

aluno segura de modo clássico, é comum ele deixar o dedo do meio junto com o 

indicador na borracha, o professor deve solicitar ao aluno deixar apenas o dedo 

indicador. O mesmo acontece na empunhadura caneta onde o aluno coloca o dedo 

do meio junto com o indicador, o professor deverá proceder da mesma forma, 

solicitando para o aluno deixar apenas o polegar e o indicador na frente da raquete. 

Anotações:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

ATIVIDADES DE REBATER (DIREITA E ESQUERDA) 

 

DICA: o professor irá fazer uma breve explicação sobre a posição fundamental que 

consiste em pernas afastadas, joelhos semiflexionados e o tronco ligeiramente 

inclinado para frente, posição semelhante à de recepção no voleibol. Já a batida 

deverá ser do mesmo lado do corpo que segura a raquete, ou seja, destro bate com 

a parte da frente da raquete com o braço abduzido para a direita e na frente do 

corpo com o revés, parte de trás da raquete. Para quem for canhoto deve bater na 

bolinha com a parte da frente da raquete na esquerda e com o revés da raquete na 

frente do corpo (Forehand e Backhand). Lembrando que é apenas uma introdução 

neste momento não sendo necessário o professor exigir a perfeição do movimento 

de batida e posição fundamental. 

 

Atividade 11: com carteiras, bancos, elásticos, cordas fitas ou similares, o professor 

irá criar pequenas quadras de jogo conforme o espaço disponível. Os alunos 
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deverão ser distribuídos nestas áreas de jogo onde terá um balão e duas raquetes 

para cada área. Os alunos deverão rebater o balão para o lado colega. O professor 

determina um tempo para cada aluno realizar a atividade. 

Atividade 12: Na mesma formação da atividade 11, o professor irá trocar o balão por 

bola de tênis de campo ou bolinha de tênis de mesa, os alunos deverão segurar a 

bolinha com a mão livre, quicar uma vez no chão ao lado do corpo que está 

segurando a raquete e rebater a bolinha para o outro lado. O colega deverá executar 

da mesma forma, segurando a bolinha e rebatendo novamente. 

 

Atividade 13: Na mesma formação da atividade 12, os alunos deverão segurar a 

bolinha com a mão livre, quicar uma vez no chão em frente ao corpo e rebater a 

bolinha para o outro lado. O colega deverá executar da mesma forma, segurando a 

bolinha e rebatendo novamente. 

 

Atividade 14: Na mesma formação da atividade 13, os alunos deverão rebater a 

bolinha sem segurar, deixando quicar uma vez em seu campo e rebatendo 

diretamente para o campo do colga que deverá fazer o mesmo procedimento. 

 

Variações: conforme a quantidade de materiais a disposição do professor, as 

atividades podem ser realizado em duplas, trios ou equipes. Podendo ser inserido 

algumas regras como dois toques ou três toques antes de rebater para o adversário, 

instigando assim a socialização e a afetividade entre os alunos. Pode ser feito em 

forma de mini jogo aumentando o interesse e a concentração nas atividades. 

 

DICAS: outras atividades que podem ser realizadas para estimular a batida são: 

rebater a bolinha contra a parede ou muro, sentados no chão bater na bolinha 

rasteira para outro colega, em cima de uma mesa ou carteira rebater a bolinha 

rasteira para o colega do outro lado. 

Anotações:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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Objetivos: 

✓ Desenvolver forehand com a mesa; 

✓ Desenvolver o backhand com a mesa; 

✓ Desenvolver noções de saque. 

 

Atividade 15: O professor formará duas filas uma em cada lado da mesa. Os alunos 

devem estar a uma distancia de dois ou três passos da mesa. Cada fila terá uma 

raquete e uma bolinha e deverão deixar a bolinha quicar no chão uma vez, do 

mesmo lado que segurar a raquete e bater nela com a raquete tentando acertar o 

lado da mesa da outra equipe (Semelhante às atividades 11 à 14 porém com a 

mesa). O colega do outro lado devera segurar a bolinha e executar da mesma 

forma. 

Atividade 16: Na mesma formação da atividade anterior, o aluno irá quicar a bolinha 

uma vez no chão em frente do seu corpo e bater com o revés da raquete tentando 

acertar o lado da mesa da outra equipe. O colega do outro lado devera segurar a 

bolinha e executar da mesma forma. 

 

DICA: O professor pode neste momento demonstrar aos alunos que se bater com a 

raquete reta para frete a bolinha vai para frente, em direção ao alvo, se virar a 

raquete para o lado ou para cima, a bolinha vai longe do alvo. Para um nível mais 

avançado, pode-se colocar um cesto ou uma folha A4 em cima da mesa para os 

alunos tentar acertar. 

 

Atividade 17: O professor formará duas filas uma em cada lado da mesa. Os alunos 

devem estar próximos da mesa. Cada fila terá uma raquete e uma bolinha e deverão 

deixar a bolinha quicar uma vez na superfície da mesa, do mesmo lado que segurar 

a raquete e bater nela com a raquete tentando acertar o lado da mesa da outra 

equipe. O colega do outro lado devera segurar a bolinha e executar da mesma 

forma. 

 

Atividade 18: Na mesma formação da atividade anterior, o aluno irá quicar a bolinha 

na superfície da mesa em frente do seu corpo e bater com o revés da raquete 

tentando acertar o lado da mesa da outra equipe. O colega do outro lado devera 

segurar a bolinha e executar da mesma forma. 



68 
 

 

Atividade 19: O professor formará uma ou duas filas em cada lado da mesa. Os 

alunos devem estar próximos da mesa. Cada fila terá uma raquete e uma bolinha e 

deverão deixar a bolinha quicar uma vez na superfície da mesa, do mesmo lado que 

seguram a raquete e bater nela com a raquete tentando acertar o outro lado da 

mesa. O colega do outro lado devera, sem segurar a bolinha, rebater novamente 

para o colega após ela quicar uma vez em sua mesa caracterizando assim a 

vivencia real do jogo. 

 

Atividade 20: O professor formará uma ou duas filas em cada lado da mesa. Os 

alunos devem estar próximos da mesa. Cada fila terá uma raquete e uma bolinha e 

deverão deixar a bolinha quicar uma vez na superfície da mesa, do mesmo lado que 

segurar a raquete e bater nela com a raquete tentando acertar o outro lado da mesa. 

O colega do outro lado devera sem segurar a bolinha deverá rebater novamente 

para o colega após ela quicar uma vez em sua mesa caracterizando assim a 

vivencia real do jogo. 

Anotações:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

 

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO DO TÊNIS DE MESA 

 

Objetivos: 

✓ Vivenciar e fixar as atividades já elaboradas; 

✓ Promover integração e socialização; 

✓ Proporcionar oportunidades para os alunos com desenvolvimento avançado 

ajudar os que apresentam dificuldades. 

 

 

Atividade 21: O professor irá montar um circuito e conforme a quantidade de 

raquetes e bolinhas disponível distribuirá os alunos nas estações.  Cada aluno 

deverá executar o desafio pré-estabelecido pelo professor. (Contornando os cones, 
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caminhando por cima dos cones deitados, passando por baixo ou por cima de 

cordas, passando pelos bambolês, etc). Quando chegar ao final entrega o material 

para o próximo e vai atrás do ultimo da fila. Cada aluno deverá percorrer o circuito 

equilibrando a bolinha, ou quicando a bolinha uma, duas ou três vezes na raquete e 

segurando, quicando a bolinha na raquete sem segurar e sem cair no chão, 

equilibrando a bolinha na raquete jogar para cima e equilibrar novamente sem deixar 

quicar no chão ou quicando uma vez no chão. 

 

Atividade 22: Os alunos devem formar um ou mais círculos, ao sinal do professor 

eles deverão fazer zig zag no seu círculo, entre os colegas, equilibrando a bolinha 

na raquete até retornar ao seu lugar, quando chegar, entrega a raquete e a bolinha 

para o colega do lado e assim todos deverão fazer. As variações podem ser iguais 

as da atividade anterior. 

 

Anotações:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
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APÊNDICE E - BASE METODOLÓGICA PARA O ENSINO DO TÊNIS DE MESA: 

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 6º ao 9º ANO 

 

Objetivos: 

✓ Mostrar os materiais utilizados no tênis de mesa; 

✓ Explicar sobre os cuidados com os materiais;  

✓ Conhecer os tipos de empunhadura; 

✓ Desenvolver coordenação motora fina através do tênis de mesa; 

✓ Desenvolver habilidade óculo manual e coordenação motora temporal 

 

Conhecendo os materiais utilizados no tênis de mesa 

✓ Mesa para tênis de mesa medindo 2,74m de comprimento, 1,52m de largura 

e 76 cm de altura; 

✓ Rede para tênis de mesa;  

✓ Raquete para tênis de mesa; 

✓ Bolinhas para tênis de mesa. 

 

Sugestões de materiais alternativos para o tênis de mesa 

✓ Para as mesas pode ser utilizada mesa de professor, bancadas ou mesas do 

refeitório, porta e pode ser realizado no chão com bancos, carteiras ou 

cadeiras dividindo o espaço em duas partes; 

✓ Como rede pode ser utilizado pedaço de madeira com cerca de 15cm de 

altura, papelão, elástico, barbante com TNT ou até mesmo livros; 

✓ As raquetes podem ser confeccionadas de compensados, fórmica ou 

simulares. Na superfície pode ser colado EVA liso, preferencialmente preto e 

vermelho. 

 

Cuidando dos materiais 

Em um círculo ao redor da mesa, o professor solicitará aos alunos o maior 

cuidado possível para não pisar nas bolinhas, não bater com força contra a parede 

ou contra o chão, não bater ou jogar a raquete, não girar a raquete como “pião” em 

cima da mesa, não rasgar a borracha da raquete, não derrubar a raquete no chão, 

não encostar ou se apoiar na mesa ou nos cavaletes da mesa. Quando a bolinha 
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ficar parada no meio da mesa precisa pegar a bolinha pelo lado da mesa, entre 

outros conforme necessidade de cada escola. 

 

 

TIPOS DE EMPUNHADURA 

Ainda em círculo o professor irá explicar e demonstrar para os alunos quais 

são os dois tipos de empunhadura, as maneiras como eles irão segurar a raquete 

para jogar. São duas maneiras: Clássico e Caneta 

 

ESTILO CLÁSSICO 

 No estilo clássico, o cabo da raquete é segurado na palma da mão, o dedo 

polegar e o dedo indicador ficam aproximadamente paralelos e apoiados na 

extremidade da borracha próxima do cabo. O cabo é envolto pelos outros três dedos 

para dar estabilidade, este modo é muito semelhante ao modo de segurar a raquete 

de tênis. Conforme demonstra a figura 1.  

Figura 1. 

 

Fonte: http://ittt.com.br/v1/area-aluno/empunhaduras 

 

ESTILO CANETA 

No estilo caneta o dedo polegar e indicador seguram o cabo da raquete e os 

dedos restantes dobram ou esparramam na parte de trás da raquete ficando muito 

parecido com a maneira de segurar a caneta de escrever. A figura 2 demonstra a 

empunhadura caneta. 
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Figura 2. 

 

Fonte: http://ittt.com.br/v1/area-aluno/empunhaduras 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver posição inicial do tênis de mesa.  

 

Atividade 01: O professor formará duplas e cada dupla deverá ficar de frente um 

para o outro . Um será o espelho que deverá fazer movimentos na posição inicial em 

deslocamento lateral, o outro colega deverá realizar o mesmo movimento que o 

espelho. Lembrando que pode tentar enganar o colega. 

 

Atividade 02: O professor deverá formar um círculo ao redor da mesa e conforme o 

código combinado os alunos deverão se deslocar ao redor da mesa na posição 

inicial. O código pode ser um apito para a direita, dois apitos para a esquerda ou 

uma palma para a direita duas palmas para a esquerda. 

 

Atividade 03: O professor formará uma ou duas colunas de cada lado da mesa 

conforme a quantidade de mesa que tem a disposição e os alunos deverão em 

posição inicial, quicar a bolinha na mesa e rebater para o colega do outro lado que 

deverá segurar a bolinha com a mão e realizar a mesma atividade. Neste momento 

o professor apenas deverá corrigir questões relacionadas com a posição 

fundamental e empunhadura.  
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Fonte: http://tenis-de-mesa-amador.blogspot.com/2013/11/golpes-utilizados-no-tenis-de-mesa.html 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver backhand no tênis de mesa (batida de esquerda). 

 

Atividade 04: Em uma mesa o professor formará quatro filas nas laterais da mesa, 

duas de cada lado da mesa. Os alunos da frente deverão rebater a bolinha rasteira 

sobre a mesa um para o outro, utilizando a batida de backhand, O professor delimita 

um tempo para cada dupla ou quantidade de vezes que cada dupla deverá rebater 

após isso o aluno passa a raquete para o colega de trás e vai para o final da fila.  

 

Atividade 05: Nesta atividade o professor deverá colocar sobre a mesa uma bacia ou 

qualquer objeto que possa ser o alvo, após isso deverá formar uma ou duas filas na 

frente das mesas. O primeiro da fila deverá quicar a bolinha na mesa e bater na 

bolinha de backhand tentando acertar o alvo. Neste momento o professor deve 

orientar o aluno a deixar a raquete reta para frente na altura do umbigo. O 

movimento deve ser realizado de baixo para cima em forma de um semicírculo.  

 

Fonte: http://tenis-de-mesa-amador.blogspot.com/2013/11/golpes-utilizados-no-tenis-de-mesa.html 
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Atividade 06: O professor deverá formar uma ou duas filas na frente das mesas. O 

primeiro da fila deverá quicar a bolinha na mesa e bater na bolinha de backhand o 

colega deverá rebater a bolinha após quicar em sua mesa e assim sucessivamente 

até alguém errar, neste momento a dupla vai para o final da fila e os próximos 

realizam a mesma atividade. 

 

Objetivo: 

✓ Desenvolver o forehand no tênis de mesa (batida de direita). 

 

Atividade 07: Em uma mesa o professor formará quatro filas nas laterais da mesa, 

duas de cada lado da mesa. Os alunos da frente deverão rebater a bolinha rasteira 

sobre a mesa um para o outro, utilizando a batida de forehand, O professor delimita 

um tempo para cada dupla ou quantidade de vezes que cada dupla deverá rebater 

após isso o aluno passa a raquete para o colega de trás e vai para o final da fila.  

 

Atividade 08: Nesta atividade o professor deverá colocar sobre a mesa uma bacia ou 

qualquer objeto que possa ser o alvo, após isso deverá formar uma ou duas filas na 

frente das mesas. O primeiro da fila deverá quicar a bolinha na mesa e bater na 

bolinha de forehand tentando acertar o alvo. Neste momento o professor deve 

orientar o aluno a deixar a raquete direcionada para a mesa ao lado do corpo.  

 

Fonte: http://tenis-de-mesa-amador.blogspot.com/2013/11/golpes-utilizados-no-tenis-de-mesa.html 

 

Atividade 09: O professor deverá formar uma ou duas filas na frente das mesas. O 

primeiro da fila deverá quicar a bolinha na mesa e bater na bolinha de forehand o 

colega deverá rebater a bolinha após quicar em sua mesa e assim sucessivamente 

até alguém errar, neste momento a dupla vai para o final da fila e os próximos 

realizam a mesma atividade. 
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Objetivo: 

✓ Desenvolver mini jogo de tênis de mesa 

 

Atividade 10: A atividade se chama “Rei do Jogo”, o professor formará uma fila na 

lateral da mesa. Um lado da mesa será o lugar do rei (vencedor), do outro lado será 

o lugar de quem quer ser o rei. A bola sempre inicia com o rei que deverá realizar o 

saque e disputar o ponto até o tempo que o professor delimitar ou até a pontuação 

previamente estabelecida. Quem perder volta para o final da fila, quem vencer vira o 

rei e o primeiro da fila entra para tentar vencer o rei. Se o professor dispuser de mais 

de uma mesa pode dividir o mesmo numero de alunos em cada mesa. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver o saque e a recepção no tênis de mesa 

 

Atividade 11: O professor formará uma fila em cada lado da mesa, um lado será os 

sacadores e o outro lado os receptores. O lado dos sacadores deverá realizar o 

saque durante um tempo pré-estabelecido pelo professor, enquanto o outro lado faz 

a recepção, após esse tempo quem estava sacando passa a recepcionar e quem 

estava recepcionando deverá sacar.  

O saque é ser realizado no início de cada ponto e deve ser executado de 

forma que a bolinha toque na raquete do sacador, depois na mesa do sacador 

passando sobre a rede e toque a mesa do adversário.  

 Existem vários tipos de saque: com efeito por baixo, com efeito lateral direito, 

com efeito lateral esquerdo e com efeito por cima. Pode ser combinado também: 

lateral por baixo ou lateral por cima. O professor pode demonstrar cada variedade e 

deixar a critério de cada aluno qual efeito irá realizar normalmente no início é 

realizado apenas o saque por cima. 

 A melhor forma para o aluno executar o saque é ficando de lado para a mesa, 

desta forma ele pode utilizar o próprio corpo para realizar o movimento. Neste 

primeiro momento o professor vai solicitar para que o pé direito fique atrás e o pé 

esquerdo próximo da mesa (caso o lado dominante do aluno seja esquerdo, ele 

deve usar o outro lado da mesa para sacar, invertendo a posição dos pés), é 
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necessário flexionar levemente os joelhos antes de jogar a bolinha para cima e 

golpeá-la conforme a figura a seguir. 

  

 

Fonte:httpswww.google.comsearchq=saque+tenis+de+mesa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwjG2tmm49XgAhUBErkGHXrGDkEQ_AUIECgD&biw=1366&bih=608#imgrc=X6dhyRWItlacsM 

 

 O professor deve orientar os alunos a sacar baixo e curto, ou seja, fazendo 

com que a bolinha passe o mais próximo da rede e toque na mesa do adversário o 

mais próximo da rede, dificultando assim a recepção. 

 Por sua vez a recepção deve ser feita na posição fundamental, o aluno 

deverá após a bolinha quicar na sua mesa, golpear para a mesa do adversário. Uma 

dica que o professor pode passar é quando a bolinha for curta o aluno pode dar um 

passo à frente com o lado dominante para bater na bolinha antes dela quicar duas 

vezes na sua mesa. 

 

As regras para a execução do saque são as seguintes: 

a) Execução: a bolinha deve ser lançada da palma da mão no mínimo 16 cm 

para cima para depois ser golpeada com a raquete. Durante esse gesto a 

bolinha deve sempre estar no campo de visão do adversário, ou seja, 

nenhuma parte do corpo ou objeto pode esconder a bolinha. 

b)  Após a bolinha sair da mão está valendo o saque, ou seja, caso o sacador 

errar a bolinha e ela cair no chão será marcado ponto para o adversário. 
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c) Se a bolinha não tocar a mesa do sacador ou a mesa do adversário será 

marcado ponto para o adversário. 

d) Não tem limite máximo para a “queima”, ou seja, todas as vezes que a bolinha 

tocar na rede antes de tocar a mesa do adversário o saque deve ser repetido. 

Caso a bolinha tocar na rede e não passar para a mesa do adversário ou 

tocar na rede e ir fora da mesa será marcado ponto para o adversário. 

 

CONHECENDO AS REGRAS DO TÊNIS DE MESA 

 

A PARTIDA 

Constitui-se de sets de 11 (onze) pontos. Pode ser jogada em qualquer 

número de sets ímpares (um, três, cinco, sete, nove...). No caso de empate em 10 

pontos, o vencedor será o que fizer 2 pontos consecutivos primeiro. 

O atleta que atua o 1º set num lado é obrigado a atuar no lado contrário no set 

seguinte. 

Na partida quando houver "negra" (1 a 1), (2 a 2) ou (3 a 3), os atletas devem 

mudar de lado logo que o atleta consiga 05 pontos. 

O SAQUE 

A bola deve ser lançada para cima (16 cm no mínimo), da palma da mão livre 

na vertical e, na descida, deve ser batida de forma que ela toque primeiro no campo 

do sacador, passe sobre a rede sem tocá-la e toque no campo do recebedor.  

O saque deve ser dado atrás da linha de fundo ou numa extensão imaginária 

desta.  

Cada atleta tem direito a 2 (dois) saques, mudando sempre quando a soma 

dos pontos seja 2 (dois) ou seus múltiplos. Ex.: 2 a 2 = 4 = 6 a 6 = 12   

Com o placar 10-10, a sequência de sacar e receber deve ser a mesma, mas 

cada atleta deve produzir somente um saque até o final do jogo.  

O direito de sacar ou receber primeiro ou escolher o lado deve ser decidido 

por sorteio (ficha de duas cores), sendo que o atleta que começou a sacar no 1º set 

começará recebendo no 2º set e assim sucessivamente.  

O sacador deverá sacar e retirar o braço da mão livre da frente da bola de 

modo que nada esteja entre a bola e o adversário a não ser a rede e suportes. 

UMA OBSTRUÇÃO (NÃO VALE PONTO) 

A partida deve ser interrompida quando: 
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1 - O saque "queimar" a rede. 

2 - O adversário não estiver preparado para receber o saque (e desde que não 

tenha tentado rebater a bola). 

3 - Houver um erro na ordem do saque, recebimento ou lado. 

4 - As condições de jogo forem perturbadas (barulho, etc). 

UM PONTO 

Um atleta perde um ponto quando: 

1 - Errar o saque. 

2 - Errar a resposta. 

3 - Tocar na bola duas vezes consecutivas. 

4 - A bola tocar em seu campo duas vezes consecutivas. 

5 - Bater com o lado de madeira da raquete. 

6 - Movimentar a mesa de jogo. 

7 - Ele ou a raquete tocar a rede ou seus suportes. 

8 - Sua mão livre (que não está segurando a raquete) tocar a superfície da mesa 

durante a sequência. 

9 - Caso o jogador A bater a bolinha para fora da mesa e a bolinha tocar na raquete 

ou no corpo do adversário (jogador B) o ponto deve ser marcado para o jogador B, 

pois quem errou a mesa foi o jogador A. 

10- Quando a bolinha tocar no cantinho da mesa, a chamada casquinha, o 

adversário deve tentar devolver a bola, se a bolinha cair no chão é ponto do jogador 

que acertou a casquinha. 

CORREÇÃO DA ORDEM DE SACAR, RECEBER OU LADO. 

Se um atleta der um ou mais saques além dos dois de direito, a ordem será 

restabelecida assim que for notado, tendo o adversário que completar o múltiplo de 

dois. Se no último set possível, os atletas não trocarem de lado quando deveriam 

fazê-lo, deve trocar, imediatamente, assim que se perceba o erro. A contagem será 

aquela mesma de quando a sequência foi interrompida. 

Em hipótese alguma haverá volta de pontos. Todos os pontos contados antes 

da descoberta do erro deverão ser confirmados. 

VESTIMENTA 

Camisa, shorts e saias podem ser de qualquer cor ou cores exceto que, 

quando uma bola branca está em uso somente gola e as mangas da camisa podem 
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ser brancas, e, quando uma bola laranja está em uso, somente àquelas partes 

podem ser de cor laranja. 


