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RESUMO 

 

Introdução: O futebol, um dos esportes mais conhecidos e comentados na 

atualidade, possui inúmeros praticantes, participantes ativos, torcedores e 

expectadores. Para o desenvolver da prática do futebol a abordagem 

metodológica refere-se a um processo ensino-aprendizagem, no qual está 

proposto uma correlação da teoria com a pratica, o que contribui para 

fundamentar a atividade desempenhada. Objetivo: O presente estudo teve 

como objetivo analisar a proposta metodológica do ensino do futebol nas aulas 

ofertadas pela Estação do Conhecimento, no Espírito Santo, para praticantes 

iniciantes da modalidade. Metodologia: Pesquisa qualitativa, na qual, 

preliminarmente, feita revisão de literatura sobre o fenômeno futebol e suas 

abordagens de ensino. Aplicação de questionário investigativo aos professores 

e acompanhamento das aulas. Resultados e Discussão: Ao confrontar-se 

com uma literatura especializada, com os questionários e a observação das 

aulas ofertadas para os alunos, a análise sobre a prática pedagógica adotada 

pelos professores no ensino do futebol nessa instituição tem a função de 

auxiliar o processo de formação cognitiva, social e cultural das crianças. 

Considerações Finais: Foi observado neste estudo a importância da 

coerência entre teoria e prática, o que caracteriza uma proposta 

contemporânea no ensino do futebol praticado na Estação do Conhecimento 

pelos professores que exercem o ensino do esporte. 

 

Palavra-chave: Futebol, Teoria e Prática, pedagogia do esporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

 

Introduction: Football, one of the most well-known and commented sports at 

the present time possessing numerous practitioners, active participants, fans 

and spectators. In the development of soccer practice, the methodological 

approach refers to a teaching-learning process, in which a correlation between 

theory and practice is proposed, thus contributing to support the activity 

performed. Objective: The objective of this study was to analyze the 

methodological proposal of soccer teaching in the classes offered by the 

Knowledge Station in Espírito Santo for beginners. Methodology: Qualitative 

research, being preliminarily, a review of literature on the football phenomenon 

and its teaching approaches. Application of investigative questionnaire to 

teachers and follow-up of classes. Results and Discussion: Confronting 

specialized literature, with the questionnaires and the observation of the classes 

offered to the students, the analysis on the pedagogical practice adopted by the 

teachers in the teaching of soccer in this institution has assisted in the process 

of cognitive, social and cultural formation of children. Final Considerations: It 

was observed in this study the importance of the coherence between theory and 

practice, thus characterizing a contemporary proposal in the teaching of soccer 

practiced at the knowledge station by the teachers who teach the sport. 

 

 

Key words: Football, methodology and pedagogy of sport. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Futebol é um dos esportes mais conhecidos na atualidade, sendo um dos 

fenômenos mundiais com maior número de adeptos e torcedores (COSTA 

2007). Por vezes, acreditou-se que o brasileiro foi o protagonista da criação do 

futebol por tamanha intimidade com o esporte. Todavia como afirma Freire 

(1998), os Ingleses que foram os criadores desse esporte que o Brasileiro 

transformou em brincadeira, cultura e mais ainda, uma paixão nacional. O 

futebol é um esporte citado por todos, assistido por todos e, por muitos, 

praticado. 

O esporte passou por várias definições na antiguidade, com diferentes 

objetivos, diferentes culturas, porém, a origem mais aceita é a da Inglaterra, 

SCAGLIA (1999) considera como o futebol moderno, o qual se consolidou 

como uma definição de sua origem, aperfeiçoando-se até os dias de hoje. 

Segundo Galeano (1995), o jogo chegou como novidade nas ilhas 

britânicas, logo após passou a ser conhecido mundialmente. Em 1314, foi 

proibido pelo rei Eduardo II por ser caracterizado como um esporte violento, 

com vítimas sangrentas. Nesta época não haviam regras, eram jogos 

praticados por muitas pessoas ao mesmo tempo, sem tempo determinado, sem 

área, com partidas sem limitações, causando mortes devido a sua violência. 

Em vista disso, os reis passaram a proibir o jogo, identificando-o como sem 

aproveitamento. Contudo, mesmo com proibições, o futebol não deixava de ser 

praticado.  

Em 1529, com a manifestação futebolística, o cálcio um importante centro 

econômico da época, mais aparente com o futebol dos dias atuais, foi usado 

para acabar com guerras existentes na época. Scaglia (1999) ainda acrescenta 

nesta mesma época, o futebol sendo determinado com 27 jogadores em cada 

equipe, com uniformes de cores diferentes, com tempo determinado e suas 

primeiras táticas. Possuía 15 atacantes, 5 defensores avançados, 4 numa 

terceira linha e 3 defensores de meta. Oficialmente, voltou a ser praticado, no 

século XVII, através do rei Carlos II pela manifestação econômica da época. A 
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monarquia inglesa foi reestabelecida, e o jogo foi atravessado pela França, 

chegando a outros lugares.  

No que diz respeito ao grande marco do futebol, Scaglia (1999) consolida-o 

que se deu nas escolas públicas inglesas, no final do século XVIII, ocupadas 

pela aristocracia, eram escolas revoltadas e até descontroladas, cada qual com 

diferentes regras. Foi, então, que o diretor da escola Rúgbi, devido à chegada 

da nova classe média na universidade, compreendeu a necessidade de 

aprimorar a disciplina do futebol na construção de formação de caráter e 

autoconfiança, motivando sua pratica na escola. 

A primeira escola a utilizar uma equipe de 11 jogadores e, jogar com os pés 

e não com as mãos, foi a escola de Harrow. Mas, nas universidades, diferentes 

regras eram abordadas na pratica do futebol, com tal divergência, houve a 

necessidade de uma reunião para definição de regras, sendo realizada em 

1848, na cidade de Cambridge. Contudo, segundo Scaglia (1999), a prática do 

futebol intensificou-se, gerando ainda controvérsias nas regras, obrigando 

novamente a mais uma reunião, concentrada em 26 de outubro de 1863, 

realizada à luz de velas na Taberna, Londres, consagrando-se como a mais 

importante para a história do futebol, na qual fundou a The Footbal Association, 

uma espécie de CBF inglesa. Dando assim, forma definitiva ao jogo que, mais 

tarde, transformara-se em uma paixão universal, caracterizando o início do 

futebol moderno. Ainda, definindo 9 regras, com evoluções ao longo dos anos 

e, definindo como princípio básico o uso exclusivo dos pés. Assim, em 

dezembro desse ano, o futebol foi oficialmente codificado. 

No Brasil, segundo Scaglia (1999), o futebol chegou em 1894, 

primeiramente em São Paulo, por Charles Miller, que, após estudar na 

Inglaterra, trouxe as primeiras bolas, uniformes e chuteiras. Os primeiros a 

jogarem o futebol foram famílias de elite e imigrantes. Foi no século XX que o 

futebol passou a ter importância para o brasileiro e foi popularizado. O jogo 

passou a ser falado, comentado, discutido em diferentes locais, bar, ônibus, 

dentro de casa. Com essa popularização, Daólio (2003), relata que em dias de 

jogos, principalmente aos domingos, torcedores estão a todo vapor pelo seu 

time, nos estádios, nas ruas, o país é movido pelo futebol. 
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De acordo com Freire (1998), nos grandes centros urbanos, surgiu o futebol 

brasileiro, tendo como locais de pratica chamado de várzea. A várzea é 

identificada como terrenos irregulares com elevações de terra e até grama, em 

condições desfavoráveis e pouco materiais. Com a evolução das cidades, as 

fábricas, casa, prédios foram tomando o lugar das várzeas existentes nas 

regiões centrais na época, permanecendo somente na parte periférica, na qual 

as condições são inferiores às regiões centrais. Em lugares como esses alguns 

dos melhores jogadores foram descobertos e revelados, a exemplo, o Pelé.  

Desta forma, com a falta de espaço adequado para a prática, alguns outros 

locais surgiram com objetivo de ensinar de forma sistematizada e orientada, daí 

as escolinhas de futebol surgem para formar e aperfeiçoar os jogadores 

desejando alto nível e construindo os grandes centros de treinamento.  

Sócrates, ex-jogador da seleção brasileira de futebol da década de 80, deu 

sua opinião sobre as várzeas existentes na época, em uma entrevista realizada 

pela revista Caros Amigos pelos jornalistas Glasser, Amaral, Vespucci et. Al 

(2001, p.29): 

(...) Na verdade, quanto mais dificuldade você tem 
precocemente, mais interesse você acaba tendo em aprender. 
Se você joga num campo cheio de buraco, cheio de cupim, 
com árvore no meio, com a bola meio quadrada, você 
desenvolve algumas habilidades que em outras situações seria 
obrigado a desenvolver. Cansei de jogar em campo de futebol 
com uma mangueira no meio. O tempo todo você tem que estar 
com o olho virado pra mangueira, senão dá uma porrada nela 
ou na raiz, que fica na superfície. Então, já é uma tendência de 
você começar a enxergar o jogo de forma diferente, não só a 
bola.  

Esta data, ainda, marcou o início da república no Brasil, com o presidente 

civil Prudente de Moraes. O futebol começou a ser popularizado, surgindo 

vários times. O primeiro time, segundo Witter (1996), foi o Rio Grande F. C. do 

Rio Grande do Sul, que disputou com a Ponte Preta o título mais antigo do 

Brasil, no interior de São Paulo, em 1894, uma vez que o futebol só chega ao 

Rio Grande do Sul 6 anos depois. A partir daí, começa a ser conhecido em 

outros estados, praticado por todas as classes sociais. Somente do século XX, 

Scaglia (1999) afirma o início de uma mistura de classes, na qual praticam 
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ricos, pobres, negros e mulatos. Pouco tempo depois, o Brasil foi considerado 

uma potência no futebol mundial, conquistando, na época, 04 títulos mundiais. 

O futebol, ainda, é conhecido como Fenômeno Cultural, caracterizado pela 

popularização brasileira. Daólio (2003) evidenciou um aspecto importante entre 

o futebol e o contexto cultural do brasileiro, indagando que, simultaneamente, o 

futebol com suas técnicas, regras, estilo de jogo, eficiência e eficácia, integra-

se com as características culturais, um esporte com a cara do brasileiro, 

tornando-se um fenômeno cultural e nacional. As exigências do futebol se 

uniram às características socioculturais, possibilitando a identidade do 

brasileiro a partir do futebol, respeitando regras e suas características 

pessoais. Como por exemplo, quando ganhamos na vida, ou quando 

perdemos, no qual devemos respeitar as regras da vida, impostas para a 

sociedade, para serem cumpridas, que quando não descumpridas, existem 

consequências, assim como um cartão amarelo no futebol. 

Nessa perspectiva, Roberto DaMatta, citado por Daólio (2003), diz que cada 

sociedade tem o futebol que merece, pois confia a ele uma série de questões e 

demandas importantes. Portanto, permite ser mais que apenas a prática de um 

esporte, como também um jogo que possibilita expor emoções a cada 

experiência, quer boa ou ruim, de violência ou não. Daólio (2003), ainda 

destacou que Roberto DaMatta descreveu que sentimentos como tristeza, 

alegria, paixão, prazer, ódio, felicidade, coragem, dor, fidelidade, resignação, 

fraqueza são vivenciados durante uma partida. Dependendo de como o sujeito 

se expõe, se entrega ao jogo, com suas características socioculturais, constitui-

se uma forma de expressar-se. 

Considerado como pai do futebol, o Brasil, pode deixar a desejar, segundo 

Daólio (2003), mesmo que seja o único país a ser participante de todas as 

copas do mundo. Mesmo com um futebol respeitado em todo o mundo, com 

vários estádios, ser pentacampeão e ter revelados vários jogadores, há, ainda 

há falta de organização, com participações físicas de torcedores, financeiras, o 

salário baixo das equipes de base, o atraso, a dificuldade em manter a mesma 

equipe. Tais fatores desmotivam o futebol brasileiro. Porém, o esporte vai 

dando seu jeito, assim como o brasileiro. 



 
 

10 
 

 
 

O Brasil ser o país do futebol, ou uma ideia exagerada de pensar o futebol 

no Brasil. Hilário (2013) citou através dos estudos de Tostão, que pensar desta 

forma, seria equivocado, pois o jogador brasileiro não é sempre bom, alguns 

são, porém, craques são poucos. O Brasil é argumentado sobre vários 

aspectos para ser considerado o país do futebol, porém diversas justificativas 

afirmam o contrário, por exemplo, houve intensa exportação de pé de obra 

(bons jogadores) pelo reconhecimento ao talento nacional, contudo outros 

países exportaram muito mais jogadores com menor população comparada ao 

Brasil, outro exemplo, a afirmação que o torcedor brasileiro não é, enfim, tão 

apaixonado quanto se propala, a presença de público nos estádios é bem 

inferior a de outros países de tradição no esporte, mais importante, a questão 

não é circunstancial e sim estrutural, o brasileiro médio considera-se grande 

conhecedor de futebol, porém poucos são os que conhecem o jogo 

propriamente dito. Outro exemplo, ainda, é que a quantidade de publicações 

sobre o futebol do Brasil é inferior a vários países, reflexo dessa situação é a 

quantidade e a qualidade das publicações especializadas. Outro exemplo, que 

parte do clichê “Brasil, país do futebol”, acredita-se que se joga com mais 

habilidade e qualidade, porém, o nível dos jogadores nas competições é 

mediano, senão baixo, pois não temos sempre grandes craques e equipes. 

O brasileiro sonha em viver do futebol, porém uma questão um tanto 

trabalhosa quando se fala de oportunidade e remuneração. O brasileiro é 

regado por um sonho de ídolos, ou pela impossibilidade de desempenhar outra 

profissão. Em seu artigo, Hilário, também, citou o francês Thierry Henry ao 

observar o fato de que muitos garotos que jogavam o futebol de rua não 

frequentavam a escola e, por não terem o que fazer, tinham a alternativa de 

jogarem bola na rua. Foi dessa alternativa que saíram vários habilidosos no 

futebol, com bolas improvisadas, local inadequado e pés no chão. Porém com 

a melhora nos níveis sociais, esses locais inadequados foram tomando outras 

formas, perdendo seus craques. 

A questão é: Como o Brasil, citado por todos esses aspectos, que se 

contradizem, pode ser tornar o país do futebol? A partir do século XX, o futebol 

foi a inovação do momento, com benefícios sociais, foi popularizado, o que 
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resultou em muitas pessoas verem o Brasil como o país do futebol, como 

expressão da nacionalidade na época. Características dessa expressão era o 

estilo do brasileiro, o talento individual, a improvisação, entre outros, que 

marcaram o futebol no Brasil. Sendo, assim, evidenciada por Hilário (2013) a 

caracterização de uma identidade nacional, na qual é notada por si, ou pelos 

outros, podendo ser elogiada ou incomodar a população, nas vitórias e mesmo 

com derrotas. Fato importante que caracterizando Brasil um marco cultural 

histórico. 

O futebol conhecido somente como um esporte elitizado, para os brancos, 

Daólio (2003), afirma que nesta mesma época o esporte passou a ser visto e 

praticado por pessoas diferentes, os negros, que tinham mais habilidades nos 

pés. Isso fez com que clubes contratassem pessoas negras para obterem 

vitórias devido a esta notável intimidade com a bola. Assim o futebol começou 

a ser desenvolvido com maior frequência, melhor entendido pelos praticantes, 

pois, segundo o autor, começa a ser jogado por brancos e negros, 

popularizando o futebol brasileiro e praticando em qualquer lugar e de fácil 

acesso e aprendizado, diferente dos outros esportes. 

Outro fato importante como obstáculo para o brasileiro segundo Daólio 

(2003), é aprovar mudanças de regras, o que pode ser intitulado de falsa 

contradição. Porém, a torcida, técnicos, jornalistas está num meio em que 

existe oposição em algumas alterações fundamentais para o desenvolvimento 

do jogo.  

Mas, outra questão: Será que se o futebol permitisse mudanças de regras, 

teria impacto na sociedade? Certamente que sim, pois é considerado o espelho 

da sociedade. O futebol tem características fixas que, se mudam as regras, 

haverá impacto na sociedade, principalmente para seu próprio 

desenvolvimento, uma vez que, ainda, expressa características e desejos do 

homem nacional, mesmo que implicitamente, pois relutam em modificar, o que 

expressa Daólio (2003), o jeito brasileiro de jogar e viver, permitindo a ousadia, 

a irreverência, a malandragem, o caráter incerto das ações, a superstição, a 

imprevisibilidade, a voluntariedade e a ambiguidade. 
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Mas como é possível um esporte que não nasceu aqui, se adaptar tão bem 

a população? Ele encaixou as características originais com determinados 

hábitos, atributos ou estilo do povo brasileiro. Um povo que tem a facilidade de 

se adaptar a qualquer situação, claro com suas exceções. Daólio (2003) citou 

alguns autores que explicam porque esse esporte se adaptou tão bem ao 

Brasil. 

DaMatta et al. (1982) justificam a popularidade do futebol no 
Brasil “[...] porque ele permite expressar uma série de 
problemas nacionais, alternando percepção e elaboração 
intelectual com emoções e sentimentos concretamente e 
vividos” (p. 40). Byington (1982) explica que “[...] um fenômeno 
só faz vibrar a alma individual e cultural de um povo na medida 
em que contém os símbolos que expressam e nutrem a vida 
psíquica deste povo” (p. 21). Vogel (1982), tentando também 
responder à questão, levanta a suspeita de que “[...] existe uma 
relação entre o espetáculo do jogo de futebol e determinados 
comportamentos rituais da sociedade brasileira” (p. 101).  

 

 

Portanto, o futebol e o povo brasileiro têm suas características em comum, 

por exemplo, a igualdade entre as equipes e a luta pela igualdade do povo. A 

relação da utilização dos pés no futebol, na capoeira, no samba, que, da 

mesma forma exige muito mais dos pés.  Essa habilidade seria, segundo 

Daólio (2003), citando Mauss (1974), uma técnica corporal, característica 

motora de uma sociedade, passível de transmissão para seus descendentes. 

Esta noção explicaria o fato de os meninos no Brasil nascerem, praticamente, 

“sabendo jogar futebol”. 

Outro exemplo seria o drible no futebol, nada mais importante, que a 

oportunidade perfeita do jogador executar o seu drible para deixa o jogador 

adversário para trás, assim como todo jeitinho brasileiro de ser para conseguir 

o que quer e mais rápido levando vantagem.  

Contudo, também, o exemplo da possibilidade da jogada individual, que 

segundo Daólio (2003), o jogador tem livre expressão. Apesar de ser um 

esporte coletivo, permite e, até incentiva as jogadas individuais. Podemos dizer 

que é por intermédio delas que uma equipe consegue desestruturar o sistema 

coletivo da equipe adversária. Assim também é na vida cotidiana do indivíduo 

que devem cumprir regras, mas cada um tem suas características individuais. 
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Sendo assim, afirmou então Daólio (2003), que as contradições do futebol 

por muitos nem é conhecido. O futebol se apresenta como espelho do povo e 

como uma prática social na sociedade. O esporte, muitas vezes, não é 

explicado, conhecido, entendido, praticado ou manifestado, porém o Brasil é 

conhecido como o país dos contrastes, um país que Daólio apresenta no dizer 

de Roberto da Matta, no qual a mulher negra que não era respeitada é 

prestigiada como o padrão nacional da beleza brasileira, um país que a 

superstição, a religiosidade e a ciência são tão distintas, mas ao mesmo tempo 

se integram se completam um país com seu famoso jeitinho para resolver tudo 

entre o certo e o errado e, por fim, um país que não o criou, mas fez desse 

esporte sua paixão nacional, sua maneira de se expressar, emocionar entre 

muitos outros.  

 O objetivo do fator cultural é promover sentimentos de cooperação, 

autonomia, criatividade, solidariedade, similarmente, valores éticos, morais e 

sociais, para que o indivíduo seja um agente transformador da sociedade, que 

o possibilite a conviver bem com quem quer que seja, em qualquer caminho 

escolhido dentro do futebol, tanto o profissional, como o lazer. Assim, com 

conhecimentos teóricos e práticos, a pedagogia do futebol além do aspecto 

recreacional, remete aprendizado com o intuito de desenvolver o aluno em seu 

aspecto social, educacional, motor, intelectual, emocional, psicológico e 

biológico de indivíduo. 

O futebol, como jogo esportivo, é ensinado através de escolinhas de futebol, 

clubes, escolas, projetos, através da pedagogia com o ensino e aprendizagem. 

Ensinar não é simplesmente passar aquilo que o professor sabe, como 

conhecimentos teóricos e gestos, mas é, ainda, um processo pedagógico, 

desenvolvido como um método de ensino-aprendizagem, permitindo que o 

aluno interaja com o que sabe, aumentando a possibilidade de aprender mais, 

em uma construção de conhecimentos e possibilidades no seu 

desenvolvimento cultural e motor. 

Então o autor defende a importância de princípios para se ensinar o futebol 

resgatando o lúdico e criando espaço para utilização da cultura popular infantil. 

O primeiro princípio diz respeito a necessidade de se ensinar futebol a todos, 



 
 

14 
 

 
 

não discriminando os que têm menos habilidade para o jogo; o segundo 

princípio vem reforçar o primeiro, dizendo que não basta ensinar, deve-se 

ensinar bem a todos, ou seja, aqueles que já jogam bem devem aprender a 

jogar melhor e os que pouco sabem avançar em seus conhecimentos. O 

terceiro princípio levanta a questão de que não basta o ensino se restringir 

apenas à prática do futebol, mas deve possibilitar a práxis pedagógica o 

resgate de valores éticos e morais, entre outros. Portanto, ao educador cabe 

ensinar mais que futebol a todos. Já o quarto e último referem-se à 

necessidade premente de fazer com que os alunos gostem de esporte, 

levando-o assim para o resto de suas vidas. Estes princípios regem a 

possibilidade de ampliar os conhecimentos das crianças, possibilitando o 

aumento de suas habilidades na seriedade de aprender a brincadeira que está 

ligada ao futebol. 

Baseado na pedagogia do ensino-aprendizagem escrito por Scaglia (1999), 

o ensino do futebol tomou várias formas de se aprender, saindo do monótono, 

repetitivo, a estimular criatividade do jogador numa situação de jogo. 

Priorizando o ensino da técnica, estamos nos distanciando do criativo, do 

imprevisível, do lúdico e do coletivo, pois a perfeição técnica é limitadora. 

O ensino do futebol segundo Werner, Bunker e Thorper (1996), a partir dos 

estudos de Scaglia (1999), classificaram como modelo tradicional este 

processo de aprendizagem que segue uma série altamente estruturada de 

níveis, confiando-se pesadamente no ensinamento de habilidades técnicas. O 

aluno se aperfeiçoa para que no jogo possa usar, mas é um conceito pouco 

utilizado até mesmo pela pratica. Algumas crianças têm a capacidade de usar 

toda a perfeição na hora o jogo, mas a maioria não consegue e, por vezes 

desistem e somente os que gostam avançam o que para o esporte é ruim. 

A necessidade do surgimento da técnica de acordo com Scaglia (1999), 

deve ser regulada pelo princípio do jogo. É partindo de um processo de ensino 

de complexidade crescente, que decompõe o jogo em unidades funcionais 

(situações particulares) e não em fragmentos técnicos que desencadearemos 

um comportamento no educando que viabilize a técnica dentro das exigências 

do jogo. O ensino deve ser tanto a técnica como a tática, pois, assim, a 
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possibilidade de na hora de uma situação de jogo, a jogada individual, com a 

perfeição da técnica resultará num bom resultado, usando a criatividade do 

indivíduo estimulando sua maneira de pensar e agir ao mesmo tempo. Ou seja, 

ela descobre o seu gesto ao apresentar a sua eficiência e competência. 

Atualmente, o futebol se presa por uma pedagogia técnico-tático, pois é 

necessário observar e entender a estrutura do jogo, critérios para efetividade 

de rendimento individual e coletivo, adaptando ao modelo competitivo, que 

segundo Braz (2013), Scaglia (2010), caracterizou essa análise como técnico-

tática, que tendem a ir de um desempenho individual a um desempenho 

complexo de todo o contexto do jogo de futebol.  

O andamento do jogo de futebol a partir da sua interação com o previsível e 

o imprevisível, conforme apresenta Braz (2013), Scaglia (2003), sendo 

analisado como a equipe observa o contexto do jogo e sua relação com ele e o 

que pode acontecer durante o mesmo.  

Portanto o desejo de jogar é pouco em relação ao que o jogo requer do 

jogador. Scaglia, et. al. (2013), descreve vários fatores que fazem parte do 

contexto do jogo, mas que todos são importantes. Citando o desejo de jogar, é 

importante para se ambientalizar ao jogo, o jogador que está por dentro de 

regras, técnicas, táticas mobiliza recursos e aproveita situações de jogo para 

explorar seus conhecimentos teóricos e colocar em prática. O aprendizado da 

aula/treino faz toda diferença para tomada de decisões a partir do momento em 

que está por dentro das orientações e aprendizados pedagógicos transmitidos 

pelo professor/técnico. 

A iniciação do esporte pelo lúdico, pela brincadeira, no qual Freire (1998) 

relatou a importância, pois para a criança a brincadeira é algo sério. A partir 

dela tem-se a importância de progredir em relação ao aprendizado do futebol e 

seus valores, utilizando-se um modelo de pedagogia que viabilize tanto o gesto 

técnico quanto o tático, uma vez que a criança compreende quando e como 

usá-lo, dependendo do exigido pela situação de jogo. Ela descobre o seu gesto 

ao apresentar a sua eficiência e competência. Um fato importante considerado 

é o conhecimento ao quais as crianças têm do futebol jogando na rua, como 
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citou Freire (1998), conhecido como a “Pedagogia de rua”, a partir daí a 

pedagogia tem o objetivo de “pedagogizar” o que as crianças aprenderem na 

rua e não só apenas repetir. Daí a importância de ensinar o futebol resgatando 

o lúdico e criando espaço para utilização da cultura popular infantil. Ensinando 

o futebol a todos, indo além do jogo, abrangendo o gostar de esportes. Ou seja, 

ensinar a partir do que a criança sabe, para então progredir no aprendizado.  

As práticas lúdicas, reforçado por Scaglia (1999), Hitoria e Paiano (2007) é 

um aspecto importante que pode ser utilizado no ensino do futebol, pois que 

fogem da rotina, mas ainda com práticas usadas nessas atividades, ou seja, 

esquece o verdadeiro sentido da aula, que é o ensino do futebol. Sendo assim 

o futebol fica considerado como muito ainda é, como uma atividade de 

recreação, de deixa de lado o verdadeiro sentido do esporte futebol. 

Contudo temos críticas às propostas pedagógicas que se desenvolvem 

apenas com o jogo formal e as que, balizadas ainda por um paradigma 

cartesiano/mecanicista, separam e se debruçam em partes do jogo, partindo do 

princípio de que a soma das partes provoca um ganho qualitativo no todo/jogo. 

Nos estudos de Garganta (1995), esta proposta centra-se no ensino e 

aperfeiçoamento dos gestos técnicos, esquecendo-se que: “Nesta perspectiva 

ensina-se o modo de fazer (técnica) separado das razões de fazer (tática).” Ou 

seja, o ensino do futebol não se caracteriza mais por ser técnica separada da 

tática, um modelo de interagir as duas formas de jogo nas aulas. 

O ensino do futebol é colocado somente uma maneira de ensinar, no que 

diz Garganta (1995), dividindo técnica da tática, no qual se tem a defesa e o 

ataque, mas diante da teoria e das regras, existem adaptações que podem ser 

feitas, das mais variadas maneiras para ensinar o futebol, de acordo com o 

público alvo, com o lugar, os materiais que se tem. Cabe ao professor usar de 

sua criatividade. 

Compreendido o jogo de futebol, a atenção se volta para como ensinar ao 

aluno tudo isto.  

As estratégias mais adequadas para ensinar o futebol passam 
pelo recurso a formas motivantes, implicando o praticante em 
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situações problema que contenham os ingredientes 
fundamentais do jogo, ou seja, a bola, a oposição, a 
cooperação, a escolha e a finalização' (Scaglia, 1999). 

Todavia a aprendizagem dos jogos deve levar em consideração as 

habilidades que os alunos já possuem e que lhes permitem realizar os jogos. 

Sendo assim, segundo Scaglia (1999), o professor não deve se a ter 

inicialmente ao ensino das habilidades específicas exigidas para a realização 

da atividade, para só depois de adquiridas os alunos aprenderem a jogar. Isto 

se caracterizaria como um fator desmotivador no processo de aprendizagem 

dos jogos, por isso a importância de conhecer cada aluno, na sua habilidade e 

conhecimento do futebol, pois é a partir daí que se desenvolve o esporte. Ainda 

com Scaglia (1999), para o ensino dos jogos, os professores devem propor 

atividades que sejam compatíveis com o nível de habilidade dos alunos, e 

assim, através de desafios táticos eles são levados a obter sucesso durante 

todo o processo de aprendizagem do jogo, sentindo-se competentes a cada 

passo. Para isto, o professor pode e deve modificar os jogos, alterando suas 

regras e equipamentos, criando um ambiente desafiador que leva os alunos a 

melhorarem suas habilidades e a rapidez nas tomadas de decisão no momento 

de solucionar um problema exigido por uma situação de jogo qualquer. Basta 

que o professor seja criativo, para estimular do aluno sua criatividade. 

Não somente ensinar o futebol aos que tem habilidade, aos que não tem 

habilidade, baseado em Scaglia (1999), é importante possibilitar a pedagogia 

nos resgates de valores éticos e morais e a necessidade de fazer com que 

goste do esporte, assim o mesmo progridem sempre. 

Desta forma, os autores procuraram nos alertar para o fato de que na 

importância do futebol, do ponto de vista educativo, repousa na possibilidade 

do seu ensino viabilizar o desenvolvimento de distintas habilidades e 

capacidades. No entanto, através do aprendizado do futebol, entendido como 

fator cultural, pretendem-se, resgatando os seus valores educativos, 

desenvolver o aluno enquanto ser total, ultrapassando os limites do domínio 

das habilidades e capacidades variadas. 
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As experiências motoras diversificadas, os desafios caracterizando-se em 

problemas possíveis aos quais as crianças são expostas, para Freire (1998), 

fazem com que elas ampliem em muito o seu acervo de possibilidades 

motoras, em consequência, a sua interação com o mundo, em todos os seus 

aspectos: motor, afetivo/social e cognitivo. Isso caracteriza o desenvolvimento 

da criança em relação ao esporte e seus benefícios no crescimento da criança. 

Não podemos deixar de mencionar que muitos autores, nas suas 

proposições, esquecem que o ato de ensinar carrega consigo o peso do 

formar, a responsabilidade, a necessidade de estimular a criticidade, a 

importância de buscar a cidadania. Todo processo de ensino deve propiciar o 

superar-se, o ir além do aprendizado do futebol, pois é preciso resgatar os seus 

valores. Existe uma séria cobrança em relação ao esporte profissional, a busca 

por talentos e novos craques, porem esse aprendizado precoce atrapalha o 

crescimento e desenvolvimento do aluno diante da importância de passar por 

todas as fases de aprendizado do futebol, que para Freire inicia-se com 

brincadeiras.  Por isso a necessidade que as atividades sejam niveladas as 

habilidades de cada aluno, para que não ultrapasse o processo de 

aprendizado, conseguindo executar passo a passo. 

Outro fator importante na pedagogia da iniciação com as crianças é a 

iniciação precoce, na qual muitos autores citam o aprendizado em curto prazo 

e destacam a importância de priorizar as fases, para não pular etapas que são 

propostas para as crianças.  Machado, Benites, Barbiere (2007) afirmaram que 

em consequência das competições muito cedo, crianças de 04 a 05 anos não 

são estimuladas e não participam apenas de atividades, mas de práticas como 

busca de resultados, sempre positivos impondo pressão para tal, o que limita o 

aprendizado em forma de brincadeiras lúdicas na fase de iniciação, deixando 

de lado que forme seus pensamentos e sua criatividade diante de uma situação 

que pode ser usada dentro de um jogo ou na vida. Segundo a Revista 

Brasileira de Medicina do esporte (1997), a Fédération Internationale de 

Médecine Sportive, destaca algumas preocupações diante da iniciação precoce 

da atividade esportiva, como por exemplo, o estresse da competição, que 

propõe para criança uma situação em que ela sente medo e insegurança diante 
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da competitividade, na qual o professor lhe impõe a importância da vitória. 

Deste modo, a criança não tem o entusiasmo de participar de outras 

competições caso não obtenha uma vitória, causando decepção e saturação 

esportiva.  

A iniciação precoce acarreta várias consequências para a vida da criança, 

tais como, forte carga de treinamento, não tem vida social, o esporte não é 

considerado mais um momento de lazer e desenvolvimento, torna-se pressão 

por resultados positivos, vida longe da família que afeta fatores físicos e 

emocionais. Hilário (2013) descreve que para que essa realidade seja 

modificada, parte do professor e sua criatividade, em planejar uma pedagogia 

organizada, obedecendo à individualidade biológica e cada etapa do 

desenvolvimento e crescimento da criança. 

Cada etapa respeitada traz benefícios para a saúde da criança. Hilário 

(2013) menciona que os gestos motores, desenvolvimento motor, aspecto 

emocional e mental e os valores sociais precisam ser considerados, pois são 

estimulados através das experiências obtidas pelas crianças que praticam 

diversas modalidades na iniciação ao esporte. 

A especialização precoce tem sua importante discussão, no qual Silva, Silva 

e Paoli (2011), citados por Garganta e Scaglia (1996, 2001) destacaram que a 

iniciação precoce está relacionada ao interesse, a fim de selecionar jogadores 

para tal competição tendo em vista a questão financeira. Visto que, as fases de 

progressão no desenvolvimento de uma criança não são respeitadas. 

A brincadeira, o lúdico é fator primordial para a iniciação ao esporte para 

uma criança, pois desenvolve seu aspecto intelectual, social, físico e afetivo, 

formando suas maneiras de pensar, expressar e criar.  Hilário, citado por 

Bezerra (2007), assegura que o prazer de brincar se torna acessível a partir do 

momento que é prazeroso e agradável para elas.  

A partir da brincadeira, torna-se importante progredir em relação ao 

aprendizado do futebol e seus valores. Freire (1998) propõe um modelo de 

pedagogia que viabilize tanto o gesto técnico quanto o tático, pois a criança 
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compreende quando e como usá-lo, dependendo do exigido pela situação de 

jogo. Ela descobre o seu gesto ao apresentar a sua eficiência e competência.   

Outros fatores consideráveis são os malefícios físicos causados pelas 

lesões, nas quais podem interferir na formação de uma musculatura fortalecida 

para tal movimento, no qual o excesso de competições pode causar fraturas. 

Assim, a criança não participa de um desenvolvimento que melhor seria 

proposto para seu crescimento. Desta maneira, cada fase, como por exemplo, 

a individualidade, a maturidade, precisa ser respeitada para seu progresso 

dentro do esporte. A criança passa a precisar atender as exigências rigorosas 

ao treinamento especializado, que afeta o físico, o psicológico, o social entre 

outros.  

Para os autores, ensinar o futebol pedagogicamente não é apenas ensinar, 

com atitudes humanas, comportamento motor e o entendimento do futebol 

além do jogo, mas também como fator cultural na recuperação de valores 

morais e não atentando somente para a reposta imediata da pratica do esporte, 

mas a formação de pessoas e futuramente formação de atletas. 

Diante do processo histórico do futebol e da pedagogia do esporte, no qual 

existe uma gama de profissionais, como o professor, indagamos a respeito do 

que é apresentado como referencial teórico do futebol em relação à 

metodologia aplicada nas escolinhas de futebol, clubes, projetos, escolas, entre 

outros. Este estudo tem como objetivo identificar a metodologia utilizada pelo 

professor na Instituição Estação de conhecimento, Serra, ES e analisá-la por 

meio da literatura especializada em pedagogia do esporte. 
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2. OBJETIVO 

 

1 - O presente estudo teve como objetivo geral analisar a proposta 

metodológica do ensino do futebol nas aulas ofertadas pela Estação do 

Conhecimento, no Espírito Santo, para praticantes iniciantes da modalidade. 

 

2 - Pedagogia – Teoria e Prática – O presente estudo pretende, ainda, aferir 

a relação entre a teoria e a prática como objetos do ensino do futebol, o que 

permite observar se as estratégias de ação socioeducativa confrontam-se com 

as teorias pedagógicas.  
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3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracterizou-se na observação das aulas práticas esportivas 

oferecidas pela Estação do Conhecimento, no município da Serra, ES, onde 

são aplicadas aulas de futebol, incorporando em seu desenvolvimento um 

referencial teórico para fundamentar todo o estudo no ensino-aprendizagem. O 

intuito do acompanhamento das aulas de futebol foi analisar, compreender, 

registrar, examinar a metodologia de ensino-aprendizagem do profissional da 

educação física que atua nas aulas de futebol, diante dos conceitos existentes 

na teoria, relacionando com a prática, ofertada para os alunos.  A 

caracterização, ainda, fez-se por qualitativa, na qual, de acordo com Godoy 

(1995), observa todo o ambiente como influenciador no ensino-aprendizagem, 

discutindo a relação entre teoria e prática nesse processo, utilizando-se, 

concomitantemente, a observação e entrevistas curtas no ambiente.  

Na análise qualitativa, para melhor explanação, é necessário, segundo, 

Gerhardt e Silveira (2009), estender-se a simples interpretação feita da 

observação, sendo necessário empenhar-se no acompanhamento 

investigatório, desta forma, utiliza-se a análise do discurso, que baseado em 

Gerhardt e Silveira (2009), “situa-se ao mesmo tempo em uma apropriação da 

linguística tradicional e da análise de conteúdo, bem como na crítica dessas 

abordagens, evidenciando que elas são práticas-teóricas historicamente 

definidas.” 

Dois professores foram os sujeitos, atuantes na iniciação esportiva e com a 

fase de aprimoramento do futebol, nas quais as aulas foram ministradas todos 

os dias da semana, com separação por idade e categoria. O grupo contou com 

alunos de faixa etária de 10 a 17 anos, compreendendo a divisão de categoria, 

com média de 07 alunos por faixa etária. As atividades foram realizadas 

durante o dia, contemplando o teórico e o prático. Ao iniciar a presente 

pesquisa foi necessário apresentar-se à coordenação da Estação do 

Conhecimento, Serra, ES e aos professores responsáveis pelas aulas de 

futebol, para que estivessem cientes e de comum aceitação em relação a 

atuação de campo. Cabe ressaltar que o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (ANEXO 1), aprovado pelo Comitê de Ética de acordo com o CAE 

79012017.1.0000.5542, o qual foi distribuído aos participantes da pesquisa, 

garantindo a legalidade, anonimato e utilização dos dados para o trabalho 

científico. O projeto foi submetido à análise e aprovação ao Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito 

Santo, atendendo assim a Resolução n° 196/96. 

Preliminarmente fizemos uma revisão de literatura sobre o fenômeno futebol 

e suas abordagens de ensino, afim de encontrar fundamentação em autores 

eruditos. Em um segundo momento, aplicamos questionário investigativo aos 

professores e acompanhamos as aulas. Em uma próxima etapa confrontamos 

a literatura especializada com os questionários e a observação das aulas 

ofertadas para os alunos. Por final, em posse das informações, foi realizada 

análise sobre a prática pedagógica adotada pelos professores no ensino do 

futebol nesta instituição. (ANEXO 2) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O futebol é esporte comum entre os brasileiros. Durante uma partida, todos 

os espectadores e torcedores são técnicos, com estratégia e opiniões sobre o 

jogo dentro do campo. Segundo Campos (2004), muitos brasileiros se 

identificam como criadores do futebol, ainda que a história e a literatura 

afirmem que os ingleses criaram esse esporte, sendo no Brasil transformado 

em paixão nacional, fazendo parte da sua cultura. 

 O futebol como prática esportiva desenvolvida pela Estação do 

Conhecimento nos mostra, por parte dos alunos e professores, o envolvimento 

com o esporte. Através dos resultados do questionário aplicado aos 

professores de futebol, devido ao tempo de formação recente, entre 2013 e 

2014, como também uma experiência de 3 a 5 anos ministrando aulas, viu-se 

que possuem sensibilidade com o esporte e aprofundamento teórico e atual. Ao 

observar as aulas, percebeu-se, ainda, a aproximação com sua prática como 

forma de lazer fora do trabalho, como torcedor televisionado, por exemplo, 

quando buscam exemplos de jogadores profissionais como incentivo para o 

ensino com prazer.  

Pesquisas realizadas por pessoas que estão relacionadas ao futebol, 

Barbieri, Benites e Machado (2006), destacam a importância do conhecimento 

e afirmam que os conhecimentos teóricos e práticos sobre o esporte precisam 

andar em conjunto, para uma confiança ao treinamento. Pois o saber ensinar 

se difere do saber teórico. 

Os professores evidenciaram a participação em eventos científicos como o 

congresso Nacional de treinadores, Simpósio internacional de Fisiologia do 

Exercício, Simpósio Brasileiro de Futebol de base e na própria área de 

pesquisa, Estação do Conhecimento, participaram e ofereceram palestras 

sobre a prática com bases científicas, procurando aperfeiçoarem-se, tanto no 

futebol, como em assuntos relacionados a ele, como também a prática 

esportiva em geral. A participação em palestras, cursos, simpósios e 

congressos fazem com que os professores ampliem seus conhecimentos, 

sobre o esporte, sobre ensinar, as melhores estratégias de se chegar ao 
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objetivo, equilibrando a teoria com a prática, para que se tenha base científica 

para as melhores respostas no desenvolvimento dos jogadores. 

Segundo os professores de futebol da Instituição sobre sua formação em 

relação às propostas contemporâneas, relataram que a formação em educação 

física contempla bons professores e conhecimentos, preparando-os para a 

inserção no mercado de trabalho, possibilitando que também sejam críticos 

com bases científicas para o aprimoramento na profissão, mesmo que o 

conhecimento adquirido durante a formação se distancie em alguns momentos 

da realidade encontrada no campo de atuação, podendo perceber as 

necessidades cotidianas nos momentos de estágio do curso. Dessa forma, a 

relação teoria e prática são importantes no desenvolvimento mais eficiente, que 

leve a busca frequente de avaliar a fundamentação pedagógica dos processos 

de ensino ao qual está inserido, pois, baseado em Dias et. al (2013), uma vez 

que, aprendendo com a prática diária, saem da zona de conforto 

constantemente, fazendo com que sempre busquem novos conhecimentos, 

pontos de vista e esclarecimentos a fim de guiar para excelentes intervenções.  

Diante de uma formação acadêmica, Nunes, Votre e Santos (2012) 

afirmaram que uma instituição que proporciona o curso superior deve articular 

a capacitação do ser humano a desempenhar com qualidade sua área de 

atuação escolhida com construção de competências, disponibilizando o 

domínio de conhecimentos científicos e tecnológicos, relacionados ao 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, possibilitando a identificação de 

problemas, com planejamento em projetos, no processo de ensino- 

aprendizagem, construindo e discutindo as situações e problemas durante a 

formação, para tomada de decisões e soluções adequadas, como por exemplo, 

confrontar e vivenciar a teoria com ou sem a prática.  

A partir disso, segundo Scaglia (1999), professores com formação recente, 

estão cientes do compromisso de encantar, ensinar com alegria seus alunos 

seu conhecimento, permitindo que pensem sobre futebol muito além da simples 

prática ou reprodução de um jogo. Nunes, Votre e Santos (2012), ainda 

afirmaram a importância de assegurar a prática como componente curricular, o 

estágio profissional e as atividades complementares, objetivando superar a 
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intervenção fragmentada e parcial do profissional. Esse conhecimento e/ou 

pratica consegue propiciar conhecimentos pertinentes, sendo importante a 

postura ativa e eficaz do profissional na busca de novas experiências diante 

dos desafios. 

Os treinos/aulas na Estação de Conhecimento foram feitos de acordo com 

planejamento semestral, no qual foram inseridos conteúdos atualizados, tais 

como a teoria do futebol e sistemas analítico, técnico e situacional e tático. Os 

professores trabalharam em conjunto, compartilhando conteúdos e 

ensinamentos. A metodologia utilizada foi a partir dos conhecimentos teóricos e 

práticos vivenciados. Os professores partiram do princípio de que o time 

precisou estar equilibrado tanto na defesa quanto no ataque. Seguiram o 

planejamento, todavia quando havia a necessidade de trabalharem algum 

ponto mais fraco, interrompiam esse cronograma e trabalharam o específico. O 

trabalho, ainda, permeia a necessidade cotidiana dos jogadores, que, muitas 

vezes, por exemplo, não possuem base do futebol de rua e, até mesmo saber 

chutar uma bola é difícil para alguns. 

Os professores atuaram com demonstração das atividades, facilitando a 

explicação e percebendo a dificuldade da execução, o professor regrediu na 

forma de aplicar, facilitando a atividade e o entendimento para progredir, 

aplicando, também, feedback sobre as atividades propostas, a fim de 

acertarem os erros das atividades, sempre motivando, corrigindo, elogiando e 

encorajando. Assim, a progressão dos alunos/jogadores nas atividades foi 

garantida. Em seguida, o professor dificultou um pouco a atividade, para sua 

progressão, tratando os alunos de igual para igual, de forma descontraída, 

respeitando-os com autoridade, conquistando respeito tanto ao profissional 

quanto a disciplina, fazendo com que o projeto se preocupe também com o 

desenvolvimento social da turma. 

Através da revisão de literatura, notou-se que a referência mais utilizada é o 

método sistêmico no treinamento de futebol. Filgueiras (2014) descreve que a 

metodologia tecnicista trouxe inúmeros resultados, porém com a necessidade 

da evolução do futebol, se faz presente à metodologia sistêmica, abrangendo 

as características técnico-táticas, físicas e emocionais ao mesmo tempo no 



 
 

27 
 

 
 

processo de ensino aprendizagem que parte do princípio de trabalharem, na 

sua complexidade, os elementos, incentivando a tomada de decisão por parte 

dos alunos para solucionar determinada situação/problema. 

Uma metodologia moderna contempla uma forma didática-metológica de 

se aplicar o ensino do esporte, Costa et al. (2010) a partir dos estudos de 

Garganta (1995), sugere uma proposta do ensino abrangendo três formas 

gerais de se aplicar essa didática. São elas, centrada nas técnicas; centrada no 

jogo formal; centrada nos jogos condicionados.  

  A partir desta fundamentação teórica, a metodologia das aulas/treinos 

na Estação do Conhecimento foram baseadas em seis aspectos, tais como, as 

formas centradas nas técnicas utilizadas em momentos no qual existe a 

necessidade de aprendizado de certo tipo de movimento, mais frequentes na 

faixa etária de 9 a 12 anos, com as crianças que acabaram de chegar ao 

projeto; no jogo formal caracterizado pelos amistosos, jogos que acontecem 

com outros times do  Estado e até mesmo dentre os alunos que ali frequentam; 

baseados também nos jogos condicionados descrito como situações 

fragmentados, em pequenas estações, para entender o processo do ensino 

aprendizagem, a fim de ter uma visão da solução de problemas que aparecem 

no decorrer do jogo; as aulas recreativas, aulas livres com o intuito de motivar o 

desejo de jogar o futebol; e por fim, métodos situacionais, representado pelo 

ensino através do jogo pelo jogo, priorizando as funções táticas do jogo. 

Contudo, são comuns nas aulas, os professores usufruírem de uma 

metodologia moderna, fundamentada a partir dos autores Filgueiras (2014), 

Garganta (1995), Greco (1998), Scaglia (1999, 2003, 2010, 2013), Costa et al. 

(2010), Saretti (2011), que defendem tal metodologia situacional, 

sistematizando o jogo a fim de diversificar ao máximo as situações/problemas 

que surgem durante uma partida de futebol para os atletas. Por ser um esporte 

imprevisível, entendeu-se que o atleta não deva somente aprender como fazer, 

mas como, quando, onde e porque fazer. Quanto mais situações ele vivenciar 

durante os treinos, maior será sua capacidade de leitura de jogo e ação efetiva 

nas jogadas. Porém, treinos mais conservadores também têm seu valor, 

mesmo que em menor parte. Em algumas situações foi necessário destrinchar 
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o jogo para focar em alguma habilidade exigida no jogo, principalmente se 

tratando de habilidades técnicas em idades menores (até os 12 anos), fase do 

desenvolvimento em que as crianças absorvem grande parte dos conteúdos 

passados e automatizam ações com facilidade. Quando se destrincha o jogo 

em pequenas partes, pode-se dar ênfase na técnica, como: o equilíbrio 

corporal, a unilateralidade nas ações, entre outras. Não adianta o jogador saber 

o que fazer e porque fazer se não tiver automatizado em seu cérebro a forma 

correta de se fazer, a técnica adequada a ser utilizada. 

O jogo de futebol se apresenta com características dinâmicas, nas quais, 

situações de jogo mudam a todo o momento, sendo um esporte imprevisível. 

Por isso, segundo Costa et al. (2010), em um contexto complexo de tomada de 

decisão, exige-se dos jogadores ações construídas, reconstruídas, criadas e 

recriadas, por meio de comunicação e organização entre diferentes agentes 

partes do contexto, como jogadores, técnicos, torcedores. Tudo depende da 

situação criada a se resolver. 

As aulas de futebol da Estação de Conhecimento tiveram como objetivo 

estimular os alunos a resolverem situações-problemas dentro do jogo com 

atividades lúdicas para que aprendessem a resolvê-las, como também seus 

problemas. A partir das práticas no campo foi introduzido a teoria, com 

reflexões e feedback a fim de ensinar e ouvir os questionamentos e 

dificuldades dos alunos. Os professores utilizaram-se de métodos facilitados 

sem caracterizar o jogo adequando à situação de conhecimento deles. A partir 

daí, aumentaram a dificuldade com estratégias de raciocínio, autonomia, 

solução de problemas fora dali, estimulando o desenvolvimento da criança. 

Greco (1998) afirmou que o procedimento de ensino-aprendizagem em 

crianças parte do pressuposto que seja fundamental dedicar-se na ampliação 

das capacidades coordenativas, contribuindo para seu desenvolvimento. É 

importante utilizar de instrumentos lúdicos e pedagógicos, aproximando com 

objetos da educação, ampliando também o repertório motor para então aplicar 

suas habilidades. 

O objetivo no desenvolvimento das crianças no futebol importa-se em 

integrá-los socialmente, desenvolver valores através do esporte, formar atletas, 
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contribuir na formação de cidadãos críticos, desenvolver a autonomia e 

conscientização da importância da prática esportiva para a saúde, resgate da 

autoestima, criatividade diante das situações problema para que desta forma, 

façam diferente nos espaços aos quais estão inseridos. 

A evolução do aprendizado requer um processo pedagógico de ensino, em 

diversos aspectos, Costa et al. (2010) cita alguns deles, tais como, no intuito de 

ensinar, transmitindo valores culturais e educativos e ensinar com o propósito 

de provocar melhorias no desempenho. Os alunos que tiverem empenho e 

dedicação vivenciaram uma melhora significativa no desenvolvimento, pois 

existe uma cobrança por parte dos professores para melhorar o empenho. 

Sendo assim, observamos que transmitir, através do futebol, aos alunos os 

aspectos culturais, valores educativos, como respeito ao colega, espírito 

esportivo, solidariedade, cooperação, autonomia, é algo que os alunos podem 

utilizar em seu cotidiano, assim, as atividades podem estimular, educar e 

motivar, apresentando ao aluno maneiras de superar obstáculos, desafios e 

dificuldades encontradas em qualquer área da vida. O futebol amplia a visão 

das estratégias, habilidades, tomada de decisão, coordenação de vontades, 

sua relação tempo/espaço, mostrando uma forma global, na qual os alunos têm 

aquisição de informações do seu processo de desenvolvimento, para que a 

motivação faça parte da pratica do esporte. 

Não somente os professores de futebol, mas toda a instituição colabora 

com o desenvolvimento social das crianças, preocupando-se com a disciplina, 

o desenvolvimento, conhecimento, a vida social da criança. A introdução do 

esporte como superação, estilo de vida, lazer, aprendizado e, por vezes tirando 

as crianças da vida do crime.  

Portanto, com essas finalidades, as aulas de futebol na Estação do 

Conhecimento, aconteceram também, uma vez por semana, para cada turma, 

na biblioteca, com o objetivo de conscientizar sobre a cidadania, formar 

cidadãos críticos, desenvolver valores, respeito, disciplina sobre o futebol, 

esporte e situações cotidianas. 
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Um exemplo, demonstrado pelos professores, ocorrido há pouco tempo, na 

Estação de Conhecimento, foi que, anteriormente, o projeto aceitava outras 

idades, assim, meninos acima de 15 anos que estavam totalmente envolvidos 

com o mundo do lado de fora, eram autoritários, desrespeitavam professores, 

equipe, outros alunos, usando de ameaças, violência, impedindo o 

desenvolvimento dos treinos. Com influências externas, muitas crianças eram 

perdidas, até mesmo para a morte. Com essa situação, os professores Igor e 

Maycon, juntamente com a equipe da Estação de Conhecimento decidiram 

mudar a estratégia. A partir disso, a quantidade de vagas aumentou para os 

menores, com o objetivo de trabalhar mais cedo com as crianças, com um 

trabalho social, preocupados com o desenvolvimento de socialização e 

iniciação esportiva.  Assim, o resultado começou com os pontos positivos 

dentro do projeto e na família, melhorando o comportamento e o 

desenvolvimento das crianças desde cedo.  

De acordo com Costa et al. (2010) a transposição didática teórico-prática 

pela evolução do futebol produziu diferentes formas de enxergar e jogar o 

futebol, dando possibilidade de novas ideias, novos entendimentos e 

conhecimentos sobre os desempenhos dos jogadores, possibilitando 

modificações no processo de treinamento a partir do ensino-aprendizagem 

utilizado pelo professor. 

Os professores apresentaram a didática da teoria com a prática buscando 

sempre explicar aos alunos a aplicação da atividade dentro do jogo de futebol, 

para que eles entendam a importância do treinamento aplicado e, ainda, 

incentivá-los a uma visão crítica, desenvolvendo questionamentos em relação 

às atividades. Toda a atividade passada nos treinos possuiu base teórica, 

cabendo ao professor saber em qual momento utilizar a melhor ferramenta de 

ensino, levando em consideração o perfil da turma, a fase da periodização, a 

idade e a aplicação desta metodologia dentro do jogo. O futebol é um campo 

vasto de experiências, que faz parte da cultura e cotidiano da população 

brasileira. É importante apropriar-se de tais recursos disponíveis a todo tempo 

na sociedade e criar uma relação com os conteúdos desenvolvidos nas aulas.  
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Desta forma o processo de ensino torna-se dinâmico e desafiador, uma vez 

que, os alunos se identificam e podem criar um processo de assimilação mais 

eficaz a partir de suas próprias experiências. A teoria sem a prática é tão vaga 

quanto à prática sem aplicação a realidade dos envolvidos no processo. No 

contexto teórico realiza-se em sala de aula, em conversas, palestras sobre o 

futebol. No contexto dos treinos no campo, os professores aplicam a teoria 

dentro da prática, a fim de facilitar e relacioná-las.  

Na década de 70, a metodologia partia do pressuposto de movimentos 

sistematizados, avaliação quantitativa, porém com a evolução do futebol, nota-

se a diferença em aplicar e ensinar a relação teoria e prática do futebol.  

(BRASIL, 1997) 

Os professores partiram do pressuposto que encarar o processo de ensino 

a partir de visão teórica e científico com constantes avaliações e reflexões pode 

assegurar bons resultados. Haja vista as constantes alterações que as 

abordagens e recursos pedagógicos sofrem em virtude das adequações 

necessárias justamente a partir de fundamentações teóricas. Porém, 

compactua muito com as propostas pedagógicas do autor português Júlio 

Garganta, pensando o jogo de futebol de forma sistematizada. Todos os 

conteúdos desenvolvidos durante as aulas passaram sempre da forma simples 

para a complexa. Quando o complexo se torna simples é sinal que o professor 

pode evoluir com as atividades, a fim de haver constante desenvolvimento de 

sua turma e tirá-la da homeostase. 

O processo de ensino aprendizagem se desenvolve em sua maioria em 

situações de jogo coletivo, Saretti (2011) indagou que fazendo com que o 

entendimento por parte dos jogadores seja beneficiado e posteriormente a 

pratica complete o aprendizado, aprimorando e colocando literalmente em 

prática os gestos motores entre outros. O jogo de futebol não é feito apenas de 

movimentos técnicos, contempla todo um processo de fundamentos, segundo 

Bettega et. al. (2015) sua relação com a bola, jogos contextualizados, exigindo 

criatividade do professor na elaboração dos treinos variando e adaptando, por 

exemplo, as brincadeiras de rua (universo rico da cultura lúdica) para a aula 

e/ou jogo, usufruindo de uma “receita de bolo” que ajuda na relação com a 
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bola/jogador, para a partir daí progredir, a preocupação em facilitar a 

aprendizagem na relação espaço e comunicação entre os jogadores e 

professores no processo de ensino aprendizagem. 

Os jogos coletivos influenciam na motivação dos jogadores. Comumente 

aconteceram os jogos coletivos, descritos no planejamento de aula, como se 

estivesse em um campeonato, a fim de transpassar as situações de jogos que 

foram destrinchadas anteriormente em pequenas estações, aprimorando as 

técnicas, que visando Ravagnani (2009), a situação de jogo, no qual propõe um 

sistema de ensino dos jogos coletivos, que passando pela técnica, tática os 

jogos em si, coloca as regras paralelas a casa aspecto. Alguns autores 

recomendam o ensino dos esportes coletivos baseados em fases, uma 

sequência a partir do que a criança já sabe fazer, sempre com o objetivo de 

progredir. 

Segundo os professores da Estação Conhecimento uma iniciação 

adequada e bem realizada garantiu não só o sucesso na progressão no 

esporte, como também, subsídios para um melhor aprendizado, com condições 

de potencializar ao máximos os resultados, respeitando a individualidade do 

aluno. É necessário entender que a iniciação ao esporte deve passar por 

etapas que favoreçam todos os aspectos técnico, tático, psicológico e social e 

não está somente relacionado ao desenvolvimento de habilidade motor 

fundamental, básicos, o esporte é mais que isso. No futebol, a todo tempo os 

praticantes são confrontados com problemas imprevisíveis que requerem a 

melhor tomada de decisão e, consequentemente, as melhores execuções. As 

atividades desenvolvidas na iniciação esportiva devem respeitar a fase de 

desenvolvimento dos educandos, bem como, as necessidades inerentes à 

categoria.  

Desta forma, pretendeu-se obter um sistema de progressão pedagógico 

eficiente em que o aluno conseguisse desenvolver-se integralmente em todos 

os aspectos. Os professores ainda ressaltaram que a iniciação esportiva tem 

um importante papel através de atividades diversas, o professor conseguiu 

ampliar o repertório motor, o domínio cognitivo/tomada de decisão, 

fundamentos táticos e técnicos do futebol, de uma forma prazerosa e lúdica, 
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evitando o trauma esportivo e especialização precoce. Quanto maior o 

repertório motor do futebolista seja no manuseio com as mãos, na condução da 

bola, na corrida em diversos planos, maior a adaptação de suas ações as 

situações/problemas que surgem dentro do jogo. No aspecto tático, podemos 

desenvolver estratégias básicas presentes no jogo de futebol, através de jogos 

de oposição, jogos de invasão, jogos em equipe, entre outros. 

A literatura nos traz que, no Brasil, considerado o pais do futebol, as 

crianças que o praticam são vistas como jogadores independentes da idade. 

Saretti (2011) menciona que o professor com seu conhecimento e experiência 

tem como objetivo delimitar os aspectos do desenvolvimento motor, físico e 

cognitivo, compreendendo a idade, para que todo o processo não seja 

interrompido e não ultrapasse e prejudique o desenvolvimento das crianças. As 

aulas têm como objetivo estimular os alunos a resolverem situações-problemas 

dentro do jogo com atividades em forma lúdica para que eles aprendam com as 

situações e como resolver os problemas. A introdução do esporte na vida da 

criança como superação, estilo de vida, lazer e aprendizado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da referência bibliográfica, das observações e análises dos dados, 

entendeu-se que o futebol, originado da Inglaterra, com seu desenvolvimento e 

aprimoramento ao longo dos anos, consolidou-se no Brasil, principalmente na 

cultura do brasileiro, este que cada vez mais se interessa, pratica, assiste e 

torce.  

Desta forma, no que tange ao ensino e desenvolvimento cognitivo, social e 

coletivo, o futebol é um veículo eficaz de desenvolvimento humano. Com isso, 

o ensino do futebol baseia-se harmoniosamente com aporte teórico e prático. O 

ensino parte do lúdico, respeitando todo o processo de aprendizagem no qual 

se inclui as faixas etárias, individualidades motoras, biológicas, físicas, 

psicológicas, cognitivas, sociais e experiências no esporte.   

Trata-se de um propósito que permeia o ensino e aprimoramento do tático-

técnico, desenvolvimento social, ações motoras e cognitivas que motive a 

prática do esporte, a fim de proporcionar um exercício prazeroso, independente 

de quem o pratica, sem preconceito tendo em vista o aprendizado e a 

superação que o esporte pode proporcionar. 

Este estudo, baseado nos autores da referenciação teórica, evidenciou a 

disposição dos professores a uma proposta contemporânea estabelecendo a 

associação da teoria com a prática com muita clareza. 

Nota-se a importância e relevância deste estudo afim de elucidar a 

relação entre a teoria e a prática, na qual, ainda, são necessárias mais 

pesquisas sobre a temática para ampliar o entendimento das propostas 

inovadoras sugeridas pela pedagogia do esporte. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Sr. e está sendo convidado a participar da pesquisa: Abordagem 

metodológica da iniciação esportiva no futebol, da aluna Camila Amaral 

Resende do Curso de Educação Física – Bacharelado. Aprovado pelo 

Comitê de Ética de acordo com o CAE 79012017.1.0000.5542.  Tem como 

objetivo analisar a metodologia de ensino do futebol desenvolvida nas aulas 

ofertadas pela Instituição Estação de Conhecimento Serra e relacioná-la com 

as teorias contemporâneas na abordagem de ensino do esporte coletivo. Esta 

pesquisa caracteriza-se pela análise de discurso e observação das aulas 

práticas esportivas, pesquisa qualitativa. O intuito do acompanhamento das 

aulas de futebol é analisar, compreender, registrar, examinar a metodologia de 

ensino-aprendizagem do profissional da educação física que atua nas aulas de 

futebol, diante dos conceitos existentes na teoria, relacionando com a prática 

de futebol ofertado para os alunos. A pesquisa é composta por dois 

professores de futebol. O grupo conta com alunos na faixa etária de 10 a 17 

anos. Primeiramente faremos uma revisão de literatura sobre o fenômeno 

futebol e suas abordagens de ensino. Em um segundo momento, aplicaremos 

questionário investigativo nos (dois) professores no seu local de trabalho 

levando em torno de 15 minutos e acompanharemos as aulas. Em uma 

próxima etapa confrontaremos a literatura especializada com os questionários 

e a observação das aulas ofertadas para os alunos. Por final, em posse das 

informações, será realizada análise sobre a prática pedagógica adotada pelos 

professores no ensino do futebol nesta instituição. As respostas serão tratadas 

de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o 

seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados 

apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas. Segundo a resolução 466/12 é garantido ao participante o direito a 

buscar indenização em caso de dano decorrente da pesquisa, será garantido 

também o ressarcimento em caso de despesa para participação na pesquisa.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-

se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar, bem como retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 
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o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também 

na qual trabalha. Sua participação nesta pesquisa consistirá em submeter-se a 

um questionário. Os possíveis riscos em participar do estudo serão o cansaço 

e o tempo acrescido nas repostas, que poderão pausar a qualquer momento se 

for necessário. O termo será impresso em duas vias que serão assinadas e 

rubricadas em todas as suas páginas pelo pesquisador e pelo participante, o 

qual ficará com uma delas constando o telefone/e-mail do pesquisador 

responsável e demais membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Os professores e alunos vão se beneficiar, pois se apropriarão de uma análise 

sobre as práticas pedagógicas contemporâneas do ensino do futebol.  

 

 

Pesquisador: Ubirajara de Oliveira, (027) 999692237, e e-mail: 

ubirajara.oliveira@ufes.br. 

Para o caso de denúncias e ou intercorrências na pesquisa e que o contato 

poderá ser feito: pelo telefone (27) 3145-9820, pelo e-mail 

cep.goiabeiras@gmail.com, pessoalmente ou pelo correio, no seguinte 

endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário, sala 07 do Prédio 

Administrativo do CCHN, Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29.075-910 

 

Desde já, agradecemos!   

Orientador: Prof. Dr. Ubirajara de Oliveira 

Orientando: Camila Amaral Resende 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Espírito Santo, ____de _______________ de 20___.   

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e 

estou de acordo em participar do estudo proposto, tal como o questionário, e a 

observação das aulas propostas, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 
 

Participante da Pesquisa:_________________________________  
(Assinatura) 

mailto:ubirajara.oliveira@ufes.br
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ANEXO 2 

Questionário 

 

1- Em que ano se formou como professor de Educação Física? 

 

2- Quanto tempo você trabalha com o futebol na Estação de conhecimento? 

 

3- Além da Estação, trabalha com o futebol em outro lugar? Onde? 

 

4- É válida a participação em eventos científicos para construir o 

conhecimento? Já participou de algum? Se sim, Quais? 

 

5- Como você entende sua formação no curso de Educação Física em 

relação às propostas contemporâneas? 

 

6- Pensando na sua metodologia utilizada nas aulas de futebol, é algo 

conservador ou mais atualizado? 

7- Qual o seu objetivo no desenvolvimento do futebol com as crianças? 

8- Como você faz a transposição didática teoria prática nas suas aulas de 

futebol? 

 

9- A abordagem pedagógica do esporte coletivo futebol com as crianças 

passa por um processo teórico? 

 

10- Qual a importância da iniciação no esporte para progredir ao aprendizado 

do futebol no modelo pedagógico técnico e tático? 

 

 

 



 
 

41 
 

 
 

Declaro, para devidos fins de direito e que se fizerem necessários, que o 

conteúdo e as ideias expressas nesse Projeto são de minha total 

responsabilidade. 

Afirmo que, 

 Não realizei transcrição literal de trechos de literatura, salvo em citação 
direta. Neste caso a citação apresenta-se descrita entre aspas, com 
indicação do autor, ano e página; 

 Não há citação direta ou indireta de autores não acessados pelo aluno. 
Exceto, por indicação de apud; 

 Não realizei cópia e/ou compra de textos produzidos por terceiros, sob a 
forma de encomenda ou apropriação. 
 

Estou ciente de que a constatação de PLÁGIO implicará em reprovação na 

unidade curricular de Seminário Introdutório de Projetos (DES 07538). 

 



 
 

 
 

 

 


