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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo problematizar o ensino do futebol nos anos 
finais do ensino fundamental a partir de experiências vividas no Estágio 
Supervisionado do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 
Federal do Espírito Santo. O estudo foi realizado na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Marechal Mascarenhas do Moraes com a turma do 5º Ano B do 
turno matutino no primeiro semestre de 2014. Os pressupostos orientadores 
deste estudo se basearam na educação problematizadora de Paulo Freire 
apresentando os conceitos de conscientização, problematização e diálogo. 
Buscou-se por meio da pesquisa colaborativa trabalhar a relação ensino e 
pesquisa de modo a problematizar as aulas de Educação Física com o conteúdo 
futebol. Os principais resultados indicaram que as estratégias do ensino do 
futebol mostraram a participação dos alunos, o envolvimento dos estagiários e 
da escola, resgatando a relação entre universidade e escola. Dessa forma 
entendemos que este estudo venha a colaborar com o ensino do futebol na 
escola. 
 
  
Palavras chave: Estágio Supervisionado; Educação Física; Ensino do Futebol; 
Escola.  
 



 
 

ABSTRACT 

 
This research aims to discuss the football teaching in the final years of elementary 

school from experiences in the Supervised Internship Bachelor's Degree in 

Physical Education from the Federal University of Spirit Holy. O. The study was 

conducted at the Municipal School of Basic Education Mascarenhas Moraes 

Marshal with the class of 5th Year B of the morning shift in the first half of 2014. 

The guiding assumptions of this study were based on problem-based education 

of Paulo Freire presenting the awareness of concepts, questioning and dialogue. 

It sought through collaborative research work in the teaching and research in 

order to discuss the lessons of Physical Education with the content game. The 

main results indicated that the strategies of the soccer school showed student 

participation, the involvement of trainees and school, rescuing the relationship 

between university and school. Thus we understand that this study will 

collaborate with the football teaching in high school. 

 

Key words: Supervised Internship; Physical Education; Teaching Football; 

School. 



 
 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo discutir la enseñanza de fútbol en los 

últimos años de la escuela primaria de las experiencias en el Grado de prácticas 

supervisadas Licenciatura en Educación Física de la Universidad Federal de 

Espíritu Santo. El estudio se realizó en la Escuela Municipal de Educación Básica 

Mascarenhas Moraes Mariscal con la clase de quinto año B del turno de la 

mañana en el primer semestre de 2014. Los supuestos rectores de este estudio 

se basan en la educación basado en problemas de Paulo Freire presentar el 

conocimiento de los conceptos, cuestionando y el diálogo. Se buscó a través del 

trabajo de investigación en colaboración en la enseñanza y la investigación con 

el fin de discutir las lecciones de Educación Física con el juego de contenido. Los 

principales resultados indican que las estrategias de la escuela de fútbol 

mostraron participación de los estudiantes, la participación de los alumnos y la 

escuela, el rescate de la relación entre la universidad y la escuela. Por lo tanto, 

entendemos que este estudio colaborará con la enseñanza de fútbol en la 

escuela secundaria.  

 

Palabras clave: prácticas supervisadas; Educación Física; La enseñanza de 

Fútbol; Escuela. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo busca conhecer e problematizar o ensino do futebol 

nos anos finais do ensino fundamental a partir de experiências vividas no Estágio 

Supervisionado, onde relatamos o processo de ensino-aprendizagem da 

Educação Física no contexto escolar. No decorrer dessa experiência buscamos 

fazer relação entre teoria e prática, entre o que foi aprendido na Universidade e 

como esses ensinamentos se constituem no dia a dia escolar. Dessa forma o 

Estágio Supervisionado se torna cada vez mais uma ferramenta essencial para 

a construção da identidade docente e dos professores em formação.   

O interesse sobre o tema futebol ocorreu por ser um conteúdo muito 

presente na escola, mas pouco explorado pelos professores. Muitas vezes o 

futebol acaba sendo tratado apenas pelo jogar, sem que haja uma preocupação 

com os ensinamentos básicos da modalidade, o que acaba por deixar os alunos 

com os conhecimentos que eles já têm internalizados, não explorando as 

diversas possibilidades experiências e aprendizado que o conteúdo pode 

oferecer aos alunos. 

Partindo desse ponto de vista, buscamos trazer para o Estágio 

Supervisionado uma experiência sobre o ensino do futebol na escola, mostrando 

algumas entre tantas possibilidades de trabalhar esse conteúdo de forma a 

explorar o conhecimento dos alunos e ampliá-los. 

Dessa forma, durante as nossas intervenções buscamos fazer com que 

os alunos entendessem sobre a origem do futebol; fazer com que eles 

praticassem das variadas modalidades do esporte aproximando-os do futebol 

que eles veem no dia a dia da mídia, para as modalidades que eles brincam nas 

ruas e na escola; buscamos fazer com que os alunos compreendessem as 

regras básicas das modalidades futebolísticas durante a unidade e também 

compartilhar com os alunos o que eles compreendem sobre a Copa do Mundo 

no Brasil, realizando reflexões com os mesmos a partir de reportagens que 

levávamos sobre a copa no Brasil denominado “ Momento Copa”.  

 Nossa pesquisa foi feita a partir da disciplina de Estágio Supervisionado 

em Educação Física nos Anos Finais do Ensino Fundamental II com orientações 

da pesquisa colaborativa que pretendeu investigar de forma colaborativa, ou 
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seja, manter um envolvimento entre pesquisadores e professores em projetos 

comuns que beneficiem a escola e o desenvolvimento profissional docente, o 

que possibilitou a construção de pontes entre Universidade e Escola que 

proporcionaram relacionar teoria e prática educativa.  

Organizamos o trabalho em cinco capítulos, onde no primeiro trazemos 

um embasamento teórico com base na educação freireana e sua colaboração 

para a educação física escolar. No segundo capítulo apresentamos uma revisão 

bibliográfica sobre o ensino do futebol na escolar a partir de levantamento de 

TCC`s, periódicos e teses que tratam sobre o assunto. No terceiro capitulo 

trazemos as considerações metodológicas onde tivemos o intuito de apresentar 

como que a pesquisa se constituiu, a sua caracterização, bem como dos 

procedimentos, do campo de investigação e de seus sujeitos. No quarto capitulo 

tratamos sobre nossas observações e intervenções dentro da escola, relatando 

os acontecimentos mais marcantes e o que nós percebemos de mais importante 

durante o Estágio Supervisionado. E no quinto capitulo buscamos analisar as 

entrevistas que foram feitas durante e depois de nossas intervenções na escola 

fazendo considerações e reflexões sobre as respostas mais significativas 

durante esse processo. 
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1 EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA: DIÁLOGOS COM A PERSPECTIVA 

PROBLEMATIZADORA 
 

Este capítulo abordará alguns pressupostos que mostram a importância 

da Educação e da Educação Física como constituintes de um projeto de 

formação humana. Apresentamos Paulo Freire em especifico para tratar da 

Educação; para tratar da Educação Física trouxemos Tarcísio Mauro Vago e 

Elenor Kunz ao discutir alguns aspectos relacionados ao esporte na escola. 

Conforme Freire (1970), a educação pode ser dominadora ou libertadora. 

A educação dominadora, não trata o aluno como sujeito, não promovendo a 

conscientização e, assim, não contribui para o aluno ter uma visão ampla e 

libertadora dos problemas da vida. As práticas dentro da educação dominadora 

são burocráticas e autoritárias.  

Em contraparte, existe segundo o autor, uma educação libertadora que 

deve ser uma importante ferramenta contra a opressão, buscando resgatar a sua 

humanidade. Isto só se dá se o indivíduo buscar obter conhecimento para 

descodificar sinais que antes lhes parecia obscuro. 

Conforme Freire (1970 p. 40): 

 

Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos 
oprimidos, quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de 
um ‘tratamento’ humanitarista, para tentar, através de exemplos 
retirados de entre os opressores, modelos para a sua “promoção”. Os 
oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmos, na luta por sua 
redenção. 

 

Assim, a educação exercerá um papel fundamental no desenvolvimento 

do indivíduo, pois contribuirá para que se mantenha o estudante atento para o 

sentido da vida. O conceito de conscientização pode contribuir para uma açãoa 

transformadora no indivíduo, ajudando-o a resolver seus próprios problemas, 

analisando criticamente seu contexto histórico e social, sobretudo a partir e nas 

práticas educativas. 

Conforme Freire (1997, p. 9): 

 

Não pode existir uma teoria pedagógica, que implica em fins e meios 
da ação educativa, que esteja isenta de um conceito de homem e de 
mundo. Não há, nesse sentido, uma educação neutra. Se, para uns, o 
homem é um ser da adaptação ao mundo (tomando-se o mundo não 



15 
 

apenas em sentido natural, mas estrutural, histórico-cultural), sua ação 
educativa, seus métodos, seus objetivos, adequar-se-ão a essa 
concepção. Se, para outros, o homem é um ser de transformação do 
mundo, seu que fazer educativo segue um outro caminho. Se o 
encaramos como uma "coisa", nossa ação educativa se processa em 
termos mecanicistas, do que resulta uma cada vez maior domesticação 
do homem. Se o encaramos como pessoa, nosso que fazer será cada 
vez mais libertador. 
 

Deste modo os conceitos chaves de Paulo Freire são conscientização, 

problematização e diálogo. Assim a educação deve ser um encontro entre 

interlocutores que estão em busca de conhecer o significado da realidade e na 

práxis, o poder da transformação (FREIRE, 1979).  

Pode-se dizer que a ideia de Freire para a educação parte do ponto de 

situações existenciais ou concretas, e que se encontram codificadas, e que a 

reflexão sobre as possibilidades pode descodificá-las (FREIRE, 1982).  

 

Em todas as etapas da descodificação, estarão os homens 
exteriorizando sua visão de mundo, sua forma de pensá-lo, sua 
percepção fatalista das “situações-limites”, sua percepção estática ou 
dinâmica da realidade. E, nesta forma expressada de pensar o mundo 
fatalistamente, de pensá-lo dinâmica ou estaticamente, na maneira 
como realizam seu enfrentamento com o mundo, se encontram 
envolvidos seus “temas geradores”. (FREIRE, 1982, p. 115). 
 

A proposta de reflexão que parte do abstrato ao concreto só consegue se 

houver interação com outras pessoas, esta, só poderá aprender a pensar se 

houver também a mesma interação. Assim, os educadores, devem aproveitar 

momentos de interação para ajudar os estudantes a desenvolver as suas 

habilidades de pensar e de discernir (FREIRE, 1982).  

Freire, (1997, p. 12) comenta: 

 

Nesse sentido, quanto mais conhecer, criticamente, as condições 
concretas, objetivas, de seu aqui e de seu agora, de sua realidade, 
mais poderá realizar a busca, mediante a transformação da realidade. 
Precisamente porque sua posição fundamental é, a de "estar em 
situação", ao debruçar-se reflexivamente sobre a "situacionalidade", 
conhecendo-a criticamente, insere-se nela. Quanto mais inserido, e 
não puramente adaptado à realidade concreta, mais se tomará sujeito 
das modificações, mais se afirmará como um ser de opções. 
 
 

A função principal do educador é prover conhecimento, habilidade e 

valores para o ser humano. Assim, este poderá se integrar a uma sociedade e 

agindo de forma ética e responsável. Assim na concepção de Freire, a educação 
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deve ser libertadora, contribuindo para que o aluno desenvolva seu senso crítico 

e analítico das situações do seu contexto (FREIRE, 1996).  

Assim, a educação para o homem passa a ter dois momentos, conforme 

o autor. Num primeiro momento o conhecimento e o desvelamento do mundo da 

opressão e num segundo momento a prática da transformação, se libertando da 

opressão. Assim a educação e a pedagogia são práticas libertadoras e 

constantes na vida do ser humano. 

A essência do educador está na habilidade de fazer planejamentos de 

metas para aprendizagem dos alunos, sendo mediador de suas experiências, 

auxiliando-os no uso das diferentes linguagens, realizando intervenções e 

fazendo mudanças na rota quando necessário. Talvez, estes bons educadores 

sejam os que respeitam os alunos por isso levam qualidade lúdica para a sua 

prática pedagógica (FREIRE, 1984)  

Assim, Freire propõe uma prática de educação onde há discussões e 

críticas, desenvolvendo a leitura do mundo, a leitura do contexto, fazendo assim 

com que o sujeito se integre com os conteúdos da educação por meio de ações 

dialógicas e problematizadora. Deste modo é possível desenvolver a habilidade 

de análise do aluno.  

Quando se cuida do modo como pensamos, vamos tomando consciência 

de nossas ações e assim, vamos melhorando nossa atitude cada vez mais. Isso 

é importantíssimo na idade escolar, uma vez que é neste período que o 

estudante aprende a tomar as suas próprias decisões (FREIRE, 1997). 

Tendo uma perspectiva de uma proposta pedagógica emancipadora, 

Freire aborda que uma classe dominadora tem a opção de desvendar uma 

realidade social e buscar uma ação transformadora sobre esta realidade. Assim, 

ele trabalha o conceito de conscientização onde se insere o conceito de práxis, 

obtendo capacidade consciente e crítica. 

Nesse contexto, Ventorim, Locatelli, Nunes e Mello (2015) mostram que a 

Educação Física deve tratar de diferentes dimensões do movimento corporal 

humano na dinâmica da relação entre teoria e prática. Apresentam fundamentos 

que possam orientam a Educação Física na escola e diante das diferentes e 

singulares formas de expressão das práticas educativas pretende-se mobilizar o 

debate sobre as possibilidades de fortalecer o diálogo sobre a Educação Física 

na educação escolar.  
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Para tanto, as ações pedagógicas, como nos ensina Paulo Freire, tem 

como proposta formar sujeitos criativos e transformadores, desafiar a 

curiosidade e a capacidade crítica dos alunos, a constante articulação da teoria 

com a prática, a leitura e compreensão da realidade e o entendimento da 

possibilidade de intervenção humana. Assim compreende-se uma educação 

problematizadora, que busca a compreensão das relações entre conhecimento, 

realidade, professores e alunos.  

Desse modo entendemos que a Educação Física na escola: 

 

[...] possibilita o processo de apropriação das manifestações do 
movimento corporal humano com a finalidade da formação humana. 
Isso corresponde a tomar o movimento corporal humano como 
instrumento de explicação, compreensão, interpretação e apropriação 
da realidade na qual esse movimento vem sendo produzido[...] 
(VENTORIM, 1997, p.139).  

 

Com isso afirmamos que o conhecimento de que trata a Educação Física 

tem fundamental importância para o processo de apropriação e intervenção dos 

seres humanos na busca de sua formação, dessa forma entendesse que para 

isso tudo acontecer tem que haver espaço de ação, de movimento, de dialogo, 

espaço das manifestações que estão configuradas na forma de saber 

escolar/movimento corporal. Movimento esse que possibilita a vivência e prática 

das relações humanas nas dimensões cultural e social.   

Para tanto, soma-se a essa reflexão as considerações de Vago (1999), 

quando argumenta que a Educação Física deve estar enraizada na cultura 

escolar como uma área de conhecimento responsável: 

A) Pela problematização e pela prática da cultura corporal de 
movimentos produzida pelos seres humanos; 
B) Por se constituir em tempo e espaço de: 
- investigação e problematização da história de sujeitos da educação 
encarnados e presentes na instituição educativa, que revela o 
conhecimento sobre as práticas corporais da cultura em que são 
importadores (as);  
- Intervenção de outras formas de fazer os esportes, as danças, a 
ginastica, os jogos, as aulas, os brinquedos, as brincadeiras; 
- Questionamento dos padrões éticos e estéticos construídos 
culturalmente para a realização dessas outras práticas corporais; 
realização do princípio de que os alunos (as) podem (e devem) se 
colocar à disposição de si mesmos quando partilham, fruem, usufruem, 
criam e recriam as práticas corporais da cultura;  
- Garantia do direito de todos (as) participem, sem exclusão por 
nenhum motivo;  
- Respeito a corporeidade singular de cada um (a), construída em sua 
história de vida.  

 



18 
 

Assim, pode-se dizer que a inclusão de Educação Física na escola é 

muito mais do que momentos de lazer e diversão, o ensino de Educação Física 

no currículo escolar, colabora com a formação social do indivíduo. 

Assim, o ser humano é produto de sua cultura, precisando ser 

constantemente ensinado, pois as suas ações refletirão na sociedade onde está 

inserido.  

Tomando-se por base a teoria de Paulo Freire, as ações do processo 

político-pedagógico, crítico-emancipatório, tem como objetivo do uso da 

problematização para a formação humana, construindo uma consciência crítica 

da realidade. Assim, a inserção da Educação Física no currículo escolar tem 

como objetivo a formação da consciência a partir do conhecimento das diversas 

manifestações do movimento corporal humano. 

Conforme Kunz (1991), o movimento humano é a categoria central do 

ensino da Educação Física na escola, estabelecendo o diálogo problematizador 

entre o mundo dos esportes versus o mundo da cultura de movimentos dos 

alunos.  

Deste modo, essa argumentação nos leva a compreender que o 

movimento corporal se apresenta como construção e expressão histórica da 

ação sociocultural da humanidade. Assim, esse movimento corporal expressa-

se sob variadas formas e dimensões manifestas no âmbito da vida humana, da 

qual a Educação Física na escola se responsabilizaria. 

Assim fica evidente que a há necessidade de se utilizar a Educação Física 

como um instrumento político e pedagógico que auxiliará o indivíduo a ter um 

conceito crítico sobre a vida, se emancipando de alguns fatores alienadores que 

ainda existem na atual sociedade.  

O esporte e a Educação física escolar estão intimamente ligados, pois 

geralmente é na escola o local onde o aluno tem o seu primeiro contato com o 

esporte e com algumas modalidades esportivas. 

Conforme Kunz (1994 p. 62): 

 
Todas as atividades do movimento humano, tanto no esporte como nas 
atividades extra esporte, ou no sentido amplo do esporte, e que 
pertence ao mundo do se movimentar humano, o que o homem por 
este meio produz ou cria de acordo com a sua conduta, seu 
comportamento e mesmo as resistências que oferece a estas condutas 
ou ações. 
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Para o fenômeno esportivo podemos relacionar dois conceitos ligados a 

Educação Física, o “restrito” e o “amplo” (Kunz 2004, p. 63). O conceito de 

esporte que se vincula a Educação Física hoje é o conceito restrito, onde o 

esporte é tratado pela sua concepção hegemônica em que o esporte hierarquiza, 

segrega, que a primazia da competição, não permite a coeducação, não favorece 

relações dialógicas, não favorece a leitura do contexto. O esporte é enxergado 

apenas em sua perspectiva tecnicista, onde seu conteúdo é apenas o treino, a 

competição, o atleta e o rendimento esportivo. O conceito restrito se limita em 

transpor os fundamentos da técnica de determinada prática, sem a preocupação 

dos conhecimentos que o aluno já tem internalizado, não o vendo-o como sujeito 

do processo, mas sim como mero objeto reprodutor de movimentos. 

Segundo Kunz (2004, p.120):  

 

Em quanto o ensino da Educação Física se ocupar em oferecer aos 
alunos apenas as consequências práticas das concepções anteriores, 
sem conseguir sensibiliza-los reflexivamente para as situações e 
condições do esporte que aprenderam a gostar ou do exercício que 
aprenderam a automatizar e, ao mesmo tempo, sensibiliza-los para um 
esporte que nas condições e situações poderiam realizar, não é possível 
superar a sua concepção hegemônica.  

 
Dentro do contexto escolar buscamos superar essa concepção 

hegemônica com atividades que iam além do esporte de alto rendimento e da 

competitividade, tentando sensibilizar os alunos crítica e reflexivamente por meio 

de atividades que os tirassem da zona de conforto e desestigmatizasse algumas 

concepções já internalizadas por eles com a realização de atividades que 

envolvessem o trabalho em equipe, que busque a coeducação e consciência 

social.  

Junto a isso Kunz (2004 p. 73) retrata que: 
 

O objetivo do ensino da Educação Física é assim, não apenas o 
desenvolvimento das ações do esporte, mas propiciar a compreensão 
crítica das diferentes formas de encenação esportiva, os seus interesses 
e seus problemas vinculados ao contexto sociopolítico. É, na prática, 
permite apenas o desenvolvimento de formas de encenação do esporte 
que são pedagogicamente relevantes.  

 

Transformações devem ocorrer, acima de tudo, em relação as 

insuficientes condições físicas e técnicas dos alunos para realizar com certa 



20 
 

“perfeição” a modalidade em questão. Essa “perfeição” se concretiza no nível do 

prazer e da satisfação do aluno e não do modelo de competição, pois não é 

tarefa da escola treinar o aluno, mas ensinar-lhe o esporte de forma atrativa, 

inclui a sua efetivação prática (KUNZ, 2004 p. 126). 

No contexto de uma escola com a perspectiva de Educação de Paulo 

Freire, a Educação Física é desafiada a propiciar ao aluno oportunidades de 

aprender a conhecer e a perceber, de forma permanente e contínua, seu corpo, 

suas limitações, na perspectiva de superá-las, e suas potencialidades, no 

sentido de desenvolvê-las, de maneira autônoma e responsável por meio do 

esporte.  
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2. NOTAS SOBRE ENSINO DO FUTEBOL A PARTIR DE PRODUÇÕES 

ACADÊMICAS 

 

Neste capítulo temos como pretensão apresentar a revisão bibliográfica 

sobre o tema “o ensino do futebol na escola”, onde utilizamos várias estratégias 

para selecionar os trabalhos relacionados, de modo a conhecer e problematizar 

o que a produção acadêmica tem discutido a partir do ensino do futebol na 

escola.  

No primeiro momento realizamos um levantamento dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) 

do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espirito 

Santo (UFES). Fizemos a busca na biblioteca setorial deste Centro utilizando o 

descritor futebol encontrando cerca de trinta e dois TCC’s. Porém apenas 4 

pareciam ter alguma relação com o nosso tema de pesquisa, mas ao 

analisarmos mais detidamente não encontramos nenhum trabalho que 

poderíamos relacionar com o ensino do futebol na escola.  

No segundo momento realizamos a pesquisa no banco de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este 

banco de periódicos tem como o objetivo de planejar, coordenar e executar 

ações que têm a finalidade de facilitar e promover o acesso à informação 

científica e tecnológica nacional e internacional a instituições de ensino superior 

e pesquisa do país. No portal encontramos três artigos relacionados diretamente 

ao nosso tema, que são:  

 

TABELA 1 – Periódicos CAPES 

Nome Autor Periódico Ano Cidade 

O ensino do futebol na escola: quo 

vadis? um estudo experimental em 

alunos do décimo ano de 

escolaridade 

 João Teixeira 

 

Livro 2007 São Paulo 

SP 

Coeducação, futebol e Educação 

Física escolar 

Souza Júnior, 

 Osmar de 

Moreira 

Livro 2002 Rio Claro - 

SP 

O jogo de futebol no contexto escolar 

e extraescolar: encontro, confronto e 

atualização 

 Gilberto 

Leandro 

Busso,   

 Jocimar Daolio 

 

Revista 

Brasileira de 

Ciências do 

Esporte 

2011 São Paulo – 

SP. 

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Gilberto+Leandro+Busso+&vl(8109808UI0)=creator&vl(8109809UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Gilberto+Leandro+Busso+&vl(8109808UI0)=creator&vl(8109809UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Gilberto+Leandro+Busso+&vl(8109808UI0)=creator&vl(8109809UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe
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No terceiro momento fomos ao banco de Dissertações e Teses da CAPES 

que tem como objetivo disponibilizar referências e resumos de teses 

e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação de todo país. Nesse 

banco de pesquisa encontramos quatro teses, sendo que apenas uma tinham 

relação direta com o ensino do futebol no contexto escola: 

 

TABELA 2 – Teses e dissertações CAPES  

NOME AUTOR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO 

As relações de gênero em 

uma escola de futebol: quando o jogo é 

possível? 

Viana, Aline Edwiges dos 

Santos 

Universidade Estadual de 

Campinas  

 

Após selecionarmos os trabalhos para que fosse realizada nossa revisão 

bibliográfica optamos por dividir os trabalhos por objetivos, metodologia e 

principais resultados, destacando o que eles têm em comum ou o que se 

distinguem. 

Ao separarmos os trabalhos com seus objetivos notamos que a tese “As 

relações de gênero em uma escola de futebol”, de Viana (2012), partiu da 

percepção da necessidade de dar a esse esporte (o futebol) um tratamento 

pedagógico, buscando compreendê-lo a partir de uma perspectiva de gênero.  

Foi com essa intenção que a autora propôs observar, analisar e entender 

as relações entre meninos e meninas em uma escola franqueada, ressaltando a 

importância de compreender a relação dos professores com os/as alunos/as e 

as intervenções pedagógicas.  

O objetivo desta pesquisa não era discutir a equidade de participação ou 

analisar apenas a inclusão das meninas, mas, sim, verificar se há igualdade de 

oportunidade no que se refere à aprendizagem naquele contexto. 

Essa tese trata da relação de gênero de maneira semelhante com que é 

tratada no artigo “Coeducação, futebol e Educação Física escolar” de Souza 

Júnior (2003), procuraram analisar a maneira pela qual a coeducação é 

vivenciada e interpretada tanto do ponto de vista do professor como do aluno 

nas aulas de Educação Física na escola. Desta maneira, eles buscaram a forma 

como ocorre o relacionamento entre meninos e meninas durante a 

implementação de um programa de futebol nas aulas de Educação Física em 
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turmas mistas. Buscou também vivenciar as dificuldades que as propostas 

coeducativas podem oferecer à prática docente, bem como as oportunidades 

pedagógicas, propiciadas por intermédio da vivência do futebol, que podem 

transformar estas propostas em avanços com relação às turmas separadas por 

sexo. 

Busso (2009), buscou  identificar ações discentes no jogo de turmas de 

do ensino fundamental II que remetam para saberes extraescolares do futebol, 

onde analisavam a explicação discente atribuída a estas ações realizadas no 

jogo escolar e extraescolar e compreenderam como o jogo extraescolar se 

diferencia e se assemelha no sentido de promover encontro, confronto e 

atualização com o jogo de futebol escolar proposto pela aula de Educação Física. 

Busso (2009), retrata que os alunos das turmas finais do ensino 

fundamental II atribuem diferenças entre o jogo de futebol da escola e de fora 

dela. Enquanto o jogo da aula de Educação Física apresenta-se sério, rígido, 

devido à existência da marcação de tempo, bem como existência das regras e 

de um juiz – que são representados pela figura docente –, na rua joga-se para o 

brincar, relacionado comumente ao significado de falta de ordem, divertimento, 

tempo livre.  

Em “O ensino do futebol na escola: quo vadis? um estudo experimental 

em alunos do décimo ano de escolaridade”, Teixeira (2007) teve como objetivo 

identificar a aprendizagem dos alunos envolvidos no programa/modelo de ensino 

de futebol concebido e aplicado no contexto escolar. Para a concretização deste 

propósito procurou alcançar os seguintes objetivos específicos.  

Conforme Teixeira (2007 p. 29), o estudo experimenta visa: 

 

•      Identificar o impacto do programa na consciência táctica que os 
alunos adquiriram sobre o jogo de Futebol; 
•       Traçar a evolução da tomada de decisão dos alunos em situação 
de jogo; 
•       Traçar a evolução da aprendizagem dos alunos de nível de 
desempenho elementar inseridos num grupo heterogéneo, ou seja, 
testar a inclusão; 
•      Identificar as opiniões dos alunos sobre as atividades 
desenvolvidas no programa de ensino de Futebol construído.  

 

Para Teixeira (2007) o programa/modelo de ensino do jogo de Futebol 

construído nesse contexto escolar revelou-se eficaz quanto à aprendizagem do 

componente táctico-cognitiva do jogo (tomada de decisão e seleção da 
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resposta), pois tanto nos testes como na observação do desempenho em jogo 

os alunos observados apresentam uma evolução positiva nos resultados da 

avaliação de entrada para a avaliação de saída.  Esse modelo/programa de 

ensino do jogo de Futebol contribui para a melhoria da inclusão dos alunos com 

níveis de desempenho elementar, pois os resultados obtidos nos testes e na 

observação do desempenho em também melhoraram da avaliação de entrada 

para a avaliação de saída. O programa também contribui para a melhoria do 

interesse e prazer dos alunos na participação em atividades desportivas, 

traduzido pelas opiniões expressas após a aplicação do programa de ensino. 

Ao analisar as metodologias dos trabalhos citados, foi constatado que 

apenas dois entre o 4 tiverem o mesmo embasamento metodológico, que foi o 

artigo de Souza Júnior (2003) e Viana (2011) que se basearam no estudo 

etnográfico onde segundo Genzuk (2009 p. 23): 

 

[...] etnografia é um método de olhar de muito perto, que se baseia em 
experiência pessoal e em participação, que envolve três formas de 
recolher dados: entrevistas, observação e documentos, os quais, por 
sua vez, produzem três tipos 6 de dados: citações, descrições e 
excertos de documentos, que resultam num único produto: a descrição 
narrativa. Esta inclui gráficos, diagramas e artefatos, que ajudam a 
contar “a história”.  

 

Os outros trabalhos, portanto, tiverem base metodológica distintas, entre 

eles Teixeira usou a metodologia observacional que conforme Sarmento et al 

(2012 p. 74) essa metodologia: 

 

“se desenvolve em contextos organizados, ou habituais (e.g., um jogo 
de futebol), consiste num procedimento científico em que se destaca a 
ocorrência de condutas perceptíveis em situação de contexto, para 
proceder ao seu registo sistematizado, ou ativo e à sua análise, tanto 
qualitativa como quantitativa, mediante a utilização de um instrumento 
adequado assente em critérios e parâmetros validos, possibilitando a 
detecção das relações de diversa ordem existentes entre elas e uma 
avaliação das mesmas.”  

 

Partindo então para a questão dos principais resultados dos trabalhos 

analisados, notamos que diferentemente do objetivo e da metodologia, não 

tivemos nenhum resultado que fizesse relação entre si. Apresentamos, então, o 

que de mais relevante foram mostrados nos resultados de cada um deles. 

Conforme Teixeira (2007 p. 31): 
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•      O conhecimento declarativo pode ser adquirido por todos os alunos 
através da instrução e prepara-os para enfrentar os problemas do jogo.  
•      A enfatização progressiva dos princípios tácticos através de formas 
de jogo modificadas permite que os alunos desenvolvam a consciência 
táctica e melhorem a qualidade das suas decisões em jogo.  
• Os alunos de nível elementar integrados num grupo heterogéneo 
podem melhorar a consciência táctica e a tomada de decisão em jogo, 
essencialmente nas ações tácticas sem bola.  
•      A construção do processo de ensino-aprendizagem em forma de 
evento desportivo pode promover nos alunos o interesse e prazer na 
participação em atividades desportivas. ”  

 

Já para Souza Júnior (2003), conclui-se que, a cultura escolar apresenta-

se como elemento fundamental no desenvolvimento de qualquer proposta de 

Educação Física, seja ela partidária da coeducação ou da separação por sexo. 

O primeiro grande desafio do professor é buscar um equilíbrio entre a aula 

desejada pelos alunos e a aula por ele desejada. A negociação e os limites que 

se deve respeitar para obter estes avanços dependem do bom senso e do “tato” 

de cada professor. 

Para Busso (2009), os saberes extraescolares adentram a aula de 

Educação Física e promovem tal dinâmica porque apresentam, por meio da ação 

dos alunos, universos extraescolares no jogo escolar. Tal condição permite que 

os alunos sejam também responsáveis por desempenharem um papel que 

muitas vezes sugere atualização nos planejamentos escolares. 

Viana (2011), salienta que o método de ensino realizado e observado era 

sempre baseado na técnica e não tinha como objetivo analisar, refletir e 

solucionar os problemas e as dificuldades que apareciam nos alunos em realizar 

algumas atividades/fundamentos, nem quando se tratava de meninos e muito 

menos em relação as meninas (o que é interessante, mesmo estando em um 

ambiente clubístico). 

Notamos que há poucas produções sobre o ensino do futebol na escola 

nos bancos de Periódicos, Dissertações e Teses da CAPES e nem uma 

produção sobre o ensino do futebol na escola nos TCCs do CEFD/UFES, o que 

nos move a buscar por meio deste estudo, as possibilidades de compreensão do 

ensino do futebol na escola.  
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3 CAMINHOS DA PESQUISA/ENSINO 
 

Neste momento do trabalho temos como propósito apresentar como que 

a pesquisa se constituiu, a sua caracterização, bem como dos procedimentos, 

do campo de investigação e de seus sujeitos. 

Para tanto nos orientamos pela abordagem de pesquisa definida como 

colaborativa, que segundo Ibiapina (2008, p. 31): 

 

[...] é, no âmbito da educação, atividade de coprodução de saberes, de 
formação, reflexão e desenvolvimento profissional, realizada 
interativamente por pesquisadores e professores com o objetivo de 
transformar determinada realidade educativa. 

 

Dessa forma buscamos qualificar a nossa formação docente por meio da 

inserção no contexto escolar por meio da disciplina Estágio Supervisionado em 

Educação Física nos Anos Finais do Ensino Fundamental do curso Licenciatura 

em Educação Física da UFES, construindo conhecimentos e transformando 

situações problemas em forma de aprendizado, que possibilite a reflexão sobre 

nossas ações e melhor compreensão de nossa prática, tanto para nós 

acadêmicos quanto para os professores participantes de nosso Estágio 

Supervisionado.  

Para Ibiapina (2008 p. 114) a pesquisa colaborativa busca: 

[...] aproximar a universidade da escola, visto que, de um lado, 

comtempla o campo da pesquisa, quando o pesquisador aproxima 

suas preocupações das preocupações dos professores, compreendo-

as por meio da reflexividade crítica, e proporciona condições para que 

os professores revejam conceitos e práticas; e de outro lado contempla 

o campo da prática, quando o pesquisador solicita a colaboração dos 

docentes para investigar certo objeto de pesquisa, investigando e 

fazendo avançar a formação docente[...]. A pesquisa colaborativa, 

portanto, reconcilia duas dimensões da pesquisa em educação, a 

produção de saberes e a formação continuada de professores. Essa 

dupla dimensão privilegia pesquisa e formação, fazendo avançar os 

conhecimentos produzidos na academia e na escola. 

A partir dessa perspectiva notamos a importância da escola estar aberta 

a receber a universidade como parceira para a construção de conhecimentos em 

conjunto, conhecimentos que transformaram o cotidiano escolar, que buscam 

sempre a construção de saberes e da formação continuada de professores.  
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No desenvolver do Estágio Supervisionado buscamos ultrapassar a ideia 

de que o professor de modo geral, tanto aquele em formação quanto o já 

formado, não é apenas usuário do saber, mas sim produtor de saberes, onde 

segundo Ibiapina (2008, p.19):  

[...] os partícipes são considerados como coprodutores de pesquisa. 
Nessa abordagem são amenizadas as dicotomias entre pesquisa e 
ação, entre teoria e prática, entre professor e pesquisador, já que todos 
esses elementos são considerados essenciais para o processo de 
construção e de conhecimentos. 

  

Nos utilizamos da pesquisa colaborativa pois ela proporciona que 

busquemos soluções para as situações problemas que ocorrem no cotidiano 

escolar, levando-nos a levantar questionamentos para reflexões junto aos 

professores do Estágio que nos possibilitavam o redimensionamento da nossa 

prática docente, onde segundo Ibiapina (2008, p. 20): “A pesquisa colaborativa 

proporciona condições para que os docentes reflitam sobre sua atividade e cria 

situações que propiciam o questionamento de aspectos da prática profissional 

que preocupam os professores”1. 

 

3.1 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Esta pesquisa que foi produzida na experiência do Estágio 

Supervisionado dos Anos Finais do Ensino Fundamental II e iniciou-se na turma 

do 6º período do curso de Licenciatura em Educação Física da UFES, em que 

analisamos o ensino do futebol desenvolvido no primeiro semestre de 2014, ou 

seja, caracterizamos este estudo como a investigação da intervenção didático-

pedagógica em aulas de Educação Física.  

Na Universidade ocorria inicialmente aulas presenciais, onde a disciplina 

de Estágio, com 105 horas, conforme consta em seu programa de ensino, tinha 

o objetivo de proporcionar a docência em Educação Física nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental considerando a inter-relação entre os processos de 

                                                           
1 Questionário de entrevista com a professora e com os alunos estão em anexos no final deste 
trabalho. 
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problematização da realidade educacional, de intervenção pedagógica e de 

pesquisa e produção de conhecimento sobre o ensino.  

A disciplina foi desenvolvida em trabalhos em grupos; encontros 

orientados para reflexão dos processos vivenciados nos campos de estágio; 

seminários entre alunos; seminários envolvendo representantes dos campos de 

estágio e elaboração teórica sob a forma de artigo acadêmico de estágio e/ou de 

pesquisa. 

 

3.2 A ESCOLA 

 

A turma do 6ª período de Educação Física foi dividida em dois grupos, 

onde um grupo teve supervisão da Profa. Dra. Silvana Ventorim na EMEF 

Marechal Mascarenhas de Moraes e a outra a supervisão da Profa. Dra. Kezia 

Nunes Rodrigues na EMEF Eber Louzada Zipinotti. 

O nosso Estágio Supervisionado foi realizado na EMEF Marechal 

Mascarenhas de Moraes, localizada no bairro Maria Ortiz em Vitória/ES. 

Considera-se o nível socioeconômico da localidade de classe média baixa. A 

escola funciona no período matutino e vespertino, com um total de 336 alunos 

no turno da manhã e 341 no turno da tarde.  

A escola onde realizamos nosso Estágio Supervisionado possui boa 

infraestrutura, contendo em suas dependências: sanitários; refeitório; salas de 

aula para cada disciplina; sala dos professores; secretaria; sala de pedagogos; 

biblioteca; cozinha; laboratório de informática; quadra coberta; pátio sem 

cobertura; sala de materiais de Educação Física; sala de atendimento 

educacional especial; auditório.  

Nossa chegada à escola se deu no mês de abril a partir do 

encaminhamento de reunião entre a equipe da escola e a professora da 

disciplina de Estágio Supervisionado, onde foi decidido por não ser realizada 

uma apresentação formal dos estagiários a instituição, tendo o primeiro contato 

direto com a professora de Educação Física e os alunos do Ensino Fundamental 

II. 
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3.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

A turma em que realizamos o Estágio e a pesquisa foi o 5º Ano B do turno 

matutino, onde as aulas aconteciam nas terças e quintas no horário de 7:50h às 

8:40h. A classe continha 19 alunos, sendo 8 meninas e 11 meninos, entre uma 

faixa etária de 10 a 13 anos. Nossas aulas aconteceram na quadra de esportes, 

no pátio e no laboratório de informática, sendo registradas em fotografias, vídeos 

e discussões reflexivas realizadas ao término de cada aula com a professora-

orientadora do Estágio Supervisionado. Também mantínhamos diálogo 

constante sobre as aulas com a professora da referida turma  

A turma tinha como características ser participativa e respeitosa com o 

corpo docente e funcionários da escola. De modo geral os meninos eram mais 

agitados, às vezes de uma forma exagerada, eram bem impulsivos o que gerava 

alguns conflitos entre eles e às vezes com as meninas. As meninas eram mais 

afetuosas, menos participativas principalmente por haver uma exclusão por parte 

dos meninos para com elas e por não serem estimuladas a participar junto com 

os mesmos. Como consequência o espaço para elas realizarem alguma 

atividade ficava limitado, pois os meninos sempre assumiam a preferência na 

definição dos usos dos espaços. 

A professora regente da turma, Tania 2 se formou na Universidade Federal 

do Espirito Santo no ano de 1989/2. Ela também tem pós graduação em 

Planejamento Educacional. É professora do Ensino fundamental 1 e 2 desde o 

término de sua graduação e busca basear a sua prática na psicomotricidade. 

Atualmente ela é concursada na Prefeitura Municipal de Vitória e pelo Governo 

do Estado, trabalhando respectivamente na “EMEF Marechal Mascarenhas de 

Morais” e na “Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) 

Aristóbulo Barbosa Leão” 

 

3.4 PROJETO DE ENSINO DO FUTEBOL 
 

Em nossa intervenção didático-pedagógica optamos por desenvolver, em 

comum acordo com a professora e a turma, os conteúdos ligados aos variados 

                                                           
2 A referida professora autorizou a sua identificação. 
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tipos de futebol, principalmente pela afinidade da turma pelo conteúdo e pela 

proximidade da Copa do mundo de 2014. Buscamos enfatizar um esporte com 

as características de Vago (2009, p. 38): 

 

Um esporte que tenha a marca distintiva da escola: que seja um direito 
para todos, porque todos podem dele usufruir. Um esporte que não 
esteja submetido aos princípios do esporte de rendimento, que não 
pode ser tomado nem confundido como referência para a organização 
da Educação Física na escola. 

 

Para a elaboração do plano de unidade o futebol foi considerando nos 

seus aspectos procedimentais, conceituais e atitudinais. Foram escolhidos os 

temas que abrangessem os principais conteúdos voltados aos vários tipos de 

futebol. Dessa forma se destacaram os seguintes blocos de conteúdo em nosso 

plano de unidade:  

1. Futebol e Futsal: 
1.1.  Aprender os fundamentos básicos das modalidades: 
deslocamentos, mudanças de direção, velocidade, agilidade, drible, 
domínio de bola, passe, finalização, condução de bola; 
1.2. Compreender regras básicas oficiais das modalidades 
esportivas,  
1.3. Conhecer e compreender algumas táticas do futebol e futsal, por 
meio de aulas teórico-práticas.  
 

2. Futebol adaptado: 
2.1.  Identificar as modalidades paralímpicas Futebol de 5 e Goalboll; 
2.2.  Vivenciar esses esportes adaptados, a fim de que, os alunos 
possam compreender a importância das modalidades.  
2.3.  

3. Futebol livre: 
3.1.  Vivenciar o repertorio de brincadeiras de futebol; 
3.2.  Realizar atividades com base no futebol que os alunos praticam 
fora da escola. 
3.3.  

4. Momento Copa: 
4.1. Aproximar os alunos da reflexão sobre os acontecimentos da 
Copa do Mundo 2014 
4.2. Refletir com os alunos as influências da copa no cenário brasileiro 

 

De acordo com o nosso cronograma seria um total de 12 aulas, onde 

distribuiríamos os conteúdos das seguintes formas: duas aulas voltadas ao 

futebol de campo, uma aula teórica para futebol de campo, duas aulas voltadas 

para o futsal, uma aula teórica para Futsal, duas aulas voltadas ao futebol 

adaptado, uma aula teórica para futebol adaptado, duas aulas voltadas ao futebol 

livre e o momento copa presente em todas as aulas. A última intervenção seria 

um momento de síntese do trabalho desenvolvido com a turma.  
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TABELA 3 – Cronograma antes da greve 

 
CRONOGRAMA 

Futebol  06/mai 

Futebol  08/mai 

Aula teórica futebol 13/mai 

Futsal 20/mai 

Futsal 22/mai 

Aula teórica futsal 27/mai 

Futebol adaptado 29/mai 

Futebol adaptado 03/jun 

Aula teórica futebol adaptado 05/jun 

Futebol livre   10/jun 

Futebol livre  24/jun 

Evento de culminância 26/jun 

 

 Infelizmente com o decorrer da greve nas escolas do ensino 

municipal da rede de Vitória, nosso cronograma de intervenção com a turma foi 

alterado, fazendo com que realizássemos efetivamente duas aulas voltadas ao 

futebol de campo, três aulas voltadas ao futsal, uma aula teórica voltada para o 

futebol e futsal, 1 aula voltada para o futebol adaptado, o momento copa presente 

ao final de todas as aulas e a última aula que seria o futebol livre juntamente com 

a realização do evento de culminância com a turma. 

 

TABELA 4 – Cronograma depois da greve 

CRONOGRAMA 

Futebol  06/mai 

Futebol  08/mai 

Greve 13/mai 

Greve 20/mai 

Greve 22/mai 

Greve 27/mai 

Futsal  29/mai 

Futsal  03/jun 

Futsal 05/jun 
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Aula teórica sobre futebol e futsal   10/jun 

Futebol adaptado 24/jun 

Futebol livre/ 
Evento de culminância 26/jun 

 

O período de greve se deu entre os dias 13 e 27 de maio e com o retorno 

regular das aulas a partir do dia 29 do mesmo mês, voltamos ao nosso 

planejamento inicial, prosseguindo com o tema futsal. 

Para a finalização do estágio realizamos a produção de fichas de auto 

avaliação que tinham como objetivo mapear o interesse e o conhecimento dos 

alunos sobre os diversos conteúdos tratados em nossas aulas. Essas fichas 

foram aplicadas no último dia de nossas intervenções, onde dois alunos estavam 

ausentes gerando um total de 18 avaliações. 

Para conseguimos ampliar nossas reflexões sobre o conteúdo que havia 

sido ensinado no decorrer da disciplina de Estágio Supervisionado, foi decidido 

que tínhamos que retornar a escola para realizar entrevistas com os alunos e a 

professora regente da turma como parte constitutiva dessa pesquisa. 

Essas entrevistas foram propostas com o intuito de gerar reflexões sobre 

como é trabalhado o ensino do futebol nas escolas, como foi trabalhado por nós 

estagiários e como os alunos se percebem nesse processo. Para a professora 

regente também foram feitas perguntas voltadas principalmente para sua 

formação, seu trabalho docente na escola e sua visão sobre a relação de 

estágio-escola. 

Além disso, utilizamos para ampliação da análise do processo de ensino 

e de pesquisa desenvolvido da aplicação de 18 entrevistas com os alunos do 5º 

Ano.3 

  

                                                           
3 Questionário das entrevistas disponível em Anexos no final deste trabalho. 
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4 EXPERIÊNCIAS POSSÍVEIS COM O ENSINO DO FUTEBOL NA ESCOLA  

 

Neste capitulo descrevemos nossas observações e intervenções relativas 

ao ensino do futebol na Educação Física escolar, em especial sobre o ensino na 

escola, relatando os acontecimentos mais marcantes e o que nós percebemos 

de mais importante durante nosso estágio. Iremos realizar uma análise dos 

dados coletados buscando a reflexão sobre os acontecimentos vividos dentro da 

instituição junto com a turma do 5º ano B.  

 

4.1 PRIMEIROS CONTATOS COM A TURMA, BRINCAR JUNTO TAMBÉM 

FAZ BEM   

 

No período de observação nós não ficamos como meros observadores do 

processo, nós interagimos com os alunos participando das atividades que eles 

propuseram no decorrer das aulas ministradas pela Profª Tania. Isso nos ajudou 

bastante antes de realizarmos as intervenções do estágio, pois com essa 

aproximação as crianças ficavam mais à vontade com a nossa presença e isso 

favorecia a construção da interação entre nós. Realizamos essa participação 

ativa nas observações das aulas desde o primeiro contato com a turma. O 

retorno foi positivo e já na segunda aula de observação os meninos perguntavam 

“Tio, Tia vocês vão jogar futebol com a gente hoje? Tio eu quero você no meu 

time!”, já as meninas perguntavam “Tia joga queimada com a gente? Tia vamos 

brincar de três cortes? ”. Segundo Masseto (1996), “o sucesso (ou não) da 

aprendizagem está fundamentado essencialmente na forte relação afetiva 

existente entre alunos e professores, alunos e alunos e professores e 

professores”. Esse momento foi bastante gratificante, pois facilitou o nosso 

envolvimento com a turma nos fazendo sentir parte da mesma e conquistamos 

o respeito dos alunos, o que contribuiu para o melhor desenvolvimento de nossas 

intervenções.   
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FOTO 1: Aluno estagiário interagindo com a turma no período de observação 

Fonte: Autores (2014) 

 

Nas observações percebemos que os meninos sempre jogavam 

brincadeiras relacionadas ao futebol como o chute a gol, linha, furingo e pelada 

(o futebol com regras adaptadas).  

Nas aulas os alunos tinham autonomia para decidirem como seria feito a divisão 

dos times e quais seriam as regras, mas muitas vezes essa independência 

acabava por gerar muitos desentendimentos. Podemos observar que esses 

problemas foram ocasionados pelo fato de não terem a participação efetiva de 

uma pessoa mediadora na organização das atividades dos alunos.  A professora 

regente interferia nos momentos mais conflituosos, repreendendo os alunos para 

que esses conflitos não tomassem maiores proporções.  

  As meninas geralmente ficavam fora da quadra brincando de três cortes 

(variação do voleibol), conversando sentadas no canto da quadra/pátio ou se 

balançando no balanço que ficava disposto no pátio. Quando elas se 

interessavam por alguma outra atividade que necessitasse da utilização da 

quadra como o pique cor ou queimada, elas pediam a professora para dividir a 

quadra com os meninos. O mesmo era feito em relação aos meninos que nunca 

ficavam satisfeitos, pois segundo o que eles diziam isso acabava atrapalhando 

o andamento dos seus jogos. Muitas vezes as meninas se interessavam em 

participar das atividades com os meninos, mas os mesmos raramente as 
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deixavam entrar em seus jogos e quando as permitiam jogar, elas ficavam no gol 

para completar o time. Com respeito ao uso da Educação Física como instrução 

da realidade cotidiana no século XX, Vago (1999 p. 9)  contribui para 

compreendermos como a separação entre meninos e meninas ocorre ainda hoje: 

A diferenciação de práticas corporais para meninos e meninas 
expressa as representações sobre o corpo masculino e o feminino: 
para eles, exercícios viris, marchas militares; para elas, a delicadeza 
de exercícios de extensão e flexão; para ambos, uma educação 
racional de seus corpos, mas que deveria respeitar as diferenças entre 
eles.  

Dessa forma observamos a separação por gênero presente na turma.  A 

escolha do conteúdo de nossas intervenções serviu de maneira muito produtiva 

para a desconstrução desse preconceito entre meninos e meninas. 

 Optamos por desenvolver os conteúdos voltados ao futebol por conta da 

proximidade da Copa do Mundo de 2014, que foi sediada no Brasil, também 

porque percebemos em nossas observações que os alunos só conheciam o 

futebol apenas pela aplicação da prática pela prática. Pensamos então em 

aprofundar esses conhecimentos trazendo para o cotidiano dos alunos buscando 

uma visão diferenciada do esporte, mostrando aos mesmos que o futebol não se 

resume apenas a “pelada” que eles jogavam nas aulas de Educação Física.  

O professor de Educação Física deve buscar formar cidadãos críticos e 

reflexivos, conforme Kunz (2001, p. 73): 

 

[...] a escola se configura como um dos espaços de organização social 
onde as práticas esportivas acontecem, cabendo ao profissional da 
Educação Física proporcionar, pela tematização do seu conteúdo 
específico, uma compreensão crítica das práticas esportivas, 
potencializando os sujeitos a estabelecer vínculos com o contexto 
sociocultural em que estão inseridos. 

 

No último dia de observação, conversamos com os alunos e informamos 

que nas próximas aulas nós estaríamos ministrando a disciplina e que o 

conteúdo seria os variados tipos de futebol. Alguns tinham grandes expectativas 

de poder aprender coisas novas e outras possibilidades de vivenciar o futebol.  
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4.2 PROJETO EM AÇÃO, O TOTÓ COMO MEIO DE APRENDIZADO  

 

FOTO 2: Aula de totó humano com participação dos estagiários 

Fonte: Autores (2014) 

 

Em nossa primeira intervenção trabalhamos com o totó humano, jogo que 

consiste em imitar o brinquedo de mesa que simula um campo de futebol e seus 

dois times, utilizando-se dos próprios alunos da turma para representarem os 

bonecos do jogo e a quadra como representação do campo de totó. 

O totó humano é um grande auxílio para trabalhar as formações táticas 

do futebol de campo dentro da escola, assim, possibilitando aos alunos o 

entendimento prático dos sistemas táticos do futebol de forma alternativa, 

possibilitando diversão e aprendizagem ao mesmo tempo. 

Por ser a nossa primeira intervenção fomos à escola um dia antes para 

preparar o material e realizar as demarcações da quadra, dessa forma não 

perderíamos tempo na hora da atividade com a turma, nós ficamos muito 

preocupados com a recepção da atividade por parte dos alunos e por conta 

principalmente de nossa falta de experiência, falta do saber docente. 

Segundo Vago (2009, p. 31): 

 

O saber é elaborado na experiência diária de tornar-se o que se é: uma 
história de vida que entrelaça fontes diversas – sua formação escolar 



37 
 

(quem agora é professor, antes foi aluno); sua formação profissional (a 
inicial e a formação contínua) [...] Tudo isso faz de alguém um 
professor. Professor que se forma, e também se deforma, diante das 
condições em que realiza seu ofício. 

 

Porem a atividade não ocorreu como previsto pois no momento da aula 

não havia mais as demarcações que tínhamos feito na quadra e os barbantes 

que utilizaríamos estavam todos embolados sem possibilidade de uso. Então foi 

preciso utilizar o tempo da aula e da ajuda dos alunos para que essa aula fosse 

efetivada. Um dos fatores que mais nos marcou foi o envolvimento dos alunos 

com a atividade proposta, já que eles participaram ativamente na preparação da 

quadra ajudando a amarrar e dispor os barbantes para transformá-la no campo 

de totó. Isso acabou se tornando muito interessante, pois eles junto com nos 

estagiários se tornaram sujeitos construtores da aula, o que os motivou ainda 

mais a participarem da mesma. Essas práticas, criações humanas, constituem o 

conhecimento próprio ao ensino da Educação Física (Vago, 2009).  

FOTO 3: Aula de totó humano com participação dos estagiários 

Fonte: Autores (2014) 

 

Na aula, para delimitar a movimentação dos alunos como no jogo de 

mesa, nós utilizamos o barbante como material adaptado, para dividir a quadra 
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na área do goleiro, defesa, meio de campo e ataque para os dois times. A aula 

ocorreu de forma bem dinâmica e produtiva, houve grande participação e 

interesse por parte dos alunos principalmente pelo fato de ser uma experiência 

nova. 

Para um melhor entendimento da proposta de aula nós estagiários 

participamos da atividade junto com os alunos, completando as equipes e 

conseguir colocar em prática o que tínhamos como objetivo, que era trabalhar 

as formações táticas variadas do futebol de campo por meio de uma atividade 

lúdica.  

Assim: 

A intervenção pedagógica do professor de Educação Física comporta 
assim um desafio: organizar o ensino para que seus estudantes 
realizem o direito de conhecer, de provar, de criar, de recriar e de 
reinventar, de fazer de muitas maneiras, de brincar com essas práticas, 
garantindo-lhes a expansão de suas experiências com esse rico 
patrimônio cultural. Em outras palavras: a Educação Física tem 
potência para ser um tempo de fruir, de usufruir, de viver e de produzir 
essa cultura, um lugar de enriquecer a experiência humana, posto que 
essas práticas são possibilidades afetivas, lúdicas e estéticas de 
apreender[...] (VAGO, 2009, p. 35). 

 

 Algo a ser destacado em nossa primeira aula foi o nosso próprio 

aprendizado, pois com a “perda de tempo” na construção do campo de totó o 

tempo restante de aula poderia ter sido melhor utilizado para o jogo, mas pela 

nossa falta de experiência e procurando seguir o plano de aula por completo 

interrompemos a atividade em um momento inoportuno para realizar o “momento 

copa”.  

Depois da realização da aula com o feedback de nossa professora da 

disciplina de estágio, percebemos que não era necessário ter acontecido a 

interrupção da atividade naquele momento, pois os alunos ainda estavam 

interessados e empolgados com a mesma. Os alunos se sentiram parte do jogo, 

como se realmente estivessem dentre de um jogo de totó, poderíamos ter 

deixado/jogado o “momento copa” desta aula para a próxima, nós não soubemos 

valorizar esse momento por causa de nossa falta de experiência, onde, segundo 

Freire (1996),  na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.  

Assim, a pesquisa colaborativa de Ibiapina (2008, p. 25) mostra que: 
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[...] o trabalho colaborativo faz com que professores pesquisadores 
produzam saberes, compartilhando estratégias que promovem 
desenvolvimento profissional. Nessa perspectiva, é atividade de 
coprodução em que os pares colaboram entre si com o objetivo de 
resolver conjuntamente problemas que afligem a educação. 

 

O que nos remete a importância do estágio supervisionado para 

aproximarmos a teoria que aprendemos na Universidade com a prática que é 

realizada nas escolas junto com os professores regentes e assim possibilitando 

valorizar a formação dos futuros docentes.  

 

 

4.3 IMPREVISTOS DO COTIDIANO ESCOLAR, DE FRENTE COM AS 

DIFICULDADES 

 

Em nossa segunda intervenção tivemos uma dificuldade inesperada, ou 

seja, chegando na escola ficamos sabendo da falta de água e os alunos que 

quisessem poderiam ir embora nesse dia. Por conta disso tivemos um número 

bem pequeno de alunos na turma, com um total de oito alunos, sendo sete 

meninos e uma menina. Resolvemos seguir adiante com nosso planejamento, 

mas de uma forma adaptada. Percebemos que a pouca quantidade de alunos 

na classe foi um fato diferenciado em nossa turma, pois a falta de alunos em dias 

que necessitassem de um número significativo de crianças, essas atividades 

ficavam prejudicadas. Esse foi um ocorrido interessante, pois nossa classe era 

uma exceção que vinha em contraponto ao número excessivo de alunos 

encontrados em salas de aula do ensino fundamental nas escolas da rede 

pública.  

Seffner (2011, p. 4) mostra que:  

 

Em uma aula temos também os imprevistos, o que não foi 
planejado, e muitas vezes não é desejado nem desejável. O que 
é contingente, o que simplesmente “acontece”, e temos que lidar 
com aquilo. [...] Se o professor entra na aula com um 
planejamento frouxo, excessivamente centrado em uma única 
estratégia [...], ele poderá naufragar com mais facilidade, ou ser 
executado de modo mecânico, sem oportunizar nenhuma 
aprendizagem. 
 

 



40 
 

O objetivo dessa aula foi promover o entendimento dos alunos em relação 

às formações e aos posicionamentos do futebol de campo por meio do “futepar”, 

que é uma partida de futebol em que os participantes jogam em duplas e de 

mãos dadas, podendo transformar para trios, quartetos e etc. Quaisquer lances 

do jogo - como gol ou desarme - que ocorrerem sem que os jogadores estejam 

de mãos dadas, não serão válidos. Com esse jogo tínhamos a intenção de 

demonstrar aos alunos as formações táticas variadas que existem no futebol de 

campo, resgatando o que foi trabalhando no “totó humano” com relação ao 

posicionamento, onde neste jogo não houve delimitação de um espaço para 

movimentação, mas deixaríamos claro a eles quais funções cada dupla, trio ou 

quarteto teria (zaga, meio de campo ou ataque).  

FOTO 4: Atividade futepar com os alunos 

Fonte: Autores (2014) 

 

Para essa atividade, como já tinha ocorrido na primeira aula não tínhamos 

o número de alunos suficiente e, então, participamos da aula para completar as 

equipes, ficando quatro na linha e um no gol para cada time, sendo que, os 

jogadores de linha se formaram em duas duplas. No início do jogo notamos as 
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dificuldades dos alunos por terem que se movimentar em duplas e, com isso, 

não conseguiam se adaptar com facilidade as estratégias para realizarem a 

locomoção da bola até a finalização ao gol. Contudo no decorrer da atividade 

eles foram se adaptando e conseguindo ter um melhor desempenho no jogo. 

Outro fator interessante na aula é o que  Faria (2008, p. 97) retrata:  

 

Como em outros contextos brasileiros, a participação feminina nas 
práticas futebolísticas não se dava de forma “natural” e tranquila. 
Exigia, ao contrário, de homens e mulheres a superação de barreiras, 
a aceitação de certos estigmas e aos riscos que envolvem esse tipo de 
jogo. 

 

De encontro a esse contexto no início da aula ninguém queria fazer dupla 

com a única aluna presente na turma já que os meninos falavam que ela não 

sabia jogar. Então um de nós estagiários fez dupla com ela e no decorrer da 

atividade fomos trocando de pares fazendo com que os alunos perdessem essa 

resistência para com ela, aceitando-a como suas duplas.  

 

4.4 OS FUNDAMENTOS DO ESPORTE, AMPLIANDO O REPERTORIO 

COGNITIVO DOS ALUNOS 

FOTO 5: Aluno realizando os fundamentos básicos do futsal atrás de circuitos 

Fonte: Autores (2014) 



42 
 

 

Com o retorno da greve demos início as aulas de futsal, onde foram 

realizadas um total de 3 aulas. Nós priorizamos o foco nas regras e fundamentos 

do esporte, pois os alunos já vivenciavam constantemente o jogo, mas não 

davam ênfase a esses aspectos base. No decorrer das aulas observadas, 

percebemos por parte de alguns alunos a falta de habilidades motoras para a 

realização dos fundamentos. 

Em nossa primeira intervenção com o conteúdo futsal, notamos que os 

alunos sempre colaboravam com o andamento das aulas, mesmo eles não tendo 

tanto interesse para a execução desses tipos de atividades como tinham para 

participarem dos jogos. Percebemos também uma maior dificuldade por parte 

das meninas para a realização das atividades propostas, acreditamos que esse 

fator se destaque muito pela nossa cultura propriamente dita, que não incentiva 

mulheres a jogarem futebol como incentiva os homens, pois segundo Damo 

(2005, p.139): 

Os meninos jogam futebol para se fazerem meninos, ou seja, o futebol 
no Brasil é marcado por um arbitrário cultural que o define como um 
espaço privilegiado da homossociabilidade masculina; de certo modelo 
de masculinidade. Desse modo, as mulheres, de uma forma geral, 
“tendem a excluírem-se do futebol na medida em que ele é 
culturalmente marcado como um jogo para meninos. Quando isso não 
acontece, elas são então excluídas.  
 

A fim de melhorar as habilidades dos alunos se destacaram nas aulas 

seguintes o passe e o domínio de bola, utilizando-se de brincadeiras como o 

“bobinho”, que era realizado no início das aulas e os circuitos onde as crianças 

conduziam/passavam a bola. Tentamos realizar o ensino do esporte saindo dos 

critérios de seleção, exclusão, rendimento, vitória, etc, critérios esses que não 

devem ter lugar na escola, se queremos respeitar o princípio de que tudo o que 

nela se prática é um direito dos alunos. 

 Assim Vago (2009, p. 39), retrata que:  
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O desafio é ousar inventar na escola outros modos de praticar todas 
elas, imprimindo um caráter lúdico e solidário a elas (especialmente 
quando tudo parece nos empurrar para a formalidade das práticas, a 
sisudez e a competição). 

FOTO 6: Aluna realizando atividade de finalização ao gol 

Fonte: Autores (2014) 

 

Conseguimos notar evoluções consideráveis nos dois tipos de atividades, 

principalmente no “bobinho”, onde sempre iniciávamos a brincadeira sem conter 

limite de toques na bola por um mesmo jogador, notamos que nesses primeiros 

momentos alguns alunos sempre procuravam monopolizar a bola, fazendo com 

que o jogo perdesse o seu dinamismo. Para isso ser evitado, foi adicionado o 

limite de até dois toques na bola por aluno, sendo que dessa forma os alunos 

realizavam passes com muito mais frequência e velocidade.  

Nos circuitos observamos as dificuldades da maioria dos alunos sobre o 

domínio de bola, principalmente por parte das meninas, já que eram poucas as 

que tinham facilidade para executar os movimentos. Nos circuitos, para manter 

o foco dos alunos, sempre colocávamos o objetivo de finalização ao gol, dessa 

forma eles continuavam sempre motivados dentro da atividade. O ensino tem, 

portanto, de acordo com Libâneo (1994), a função principal garantir o processo 
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de transmissão e assimilação dos conteúdos do saber escolar e, por meio desse 

processo, o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos alunos, de 

maneira que o professor planeje, dirija e comande o processo de ensino, tendo 

em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem.  

 

FOTO 7: Aluna realizando atividade de finalização ao gol 

Fonte: Autores (2014) 

 

Para a finalização do primeiro bloco de conteúdos elaboramos uma aula 

no laboratório de informática da escola. Nessa aula explicamos aos alunos quais 

são as posições que os jogadores podem atuar no jogo de futebol e futsal, quais 

as principais funções de cada uma dessas posições, ressaltando também 

algumas das principais formações táticas utilizadas nos dois esportes e suas 

principais diferenças. Para uma representatividade melhor sobre os 

posicionamentos do futebol utilizamo-nos de imagens da seleção brasileira que 

representou o Brasil na copa do mundo de 2014, em conjunto disso também 

apresentamos vídeos que mostravam com clareza as funções e posições dos 

jogadores.   

A preparação e execução dessa aula foi muito desafiadora pois sabíamos 

da dificuldade que seria fazer os alunos ficarem sentados durante uma aula de 

Educação Física, onde para eles sempre foi o momento de brincar e se 

movimentar. 



45 
 

 Mas para a nossa surpresa a participação dos alunos foi muito efetiva, 

principalmente por parte dos meninos, que já conheciam alguns aspectos do 

assunto. Durante a aula os deixávamos dar seus palpites sobre os assuntos 

sempre que queriam e fazíamos algumas perguntas como: “vocês sabem qual a 

principal função do volante? E dos laterais alguém sabe?” sempre com o intuito 

de desafiá-los e manter a atenção deles. Procuramos dar espaços para as 

meninas falarem também, o que foi mais difícil, mas acabou acontecendo de 

forma contundente. 

FOTO 8: Estagiários realizando aula teórica de posicionamento tático no laboratório de 

informática 

Fonte: Autores (2014) 

 

Essa aula nos serviu para tirar um pouco do receio e do medo que 

tínhamos em relação a dar uma aula com um caráter mais explicativo, saindo 

dos quatro cantos da quadra. Percebemos que é possível fazer acontecer aulas 

com conteúdos mais teóricos na Educação Física, se existir uma preparação 

adequada. 

 

 

4.5 ENFRENTANDO O PRECONCEITO COM O FUTEBOL PARALÍMPICO 

 

Outro bloco que teve destaque foi o futebol adaptado que consistiu em 

duas práticas, o futebol de cinco/cego e o goalball. O futebol de cinco é um 

esporte paralímpico exclusivo para pessoas cegas ou com deficiência visual 

onde os times são formados por cinco jogadores – um goleiro e quatro na linha. 

As bolas utilizadas nessa prática contem guizos internos para que o atleta 
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consiga localizá-la e o goleiro é o único com visão em quadra. O goalball também 

é um esporte paralímpico exclusivo para deficientes visuais, a sua quadra tem 

as mesmas dimensões da de voleibol, cada equipe conta com três jogadores 

titulares e três reservas, cada lado da quadra há um gol com nove metros de 

largura e 1,2 de altura e os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e 

defensores. É função do juiz comunicar aos jogadores os lances que estão 

acontecendo em quadra e a organização do jogo.  

Nesta aula tivemos o intuito de enfatizar a inclusão social dentro do 

contexto escolar através do esporte adaptado, o que geralmente só ganha 

destaque nas aulas quando há a presença de algum aluno com deficiência na 

classe. Acreditamos que a falta de uma pessoa com deficiência não impede que 

sejam realizadas aulas na perspectiva inclusiva, buscamos enfatizar a 

conscientização dos alunos sobre as limitações que pessoas com deficiências 

tendem a enfrentar em seu dia a dia. 

 A prática da inclusão social repousa em princípios até então 

considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a 

valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a 

aprendizagem pela cooperação (CHICON; SÁ, 2012). 

 Assim nos utilizamos dos esportes paralímpicos para restringir os 

movimentos/sentidos dos alunos, fazendo-os se colocarem no lugar dessas 

pessoas, fazendo-os pensar sobre a importância do respeito com a relação as 

diversidades humanas.  
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FOTO 9: Estagiário explicando atividade do Goalboll. 

Fonte: Autores (2014) 

 

No início da aula foi observada muita empolgação e ansiedade por parte 

dos alunos, o que dificultou a preparação e orientações que deveriam ser dadas 

para a realização da atividade. No decorrer da aula os alunos conseguiram 

desenvolver com efetividade o futebol de cinco/cego e o goalball. Por outro lado 

alguns alunos tentavam facilitar o jogo buscando enxergar por de baixo das 

vendas, nos forçando a realizar intervenções com mais frequência.  



48 
 

FOTO 10: Alunos realizando o jogo de futebol de cego 

Fonte: Autores (2014) 

 

No futebol de cego trabalhamos em duplas com os alunos, onde em cada 

dupla tinha um indivíduo com visão total do que estava acontecendo na atividade 

e esse aluno ajudava o seu companheiro a se movimentar em direção a bola, 

mas apenas os que estavam vendados podiam tocar na bola. Os alunos sentiram 

muita dificuldade em se posicionar e conseguir conduzir a bola ao gol, o que é 

normal por conta dos alunos não terem a visão do que estava acontecendo, 

gerando uma bagunça dentro da área do jogo.  

No goalboll o jogo se desenvolveu com mais tranquilidade do que no 

futebol de cego principalmente por conta de sua menor complexidade, pelo fato 

de ser uma atividade mais parada e com o posicionamento dos jogadores pré-

definidos, o que também contribuiu para um melhor desenvolvimento do jogo. 

Por outro lado os alunos também tiveram algumas dificuldades como na hora de 

arremessar a bola pois muitos não colocavam a força necessária para fazer com 

que a bola chegasse ao gol adversário. Eles também tiveram dificuldades de 

assimilar uma das regras do jogo, em que a bola tinha que tocar ao chão dentro 

de uma área demarcada, só a partir do desenvolver do jogo é que eles 

conseguiram compreender a assimilar a regra de forma adequada. Como no 
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futebol de 5 os alunos também tentavam enxergar por de baixo das vendas para 

se beneficiar no jogo.  

 

FOTO 11: Alunos realizando juntos as atividades adaptadas de deficientes visuais 

Fonte: Autores (2014) 

 

Pelo que podemos notar, esse esforço de enxergar ocorreu por uma 

espécie de reflexo, porque tinham a necessidade de entender melhor o que 

estava acontecendo a sua volta, não era suficiente para eles apenas a 

comunicação auditiva que os colegas ofereciam no futebol de cinco e a que o 

aluno estagiário oferecia no Goalboll.   

A partir dessas experiências deve-se lembrar que somente a experiência 

prática das atividades não irá promover uma compreensão do sentido e a 

descoberta de novos sentidos no esporte, é preciso também oportunizar 

reflexões e diálogo sobre essas práticas para que haja uma superação do ensino 

tradicional (KUNZ, 2002).  

Dessa forma trouxemos essa tentativa de enxergar para iniciar o nosso 

bloco de conversa com os alunos no final da aula, no debate eles foram muito 

comunicativos, expressaram suas opiniões e dificuldades, fazendo-os refletir 

sobre as barreiras que os deficientes visuais e os outros tipos de deficientes 

enfrentam no dia a dia. 
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Assim Kunz (1994, p. 30) mostra que: 

O aluno enquanto sujeito no processo de ensino aprendizagem deve 
ser capacitado para a sua participação na sua vida social, cultural e 
esportiva, o que significa não somente a aquisição de uma capacidade 
de ação funcional, mas a capacidade de conhecer, reconhecer e 
problematizar sentidos e significados nesta vida, através da reflexão 
crítica.  
 

Para desenvolver esses esportes dentro da escola tivemos que fazer 

algumas alterações como: 

 Adaptar as bolas utilizadas no jogo, envolvendo-as em papel laminado e 

papel celofane para fazerem barulho substituindo a função dos guizos no 

jogo oficial; 

 Alterar as dimensões das quadras, de acordo com o espaço que o pátio 

nos oferecia, utilizando-se de fita colorida para suas demarcações; 

 Utilizamos o TNT preto como venda para os olhos. 

 

 

4.6 MOMENTO COPA, CONHECENDO NOVAS PERSPECTIVAS   

 

O momento copa era uma reunião que fazíamos com os alunos nos 

momentos finais das aulas para um debate e quando não era possível, nos 

reunirmos na aula seguinte. Esse momento tinha o intuito de refletir com os 

alunos através do diálogo as influências da copa de 2014 no cenário brasileiro e 

mostrar os acontecimentos que vão muito além do que a mídia televisiva retrata, 

por meio de reportagens que levávamos para reflexão. Para tanto, “o diálogo é 

o encontro no qual a reflexão e a ação, inseparáveis daqueles que dialogam, 

orientam-se para o mundo que é preciso transformar e humanizar” (FREIRE, 

1980, p. 83). 

A participação dos alunos no primeiro momento copa foi bastante 

reduzido e, por não termos experiência, acabamos por não dar muitas 

oportunidades para os alunos se expressarem. No entanto, ao final dessa aula 

nossa professora-orientadora nos alertou sobre esse deslize, então ficamos 

melhor preparados para instigar os alunos a exporem suas opiniões nas 

discussões posteriores.  
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FOTO 12: Momento copa com os alunos 

Fonte: Autores (2014) 

 

Mesmo com as oportunidades que dávamos para se expressarem sobre 

os assuntos seguintes, eles acabavam por preferir ouvir o que nós tínhamos a 

dizer. Com o decorrer das aulas e o costume com a dinâmica de conversa, eles 

acabaram participando com mais frequência nas discussões expressando suas 

opiniões, o que valorizava esses momentos e os tornaram mais produtivos 

fazendo-os enxergar a Copa com outros olhos.  
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 Uma reflexão que fizemos após o término de nosso estágio foi que para 

o momento copa nós acabamos por levar só pontos negativos sobre a copa, 

fomos bem imparciais sem que percebêssemos. Por um lado, isso pode ser 

considerado uma coisa boa, pois fomos em contrapartida do que geralmente se 

passou nos veículos de comunicação como a mídia e as redes sociais que 

normalmente só traziam as vantagens e as coisas boas da realização desse 

evento no Brasil.  

 

FOTO 13: Momento copa com os alunos 

Fonte: Autores (2014) 

 

Aos nossos olhos o momento copa, foi um dos pontos mais positivos e 

com maior importância em nosso projeto, pois dessa forma conseguimos tratar 

da Copa do Mundo de 2014 provocando nos alunos questionamentos que eles 

nem sequer consideravam possíveis serem feitos e entenderam um pouco mais 

sobre as problematizações extremamente complexas que existem por trás da 

cultura de massa.   
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4.7 O FUTEBOL DOS ALUNOS, ÚLTIMO DIA DE INTERVENÇÃO 
 

Para a finalização do Estágio Supervisionado deixamos os alunos 

jogarem o futebol da maneira deles, com as regras deles, mas sempre com a 

nossa orientação para a divisão e organização do jogo. Nesse dia as meninas 

iniciaram a aula já que elas que se voluntariaram a jogar primeiro. Neste jogo a 

aluna estagiaria participou ativamente com elas. Esse empenho das aulas fez-

nos perceber uma mudança de postura em relação ao primeiro dia de 

intervenção e, assim, ficamos muito satisfeitos pelo interesse que foi despertado 

nelas. Isso nos remete a refletir que muitas vezes o aluno não tem o interesse 

em algo por não ter tido a oportunidade ou o incentivo para adquirir novas 

experiências, o que deveria fazer parte da vida escolar dos mesmos tendo o 

incentivo e o ensino desenvolvido pela coordenação do professor. Dessa forma 

percebemos a importância da intervenção pedagógica, onde segundo vago 

(2009, pag. 36) ela nos permite considerar duas importantes estratégias, que se 

complementam: 

A primeira, organizando o ensino de modo que seus alunos possam ter 
realizado o direito de acesso àquelas práticas, usufruindo um patrimônio 
cultural que a todos pertence. E a segunda, incentivando também que 
eles possam, ao participar delas, compreendê-las, fazer a crítica delas 
e, quando for o caso, imprimir-lhes outros significados, baseados 
especialmente na igualdade de oportunidades, no respeito, na troca 
solidária, na cooperação, na partilha de afetos.  

 

Durante o futebol das meninas, os meninos ficavam agitados do lado fora 

da partida, a partir desse acontecimento nós os questionamos sobre como eles 

se sentiam, fazendo-os perceber como não era legal quando deixam um 

companheiro de equipe de fora da partida. Dessa forma refletimos sobre a 

importância da intervenção pedagógica do professor, como ela refina a 

compreensão sobre as práticas que são referência para o ensino de Educação 

Física na escola, constituindo por isso uma rica possibilidade de formação 

cultural, atentando para o fato de que sua realização pode envolver tensões e 

conflitos, exclusão, discriminação e preconceitos – que podem ser convertidos 

em momentos de aprendizagem (VAGO, 2009).  

 O futebol masculino começou com o tempo curto, pois iriamos usar a 

outra metade da aula para o encerramento do estágio, por eles saberem disso 
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acabaram discutindo um pouco entre eles, pois não queriam perder tempo com 

o início do jogo ou qualquer outra coisa que os fizessem interromper o futebol. 

Porém no final todos se propuseram a colaborar com a atividade que o aluno 

estagiário tomou a frente participando com os alunos e ajudando na organização 

dentro de quadra.  

FOTO 14: Futebol com as meninas no último dia de intervenção 

Fonte: Autores (2014) 

 

No segundo momento de aula nos apresentamos aos alunos um cartaz 

com todas as reportagens que foram tratadas no “momento copa”, seu grande 

diferencial estava no fato de que o cartaz também trazia fotos dos próprios 

alunos nos momentos de nossas intervenções. Dessa forma os alunos 

entenderam como é deixar de ser objeto de ensino e da pesquisa e se tornar 

sujeitos construtores. A reação dos alunos fui muito satisfatória, todos ficaram se 

procurando nas fotos buscando se identificar dentro das aulas que foram dadas. 

“Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996 p. 25). 

Logo depois pregamos o “Momento Copa” em um mural na escola 

possibilitando a visualização para todo o corpo escolar do que foi feito em nossa 

permanência como estagiários. Nos despedimos dos alunos levando-os para 

sala e os entregando uma avaliação com duas perguntas sobre sugestões de 

melhoria de aula e sobre os aspectos significativos que os marcaram no decorrer 

das aulas.   
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FOTO 15: Alunos observando as fotos e notícias do momento copa. 

Fonte: Autores (2014) 

 

   

FOTO 16: Foto comemorativa do termino do Estágio com a turma.  

Fonte: Autores (2014) 
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5.AMPLIANDO O DIÁLOGO COM OS SUJEITOS DA ESCOLA 
 

 

Neste momento iremos tratar das entrevistas que foram feitas durante e 

depois de nossas intervenções na escola e fazer reflexões sobre as respostas 

mais significativas durante esse processo. Foram aplicadas três entrevistas, 

sendo duas para os alunos do 5º ano B e outro para a professora regente da 

turma.  

 

5.1 ENTREVISTA COM OS ALUNOS 
 

 

Para a finalização do estágio realizamos a produção de fichas de auto 

avaliação, que tinham como objetivo mapear o interesse dos alunos sobre os 

diversos conteúdos tratados em nossas aulas. Elas foram aplicadas no último 

dia de nossas intervenções, gerando um total de 18 avaliações que continham 

as seguintes perguntas: 

 Destaque aspectos significativos para você com o desenvolvimento do nosso projeto 

de futebol; 

 Aponte sugestões para melhorar as aulas de Educação Física que foram dadas 

pelos estagiários (Waldnah e Henrique).  

Na primeira pergunta, 78% dos alunos destacaram o totó humano e outros 

33% o futebol adaptado.  

Na segunda pergunta poucos alunos tinham sugestões sobre nossas 

aulas, apenas 33% da classe a respondeu. O que nos chamou a atenção foram 

as respostas dadas em duas avaliações na segunda pergunta. A primeira se 

remetia a não participação das meninas nas aulas: “Só as meninas para não 

atrapalhar”. Ao nosso ver, nesse aluno existe uma internalização natural da 

violência, que sem que a criança perceba ela acaba tendo atitudes excludentes 

e preconceituosa. Esse tipo de violência é bastante comum na escola, que temos 

que ficar atentos para não passarem despercebidas para realizarmos as 

intervenções cabíveis. Na segunda resposta o aluno aponta que queria ter mais 

Momento Copa: “Para a gente brincar mais e ter mais momento copa”. O que 

nos deixou contentes e realizados por sabermos que o momento copa foi algo 



57 
 

significativo em nosso projeto e fez alguma diferença, sendo reconhecido e 

valorizado pelo aluno.     

Com o nosso retorno à escola no semestre de 2014/2 para realização de 

entrevistas com os alunos sobre as intervenções realizadas com a turma 

elaboramos um questionário com sete perguntas, onde nas duas primeiras 

tínhamos a intenção de indagá-los sobre quais foram as primeiras impressões 

deles com a nossa chegada na escola, o que eles pensavam sobre nós 

estagiários e se eles já tinham tido alguma experiência parecida. Dos dezesseis 

alunos entrevistados, apenas quatro já tinham tido contato com estagiários 

anteriormente, podemos notar que as respostas destes foram distintas dos 

demais alunos. Dois destes alunos tiveram impressões negativas sobre a nossa 

presença na escola, pois segundo eles, suas experiências anteriores com 

estagiários não tinham sido produtivas. 

[...] no início também eu não fiquei muito animada para isso, porque a 
maioria dos projetos que a gente teve na Educação Física não foi legal 
porque quase  ninguém gostou. Mas esse foi o melhor.  
 
Pensei que ia ser igual os outros estagiários, uma aula chata, mas 
depois complicou... deu futebol, aí eu achei as coisas legais.  

 

 Já os outros dois pareceram esperar coisas boas, mas de uma forma 

muito indiferente, sem grandes expectativas: “[...] vocês iam ensinar coisas 

novas pra gente” “Que ia ser legal. ” 

 Os outros dozes alunos tiveram impressões diferentes sobre nossa 

chegada a escola, desses, três alunos não sabiam o que esperar desse 

momento, como representado na fala a seguir: “Não, eu não pensei também que 

vocês iriam fazer estágio aqui com a gente, imaginei nada, seis [sic] chegarão 

[sic] meu... não sei o que seis [sic] iam fazer, só isso” 

 Outros cinco tinham expectativas positivas, como: 

 

Que parecia que vocês fossem legais, eu achei que alguma atividade 
de Educação Física mesmo com a gente... Quando vocês chegaram 
vocês estavam de tênis ai pensei isso.  
 
Que vocês eram estagiários, e que primeira impressão que eu tive é 
que  vocês entraram aqui para tipo, ensinar muitas coisas pra 
gente[...] 

 

  Outros quatro tinham expectativas negativas, como:  
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[...] achei que ia ser uma parada chata, que tipo assim, não ia ser um 
projeto na verdade, que vocês ia ensinar pra gente coisas de escrever 
e “pá”, só teoria entendeu. 
 
Pensei que vocês eram ruins, que não ia deixar a gente brincar de 
futebol. 
 

 Com a análise das duas primeiras perguntas, nota-se que dos alunos 

entrevistados, apensas 25% já tiveram experiências com estagiários. Dos 

dezesseis alunos entrevistados 43,75% tiveram primeiras impressões boas com 

a nossa chegada, 37,5% ruins e 18,75 % não sabiam o que esperar. Percebemos 

nas declarações dos alunos que muitos não estavam preocupados se o estágio 

seria interessante ou não, mas se os estagiários seriam “legais”. 

 Já nas perguntas três e quatro buscamos entender as visões dos alunos 

sobre o futebol, como é aplicado na escola e como gostariam que fosse 

trabalhado na escola. Dentro das respostas podemos destacar alguns pontos 

citados pelos alunos como a independência deles para as construções dos jogos, 

que até certo ponto pode ser avaliado positivamente, mas que sem um mediador 

pode causar, como citado pelos alunos, a desorganização nos jogos, a falta de 

regras, brigas e discussões entre eles e até exclusão entre os próprios alunos 

como retrata Souza Júnior (2002 p. 28): “Existem também aqueles alunos que 

demonstram interesse em participar da aula, mas que por algum motivo não são 

aceitos, não se sentem à vontade, ou de algum modo são excluídos mesmo 

estando participando das aulas”.  

Mas apesar desses fatores, apenas um aluno dentre todos os 

entrevistados não relatou de forma positiva sua opinião sobre como é jogado o 

futebol na escola, como podemos ver em algumas dessas declarações:  

 

Mais ou menos, porque os meninos não deixam a gente jogar. 
 
Acho legal [...] aqui na escola, a gente faz algumas regras também, o 
cara não pode recuar a bola, o goleiro não pode pegar a bola com a 
mão. Tem muitas regras também aqui na escola, mas as vezes 
também não tem, e na rua4 principalmente não tem regras.  
 
Uma coisa legal” [...] a gente perde muito tempo porque eles ficam 
discutindo. 

 
O futebol na escola é bom, mas tem momentos em que ele também é 
muito ruim, porque ele causa muita briga, causa muita confusão. E tipo, 
deixa a gente muito nervoso [...] 

                                                           
4 Trata-se do futebol que eles brincam na rua. 
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Ah é bastante legal para mim, porque tipo, eu posso jogar mais livre, 
 posso fazer mais o que eu quiser.  

 

 Um relato se destacou positivamente entre todos, que é: “Eu acho legal, 

só que antes de vocês chegarem eu não sabia jogar, agora vocês ensinaram e 

eu jogo todas as partidas” Isso mostra que nossas intervenções trouxeram 

elementos positivos para o ensino da Educação Física e agregaram 

conhecimento e interesse sobre as questões trabalhadas com os alunos. 

 Quando perguntados como queriam que fosse trabalhado o futebol na 

escola, 43,75% dos alunos relataram o interesse em haver mais intervenções 

nas aulas pelo fato da falta de regras, violência e a desorganização novamente 

citado por eles: 

 [...]eu queria que tivesse um juiz primeiramente, e queria que tivesse 
cartões, porque é muita violência no futebol.  
 
[...] para marca falta, porque as vezes a gente pede e eles não aceitam 
ai, seria bom se tivesse um juiz né, pra melhorar o jogo mais.  

 

 Mais 18,75% (exclusivamente meninas) relataram o interesse que todos 

pudessem participar dos jogos. 

[...]queria que fosse melhor né, que todo mundo participasse. ’ 
 
[...]a gente jogava queimada porque os meninos não deixavam a gente 
jogar futebol, então a gente ficava ou no banco ou jogando queimada. 
Queria que a gente pudesse jogar com eles, mas eles não deixavam.  
 
[...]queria que eles aceitassem a gente jogar, que eles tratassem a 
gente como se fosse eles, do jeito que eles tratam os meninos 
tratassem a gente do mesmo jeito. 

 

  Outros 18,75% disseram que não havia necessidade de nenhum tipo de 

alteração. E outros 18,75% não souberam opinar sobre como gostaria que 

fossem as aulas.  

Professor-estagiário: 
- como você gostaria que fosse as aulas de futebol na escola? ”  
Aluno: 
- Diferente.  
Professor-estagiário: 
- Diferente como?   
Aluno: 
- Não sei.  

 

Dentre os alunos que mencionou interesse em intervenções, também 

relataram o desejo de haver mais aulas teóricas, o que nos deu uma satisfação, 
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pois fez valer o nosso planejamento e organização para aula teórica que 

aplicamos no laboratório de informática: “[...]é melhor com alguém apitando, 

regradinho [...] eu preferia também mais aulas teóricas sobre o futebol, também 

seria bem melhor. ”  

 Com as perguntas cinco, seis e sete buscamos compreender o que os 

alunos consideraram de nossas aulas, nos dizendo se elas tinham sido boas ou 

ruins, qual das aulas se teve mais destaque e se eles conseguiam identificar 

alguma diferença entre as aulas diárias que eles tinham de Educação Física e 

as aulas que nós realizamos com eles no decorrer do estágio. De acordo com a 

pergunta cinco onde indagamos aos alunos “O que acharam das nossas 

intervenções?” 100% dos alunos responderam coisas positivas sobre nossas 

aulas, destacando-se a fala de um aluno que em seu entendimento sobre 

Educação Física, percebemos que para ele, ela se limita apenas a prática pela 

prática. 

Foi legal, que tipo assim não só a gente aprendeu de Educação Física, 
mas a gente também aprendeu de educação. Tipo educação no 
futebol, regras, teoria também, tipo eu aprendi coisas que eu não sabia, 
isso que eu achei legal.  

 
Destacamos também a fala de uma aluna quando ela relata a importância 

de ter vivenciado o futebol de cego e sua relação com os deficientes visuais, 

principalmente quando ela relata: “[...] até mesmo para aprender a não fazer 

piadinha sem graça, então é um meio de aprendizado e de diversão para a 

gente”. 

Outras falas que podem ser destacadas são: 

 

Boas, achei muito legal as aulas de vocês, vocês ensinaram vários 
jeitos de jogar futebol, foi muito bom.  
 
[...] por que são atividades diferentes e eu nunca brinquei daquelas 
atividades.  
 
 Vocês me ensinaram as táticas, as áreas, como que joga... e eu não 
sabia. E antes quando alguém me perguntava se eu queria jogar eu 
falava que não, porque eu não sabia e tinha vergonha.  
 
Nenhum professor que já trabalhou com a gente fez brincadeira assim. 
 
[...]ninguém nunca tinha feito essas brincadeiras e achei bem legal 
também porque foi um meio diferente da gente tá desenvolvendo uma 
brincadeira ou até mesmo aprendendo como é que se vive, até mesmo 
para aprender a não fazer piadinha sem graça, então é um meio de 
aprendizado e de diversão pra a gente.  
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Percebemos que no decorrer de nossas aulas demos oportunidade para 

os alunos conhecerem aspectos diferentes do futebol e realizarem novos 

aprendizados, que não tinham o conhecimento dentro do futebol, mesmo 

praticando o esporte em todas as outras aulas de Educação Física. 

 Na pergunta seis quando indagamos para os alunos quais de nossas 

aulas tiveram maior destaque para eles, 62,5% dos alunos falaram o totó 

humano: 

[...] totó humano. [...]achei legal, uma coisa diferente que nunca tinha 
visto. 
 
Deixa eu pensar aqui[...] acho que foi o totó humano. [...] há porque foi 
maneiro, tipo assim, foi que nem um totó mesmo e eu gosto de jogar 
totó, a gente ficou no lugar, tinha os atacantes, zagueiro, goleiro, foi 
bem legal o totó. 

 

Para 25% o futebol de cego: “[...]futebol de cego. [...]porque você não 

conseguia ver nada, ai se tinha um colega pra te acompanhar.” Para 12,5% o 

momento copa: “[...] momento copa. [...]eu nuca ouvi falar.” E outros 12,5% 

gostaram das aulas de modo geral: “[...] todas foram legais, divertidas, nenhuma 

foi melhor do que a outra, todas foram legais. ” 

Nota-se que os alunos acabaram por destacar as aulas que, de certa 

maneira, eles consideraram inovadoras, pois não tinham experiências com 

essas atividades, o que mostra que os alunos se interessam por atividades 

diversificadas. Na pergunta sete, onde indagamos se os alunos notaram 

diferenças entre as aulas que nós ministramos e as aulas de Educação Física 

que eles vivenciaram até então, 93,75% dos alunos confirmaram que viram 

mudanças significativas 

 
As meninas, elas não jogavam bola com a gente[...] 
 
tipo o futebol aqui a gente joga sem regra normal como se fosse pelada, 
mas vocês ensinando a gente, deu pra sacar um pouco mais de futebol 
entendeu[...] 
 
Por exemplo, quando vocês estavam aqui a gente não discutia, porque 
vocês organizavam tudo. 
 
É porque quando vocês deram as aulas, foi que nem esse negócio da 
violência. Não teve muita violência[...] 
 
tipo, na aula comum é bagunça, na de vocês não, vocês organizaram, 
trouxeram brincadeiras diferentes, todo mundo participou[...] 
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Sim. O modo que os alunos praticaram, eles não brigaram, se 
divertiram bastante, acho que foi as aulas de Educação Física que a 
gente mais aproveitou o tempo. Por que geralmente eles jogam futebol 
mas não é aquela coisa, não é aquela alegria igual foi. 

 
Pode-se perceber que a principal diferença entre as aulas que nós 

ministramos e as aulas normais que eles têm de Educação Física estão 

diretamente relacionadas com a intervenção nos momentos de aula e as 

atividades diversificadas que trazíamos para os alunos. O que nos mostra 

novamente a importância da mediação do professor na condução do processo 

de ensino-aprendizagem e a oportunidade de oferecer novas experiências aos 

alunos. 

 

5.2 ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

 

          Para a professora Tania foi elaborado um questionário com 28 perguntas 

direcionadas à sua formação, ao seu trabalho docente na escola, à sua visão 

sobre a relação de estágio-escola e à sua visão sobre o ensino do futebol na 

escola. 

 Nas questões sobre sua formação docente buscamos informações sobre 

como era o currículo de Educação Física que ela estudou e como caracteriza a 

sua formação inicial, indagações realizadas com as perguntas três e quatro. 

Algumas considerações feitas por ela: 

Meu currículo era muito prático, essas matérias de epistemologia, não 

tinha nada disso não, a gente fazia 1 2 3 4 ginástica olímpica, 1 2 3 

natação, 1 2 3 vôlei[...] 

 

[...] era muito prático tanto que a gente fazia uma prova prática para 

entrar no curso de Educação Física, você só fazia o vestibular pro 

curso de Educação Física se você passasse na prova prática que tinha 

antes, que era correr, nadar, fazer os movimentos lá, flexão tudo isso. 

Eu não sei se isso era importante, eu acho assim, que se um atleta faz 

o curso de Educação Física ele vai aproveitar esse currículo da minha 

época, quem era atleta aproveitava mais por exemplo[...] 

 
[...]quem era atleta tinha 10 eu detestava ele, a maioria, você tinha que 
jogar basquete direito, do jeito que tinha que ser entendeu, a gente 
estava indo para aprender, mas ele achava que a gente já tinha que 
saber, mas tinha gente que adorava[...]. Não que eu quisesse mais 
teoria, a gente também gostava da prática, mas as vezes as coisas 
eram muito só prática mesmo. 
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Podemos considerar que, segundo a professora regente, o currículo era 

na sua formação inicial em Educação Física era voltado para as práticas 

esportivas tendo um teor extremamente prático. 

Souza Júnior (2002, p. 104), destaca que: 

 

A dificuldade encontrada por professores no encaminhamento de 
propostas coeducativas, provocadas pela influência de um “paradigma 
esportivista competitivista” voltado para a performance e o rendimento. 
Este paradigma cristaliza-se na atuação docente por meio de uma 
história de vida e de uma formação profissional tecnicista e poderia ser 
transformado, ou pelo menos amenizado, pela formação continuada, 
que poderia proporcionar a revisão de conceitos e o 
redimensionamento de sua prática”. 
 

Nas questões sobre seu trabalho docente destacamos as perguntas 10 e 

12 que tem como intenção, indagar como a professora organiza suas aulas, 

quais princípios orientam a sua forma de dar aula e se ela segue alguma 

metodologia de ensino, tendo como visão o ponto de vista da própria professora 

regente.  

No que diz respeito a sua forma de dar aula ela comentou:  

[...] na realidade eu não tenho mais muita preocupação de fazer plano 

de curso, só faço plano de curso para pedagoga [...]. Eu não tenho mais 

muita paciência de ficar dando “joguinho, joguinho, joguinho” não 

entendeu, o que eu conseguir fazer com que eles façam com autonomia 

pra mim melhor [...] porque eles brincando também, estão pulando corda, 

estão jogando vôlei, qualquer atividade pra mim está encaixado na 

Educação Física, o meu objetivo com a Educação Física é que eles 

tenham prazer e que se mecham na escola [...] no jogo de queimada 

você está desenvolvendo a percepção espacial, temporal  entendeu, 

esses jogos estão todos envolvidos, se eles estão pulando corda tem a 

percepção espacial, temporal, tem a questão do tempo e do espaço pra 

ele pular aquela corda [...] qualquer atividade que você for parar pra 

pensar você trabalha isso tudo, equilíbrio desenvolvimento da 

lateralidade, eu só não fico muito em cima querendo desenvolver isso 

tudo perfeitamente.  

 

Outro ponto citado que fala sobre a sua forma de dar aula está relacionado 

ao ensino dos esportes coletivos nas turmas do fundamental 2: 

 
[...] e de quinta a oitava eu fico estimulando pra que eles joguem futsal 

mesmo, que eles joguem vôlei [...] os esportes instituídos mesmo, não 

precisa ser com as regras instituídas, podem ser com as regras da 

escola mesmo, por exemplo, voleibol nem todos gostam de rodar 

entendeu, então nem todo mundo roda, mas eles gostam de sacar, eles 

não gostam de mudar de posição, ai quando você vê que tá dando muito 

atrito, é que você obriga que todo mundo rode e que troque de posição 
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e que eles entendam como é que funciona, eles entendendo como que 

o jogo funciona institucionalmente como ele é colocado, depois eles 

podem jogar de qualquer jeito na escola que pra mim tá tudo bem. 

 

Percebemos uma preocupação por parte da professora regente em orientar os 

alunos para que saibam como o jogo funciona institucionalmente, mas não 

perdendo de vista a liberdade e a autonomia dos alunos. Porém como já foi dito 

na fala dos alunos, essa autonomia acaba gerando divergências de opiniões, o 

que provoca muitas discussões e conflitos entre eles. Nestes momentos a 

professora regente intervêm com mais frequência nas atividades. 

Quando indagamos sobre sua metodologia de ensino, ela nos respondeu 

da seguinte forma:  

[...] tudo junto e misturado [...] é que a prática é muito diferente da teoria 

entendeu, a gente só estuda isso para fazer concurso, depois na hora 

da prática, na sua prática você que vai montar do jeito que você achar 

melhor 

Notamos que professora regente vê a diferença entre a teoria e a prática 

de uma maneira muito intensa, pois quando aprendemos a teoria é posto que 

temos que seguir uma metodologia de ensino à risca, será que é dessa forma 

que funciona na prática? Uma metodologia, qualquer que seja vai conseguir 

suprir as necessidades de um determinado objetivo? Ou será que fazendo a 

junção dessas metodologias não atenderia melhor à aprendizagem e aos 

objetivos?  

Na visão da professora regente sobre a relação de estágio-escola 

percebemos que ela tem um receio quanto aos estagiários, pois existe uma 

preocupação maior por parte dela quando há a presença de estagiários na 

escola. Por outro lado, ela vê essa experiência como importante para os alunos 

e para os futuros docentes, pois é nesse momento que os estagiários acabam 

por trazer conteúdos e experiências novas para os alunos. Nota-se também pela 

fala da professora que ela sente que a experiência do estágio é o momento de 

vivenciar, experimentar e aperfeiçoar a teoria aprendida na Universidade e ser 

aplicada na prática dentro do contexto escolar. Como é falado por ela em:  

Eu acho assim que é necessário assim, a gente não gosta muito 

porque a gente fica mais preocupada é verdade, mas no geral é 

sempre valido, a gente não pode fechar esse caminho entendeu, 

quando eu era estudante também precisei ir para as escolas fazer os 

meus estágios, não dá pra fechar esse canal não. 
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Como eu falei da outra vez eu vejo em vocês uma oportunidade para 

que os meninos vivenciem outras práticas[...]vocês fazem isso num 

período legal[...] 

[...]essas vivencias/práticas que vocês proporcionam pra eles eu acho 

isso muito valido, eles gostam muito, os meninos do 5º ano adoram né, 

a turma de vocês adoro as atividades, os outros meninos também, 

sempre na 8ª serie, na 7ª eles reclamam mas eles gostam. 

 

 Ainda sobre o estágio uma fala que se destaca da professora regente em 

relação a sugestões de melhora aos estagiários é:  

[...] Só chegar um pouco mais cedo para poder organizar melhor, eu 

acho assim, que quando o aluno chega comigo ele já sabe o que vai 

acontecer, com vocês eles tem que saber isso também, e tem alguns 

estagiários que não, que chega atrasado, ai eu não deixava rola. É só 

questão da organização.  

Sua fala nos mostra que às vezes o estágio não tem uma grande 

eficácia por haver uma falta de interesse dos alunos-estagiários, muitos 

não se preparam, não se organizam, ou não consideram esse período 

de estágio algo significativo para a sua formação. O que nos remete a 

mais questionamentos como, porque isso acontece? Porque existe 

essa falta de interesse dos alunos em relação ao estágio? O estágio 

pode construir pontes para uma melhor parceria entre universidade e 

escola? 

Quando indagamos qual era sua análise sobre o ensino do futebol na 

escola, ela respondeu da seguinte maneira:  

Na realidade é o futsal né, assim, a questão do futebol de campo não 

é muito trabalhada, mas eles as vezes tão jogando futebol e batem 

lateral com a mão, aí você vai fazendo algumas intervenções. Mas 

como eles passam um período de 8 anos na escola*(ensino 

fundamental), eles têm essa noção, eles vão aprendendo o que é e o 

que não é, o que é do futsal, o que é do futebol de campo, e até porque 

eles não fazem só Educação Física na escola, quem gosta de futebol 

joga futebol em qualquer lugar, joga na rua, assiste jogos, tem uns 

meninos daqui que jogam lá em Laranjeiras, praticam futebol de 

campo[...] 

 Compreendemos com essa fala que como a professora regente realiza 

intervenções com pouca frequência dentro do futebol dos alunos, eles passam a 

criar suas próprias visões de como se joga o esporte, eles absorvem o 

conhecimento pela prática realizada em escolinhas de esporte, na rua e entre 

outros lugares. Dessa forma o futebol que eles conhecem acaba sendo um 

reflexo de onde eles praticam e o ensino da Educação Física, como parte 

constitutiva de um projeto educacional torna-se fragilizado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   
  

Em nosso currículo, as disciplinas de Estágio Supervisionado são 

momentos em que temos a oportunidade de conhecer o contexto escolar, poder 

colocar em diálogo prática o aprendizado teórico com a prática na escola. Os 

currículos de formação inicial em Educação Física têm se constituído em saberes 

disciplinares que se articulam e promovem a possibilidade de uma formação que 

tem a prática pedagógica como eixo de problematização. Neste contexto essas 

disciplinas assumem um lugar privilegiado, com que o estágio possa realizar as 

pontes necessárias entre universidade e escola, entre teoria e prática.  

 Com o nosso estudo podemos perceber a importância do estágio 

supervisionado para a nossa formação, pois por meio dele buscamos qualificar 

a nossa forma de dar aula. É pelo estágio supervisionado que temos a 

oportunidade de vivenciarmos experiências boas e ruins através da 

experimentação da prática.  

 Durante esse processo de formação proporcionado pelo estágio, 

passamos a compreender a importância do estagiário dentro da escola e os 

benefícios que a articulação entre universidade e escola pode proporcionar tanto 

para os estudantes acadêmicos, quanto para os alunos e professores da escola 

em parceria. É muitas vezes que por meio dessa união que passamos a construir 

em conjunto conhecimentos significativos para ambos os lados, pois se têm a 

oportunidade de realizar trocas de conhecimentos que muitas vezes não seria 

possível se não ocorresse a interação conjunta entre universidade e escola, onde 

o professor regente escolar fica estagnado pela falta de formação continuada e 

os estudantes acadêmicos pela falta de experiência com a realidade escolar.  

 A partir da experiência adquirida na EMEF Marechal Mascarenhas 

de Moraes tivemos a percepção de como é difícil tentar inovar no contexto 

escolar em tão pouco tempo de estágio, percebemos a importância de todos 

trabalharem em equipe para fazer com que essa realidade seja possível. Pois 

para os alunos terem experiências diferenciadas do habitual não basta só os 

estagiários quererem, mas sim os professores das turmas junto com os alunos 

terem interesse e se sentirem incentivados em participar das aulas propostas 

para poder ampliar o repertório de conhecimento tanto dos alunos, quanto dos 

professores e dos estudantes acadêmicos no decorrer do processo.  
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Como foi mostrado, é possível desenvolver estratégias de ensino  

significativas para os alunos, mas não é uma tarefa fácil, com o nosso estágio 

tivemos a intenção de evidenciar possibilidades de se trabalhar o ensino do 

futebol na escola saindo do comodismo do futebol tradicional que geralmente é 

vivenciado nas instituições. Tínhamos como objetivo apresentar o futebol para 

os alunos de uma forma que atraísse todos os alunos para a prática esportiva, 

onde buscamos proporcionar de forma igualitária a participação e inclusão de 

todos os alunos nas aulas propostas.  

Foram trabalhadas aulas expositivas sobre o futebol, o futebol paralímpico 

de forma adaptada, jogos e brincadeiras voltados ao ensino do futebol, os 

fundamentos táticos e técnicos da modalidade e as problematizações sobre as 

notícias e informações que eram passadas pela mídia em relação a Copa do 

Mundo de 2014. Se dispuséssemos de mais tempo para a execução do estágio 

teríamos a oportunidade de dar uma ênfase maior em cada um desses 

seguimentos, podendo propor várias outras perspectivas de ensinar um mesmo 

conteúdo e enriquecer ainda mais a construção de nossa identidade docente. 

O que percebemos de nossa experiência de estágio é a forma que 

passamos a nos enxergar como docentes, onde tivemos a oportunidade de nos 

conhecer como professores diante das dificuldades de condução de uma aula, 

podendo aprimorar nossas características mais marcantes e transformá-las em 

pontos positivos para nossa docência, tendo sempre em mente nos 

qualificarmos como professores. 

Reconhecemos que esse estudo fortalece o Estágio Supervisionado como 

ferramenta importante que consolida, dá voz às experiências dos estudantes de 

graduação na condição de professor na escola, sendo também um momento de 

fortalecimento da parceria entre universidade e escola no processo de formação 

dos futuros docentes e de formação continuada para os professores já inseridos 

no âmbito escolar.   
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ANEXO I – ENTREVISTA COM ALUNOS 
 
 
Questionário alunos 
 

1. Quando nós estagiários chegamos na escola, quais foram suas primeiras 
impressões? 
 

2. Vocês já tiveram experiências com outros estagiários? 
 

3. O que vocês acham do futebol na escola? 
 

4. Como vocês gostariam que fosse trabalhado o futebol na escola? 
 

5. O que acharam das nossas intervenções? 
 

6. Vocês notaram diferenças entre as aulas que nos ministramos e as aulas 
de Educação Física que vocês vivenciaram até então? Quais? (Se tiver) 
 

7. Quais das nossas aulas se destacaram mais? Por que? 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO PROFESSORA TÂNIA 
 
 
Questionário professora Tania Mara Kruger Silva 
 

1. Onde e quando você se formou? 
  

2. Você tem alguma especialização? Quais (se tiver)? 
 

3. Como você caracteriza o seu processo de formação inicial? 
 

4. Como você vê o currículo do curso de Educação Física que você estudou? 
 

5. Você conhece o currículo atual de Educação Física da UFES? Se sim, 
como você avalia? 
 

6. Você tem formação continuada? Como ela se dá? 
 

7. Quanto tempo trabalha com o ensino fundamental 2? 
 

8. Como está organizada a Carga horário de Educação Física na escola? 
Como está organizada a sua carga horária? 
 

9. Como acontece o seu PL? 
 

10. Como você organiza as suas aulas?  
 

11. Quais princípios orientam a sua forma de dar aula? 
 

12. Você segue alguma metodologia de ensino? 
 

13. Você acha que o tempo disponível para cada aula é o suficiente para o 
aprendizado significativo do conteúdo? 
 

14. A escola concede tempo suficiente para fazer o planejamento? 
 

15. A estrutura da escola lhe dá condições para um trabalho efetivo levando 
em conta os materiais e espaço? 
 

16. Como você caracteriza a Educação Física na escola? 
 

17. Como é a relação professor x professor? 
 

18. Relação, aluno x professor? 
 
19. Relação professor x corpo técnico administrativo? 
 
20. Relação escola x pais? 
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21. Qual a visão dos sujeitos escolares acerca da sua disciplina? 
(Professores, alunos, pais, administrativo) 

 
22. Como você avalia a relação do estágio na escola? E o estágio de 

Educação Física? 
 

23. Qual a contribuição do estágio supervisionado para a escola? 
 

24. Qual sua opinião sobre a presença dos estagiários na escola? 
 

25. Você teria alguma sugestão de melhoria para nossas aulas? 
 

26. Como você analisa o ensino do futebol na escola? 
 

27. De uma maneira geral como você compreende nossas intervenções sobre 
o ensino do futebol? 

 
28. Qual sua opinião sobre a forma que nossas aulas do ensino do futebol 

foram organizadas? 
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ANEXO III – AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA E DE USO 

DE IMAGEM 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA E DE USO DE IMAGEM 

Eu, 

__________________________________________________________________________ 

na qualidade de (pai, mãe ou tutor) do(a) aluno(a) 

_________________________________________, matriculado  no ______, no turno 

__________________, da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Marechal Mascarenhas 

de Morais”, autorizo a participar da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulada "O Ensino do Futebol na Escola: experiências do Estágio Supervisionado do 

Curso de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo". Autorizo, também, 

a Universidade e/ou a Centro de Educação Física e Desportos a utilizarem de modo 

permanente e a qualquer tempo, as imagens feitas através de filmagens e/ou fotografias 

e nome referentes à ele, podendo, em qualquer lugar e sem restrição alguma, ser 

editados, difundidos, publicados, veiculados em diferentes meios, ficando a 

Universidade/ ou Centro de Educação Física e Desportos isentos da responsabilidade de 

quaisquer pagamentos decorrentes dos efeitos desta autorização. 

Declaro, ainda, para fins e efeitos de direitos que o uso e a reprodução da imagem e voz 

do(a) referido(a) aluno(a) não constituem violação à norma contida no artigo 5º da 

Constituição Federal, que dispõe serem invioláveis à intimidade, vida privada, a honra e a 

imagem e, muito menos, a disposição legal contida no artigo 46, I, letra “c” da lei 9.610/98, 

que diz não constituir a violação ao direito autoral a representação da imagem, desde que 

não haja oposição da pessoa interessada.  

Vitória, ____ , de ______________, de 2014. 

__________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 


