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RESUMO 

 

O Futebol Americano tem se popularizado cada vez mais ao redor do mundo, 

e, em especial, em nosso país. Essa popularidade tem levado as pessoas a, 

não somente assistirem, mas também quererem praticar tal esporte, Essa 

prática pode ser tanto de forma profissional/amadora quanto no âmbito de 

descontração, em momentos de lazer. A parcela da sociedade que mais se 

interessa por essa modalidade são jovens de 18 a 29 anos. Muitos deles têm o 

seu primeiro contato com a prática nessa faixa etária. Desse modo, temos uma 

quebra na aprendizagem sugerida por Greco e Benda (1998), ocasionando em 

uma iniciação esportiva tardia A iniciação esportiva tardia é entendida como o 

movimento de um sujeito, acima da idade determinada pela literatura, 

buscando aprender e/ou se especializar em um determinado esporte. Desse 

modo, temos o objetivo de sistematizar a experiência (JARA-HOLLIDAY, 

2006), de um projeto de ensino por nós coordenado, de trato pedagógico do 

futebol americano no contexto da iniciação esportiva tardia. 

 

Palavras-chave: Iniciação tardia. Futebol americano, Trato pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

SUMÁRIO  

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 7 

1° TEMPO: Ponto de partida .......................................................................... 12 

2° TEMPO: Perguntas iniciais ....................................................................... 21 

3° TEMPO: Recuperação do tempo vivido ................................................... 25 

3. 1 Apresentação ......................................................................................... 25 

3. 2 Fumble ................................................................................................... 28 

3. 3 Kicker e Punter ....................................................................................... 31 

3. 4 Conhecendo os equipamentos e o dodgeball ........................................ 36 

3. 5 Aula de Quarterback .............................................................................. 42 

3. 6 Aula de Wide Receiver ........................................................................... 47 

3. 7 Aula de Cornerback ............................................................................... 52 

3. 8 Finalização ............................................................................................. 56 

4º TEMPO: Reflexão de fundo ....................................................................... 61 

4. 1 Ensino/aprendizado pela técnica ........................................................... 61 

4. 2 Anseio em aprender a técnica ................................................................ 62 

4. 3 Desistência dos alunos .......................................................................... 63 

4. 4 Utilização de conhecimentos de outros esportes/jogos ......................... 64 

4. 5 Inserção dos alunos em um time de futebol americano ......................... 65 

5º TEMPO: Os pontos de chegada ................................................................ 66 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

INTRODUÇÃO 

 

O esporte possui uma característica ímpar, em conseguir abranger 

vários setores, como exemplos podemos ressaltar: a saúde, o comercial, o 

tecnológico, o social, entre outros; associado à prática: a filosofia de ensino, as 

normas, as habilidades técnicas e táticas, os conceitos, etc. Visando o conceito 

de Almeida; Gutierrez (2009) sobre o esporte que: é uma forma de 

sociabilidade e de transmissão de valores. Além disso, o status do esporte 

atualmente está também relacionado ao interesse capital (monetário), em 

elevar uma marca e expandi-la para outros países. É possível hoje, denomina-

lo como um fenômeno social e cultural de múltiplas manifestações, cada vez 

mais integrado às demandas dos que com ele convivem (CAGIGAL, 1983; 

GOELLNER, 2005; PAES, 2002; GALATTI, 2006). 

O futebol americano, por sua via, pode ser considerado como um 

esporte em ascensão no território brasileiro e global, reconhecido 

internacionalmente graças aos chamativos jogos e principalmente pelos 

espetáculos proporcionados pela liga esportiva profissional de futebol 

americano dos Estados Unidos (NFL1). O sucesso de eventos como o Super 

Bowl2, realizados dentro dessa liga esportiva, estão atrelados principalmente 

ao alto investimento do marketing e a venda de produtos dos clubes e produtos 

da própria Liga. Encontramos dados e marcas que mostram o impacto que a 

NFL está conseguindo dentro do atual cenário do esporte mundial. Segue um 

trecho do site UOL, no blog “máquina do esporte”, de 7 de Abril de 2017: A 

NFL foi a liga nacional americana que mais faturou na última temporada, com 

total de US$ 13 bilhões de arrecadação. Desse montante, mais de US$ 3 

bilhões correspondem a direitos de TV. 

Dentro do território brasileiro, os jogos são transmitidos em canais de 

assinatura fechada, consequentemente, para seu acesso, deve-se pagar uma 

certa quantia para acompanhar as transmissões. Essa “barreira”, no entanto, 

não tem impedido que os brasileiros acompanhem os jogos. O site “El País” 

teve acesso aos dados da emissora responsável no Brasil pela transmissão ao 

                                                           
1 National Football League, do inglês, Liga Nacional de Futebol. 
2 Super Bowl é o nome dado ao último jogo da pós-temporada da NFL, a final entre os times que 

disputam o título de campeão. 
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vivo de todos os jogos da temporada da NFL. De acordo com esses dados, 

recolhidos em 4 de fevereiro de 2018, a audiência do esporte cresceu 78% de 

2014 para este ano (2018). 

O site ainda realizou uma entrevista ao consultor de marketing e gestão 

esportiva, Amir Somoggi, este citou que a liga tem desde os playoffs3 de 2016, 

uma parceria com uma agência de marketing esportivo carioca que cuida de 

suas redes sociais no país. “A liga contratou uma agência brasileira para 

fornecer aos fãs locais um conteúdo específico em sua língua”. Ao final da 

entrevista, o autor descreve a característica do público da NFL no Brasil: 

“Quem vê futebol americano hoje no Brasil são jovens muito ligados às redes 

sociais, é um fenômeno que não pode ser descartado, até porque esses jovens 

construirão o futuro esportivo do país” (SOMOGGI, 2018). 

Obviamente que esse cuidado com os fãs do esporte iria acarretar um 

aumento perceptível a visibilidade do esporte e o logicamente ao interesse dos 

telespectadores em praticar ou aprender mais a fundo suas regras e 

especificações. Em dados de 2017 fornecidos pelo IBOPE Repucom, o Brasil 

possui mais de 15 milhões de pessoas que se declaram fãs de Futebol 

Americano. 

De acordo com o Sponsorlink - maior pesquisa especializada em 

esporte do mundo - a maioria desses fãs são homens (57%) e jovens de 18 a 

29 anos (47%). O argumento em que o Prof. Dr. Uwe Muller (1997) cita na 

revista Motrivivência sobre o esporte, encaixa perfeitamente no atual processo 

do futebol americano: “o esporte passa por expansão mundial, recriando, 

reinterpretando e assumindo formas de movimento.’’ 

Mesmo que em um curto período de tempo, os investimentos dentro do 

mercado brasileiro estão aparecendo e sucessivamente surgem as criações de 

clubes de futebol americano dentro do Brasil, ainda com base nas informações 

recolhidas dentro do site El País, o consultor da Confederação Brasileira de 

Futebol Americano (CBFA), Ítalo Mingoni, afirma que: “O esporte está 

crescendo muito de forma que a Confederação tem a preocupação de fazer 

investimentos, para que isso aconteça de modo ordenado, sustentável e 

efetivo” (MINGONI, 2018); ao final da entrevista garante: “Nos próximos cinco 

                                                           
3 Fase de mata-mata da NFL, também chamado de pós-temporada. 
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ou dez anos, muita gente vai olhar com carinho para o futebol americano do 

Brasil” (MINGONI, 2018). 

Tendo como base o que diz Bourdieu (1993) sobre a teoria dos campos, 

o futebol americano aparece como um subcampo dentro do campo dos 

esportes, buscando a sua legitimidade como modalidade esportiva a ser 

praticada em nosso país. Segundo Morales Júnior e Marques (2016), o campo: 

 

Designa um espaço relativamente  autônomo  às  leis  gerais  da  
sociedade,  um  microcosmo  dotado  de normas de ação próprias 
que jamais escapam de imposições do macrocosmo social. 
Caracteriza-se pela desigualdade de acesso aos bens do campo 
(capitais) e como um espaço de luta de forças pela posse do poder  
simbólico  (conferido  reconhecimento  e  legitimidade aos  detentores  
destes  capitais),  cuja necessidade de existência se impõe aos 
agentes nele envolvidos (Bourdieu, 1983). (MORALES JÚNIOR; 
MARQUES, p. 3, 2016) 

 

Como fica perceptível que o trabalho de desenvolvimento do futebol 

americano dentro do cenário brasileiro está presente nas faixas etárias entre 

jovens e adultos e o encontro com o esporte é algo inexperiente, essa situação 

foge àquilo que diz a literatura e começa a ser classificado como iniciação 

tardia (ou seja, quando o acesso à prática sistematizada de uma nova 

modalidade esportiva, se dá na fase adulta), podendo gerar algumas 

dificuldades durante o processo de ensino-aprendizagem da modalidade 

esportiva, como exemplo: desmotivação dos alunos, dificuldade na realização 

de movimentos coordenativos, falha no progresso pedagógico das aulas; 

Esses e outros fatores podem descontentar os praticantes e acarretar em uma 

diminuição de interesses dos mesmos sobre o esporte. 

Nós, formandos da Licenciatura em Educação Física, aprendemos a 

prática do esporte a partir de conhecimentos e experiências vividas dentro de 

um clube de futebol americano em ascensão, na capital do estado. Nesse 

contexto, fomos ensinados dentro de métodos enraizados que poderiam 

possibilitar a nossa desistência desse esporte. Nesse contexto, nos 

interessamos em pensar como desenvolver o futebol americano tardiamente, 

criando estratégias sobre uma progressão de ensino pedagógica diferente da 

que nos foram transmitidas anteriormente. Isso com o intuito de incentivar a 

prática dos alunos e consequentemente expandir o universo das modalidades 
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esportivas escolares, evitando os olhares voltados às modalidades 

convencionais. 

Com o objetivo de pensar e colocar em prática métodos para o ensino 

do futebol americano de forma tardia, para podermos, após, regressar ao 

processo vivido e refletir sobre o processo, sistematizaremos a nossa 

experiência de trato pedagógico. Para tal, o trabalho será dividido em cinco 

capítulos, baseando-se nos cinco tempos apresentados dentro do livro de 

Oscar Jara Holliday, “Para sistematizar experiências” (2006). 

  

Trata-se de uma proposta em cinco tempos, que sugere um 
procedimento com uma ordem justificada (...), esse instrumento deve 
ser utilizado mais como sugestão e inspiração, mesmo que por 
razões didáticas se apresente um pouco rígido. (JARA-HOLLIDAY, 
2006, p. 72) 

 

Assim, seguiremos essa sugestão e apresentaremos esse trabalho 

seguindo as 5 etapas propostas pelo Jara-Holliday (2006), que aqui chamamos 

de 5 tempos. São eles: 

 

1- O ponto de partida; 

Este é o ponto que dá início ao processo de sistematização. Para tanto, 

é necessário que tenhamos participado da experiência, possuir os registros das 

atividades vividas (fotos, vídeos, diários). Segundo Jara-Holliday (2006) é 

necessário partir da própria prática: “Basta, por agora, precisar que quando 

dizemos “partir da prática” estamos entendendo que temos que partir do que 

fazemos, sentimos e também, do que pensamos.” (JARA-HOLLIDAY, 2006, p. 

73). De tal forma, partimos daquilo que fazemos, logo, sentimos e 

(re)pensarmos: o futebol americano. 

 

2- As perguntas iniciais; 

Segundo Jara-Holliday (2006) “[...] trata-se de iniciar propriamente a 

sistematização, tendo como base o ponto de partida [...]”. Assim, nos 

realizamos as perguntas iniciais (p. 19) e começamos a escrever as mesmas, 

para que o processo de sistematização pudesse sair do campo das ideias e se 

tornasse real 
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3- Recuperação do processo vivido; 

Nesse tempo, a partir do processo vivido, entramos na reconstrução da 

história, seguindo uma ordem cronológica dos fatos, enfatizando os aspectos 

descritivos durante todo a experiência. Utilizando de fotografias e relatos dos 

diários de campo, recuperamos o que aconteceu durante a prática das 

atividades.  

 

            4- A reflexão de fundo; 

Nomeado pelo próprio autor como tempo chave para o processo de 

sistematização:  

 

Trata-se, agora, de ir mais além que o descritivo, de realizar um 
processo ordenado de abstração, para encontrar a razão de ser do 
que aconteceu no processo da experiência. Por isso, a pergunta 
chave desse “tempo” é: Porque aconteceu o que aconteceu? (JARA-
HOLLIDAY, 2006, p. 88)  

  

A partir de uma análise crítica dos ocorridos, não mais de uma maneira 

descritiva, localizamos e refletimos sobre os aspectos que marcaram o 

processo. Esses aspectos nos norteiam para o último tempo. 

 

5- Os pontos de chegada. 

No último tempo dessa proposta metodológica, apresentaremos a 

conclusão do nosso trabalho. Faremos apontamentos sobre as reflexões e 

pensaremos os pontos que favorecem na nossa intervenção.  
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1° TEMPO: Ponto de partida 

 

Ao refletirmos sobre o nosso processo de aprendizagem durante o 

período da educação básica, não encontramos, em nenhum momento, um 

ensino voltado para o futebol americano. Talvez pela pouca adesão que o 

esporte tinha na época, ou mesmo pela falta de materiais.  Porém, o fato é que 

não tivemos esse ensino nessa etapa de ensino. O conhecimento sobre a 

modalidade não veio até nós. Nós é que fomos em busca do conhecimento 

sobre a modalidade, isso de forma tardia. Isso nos causou uma inquietação no 

que tange ao ensino do futebol americano dentro do ambiente escolar, 

pensando em uma educação tardia. 

Nessa inquietação também pesquisamos no Scielo, Web of Science e 

noPortal de Periódicos da CAPES resultados por “iniciação tardia ao futebol 

americano”, “iniciação futebol americano” e até mesmo “futebol americano” e 

dentre mais de 600 resultados, não encontramos artigos que corroboram com a 

nossa pesquisa. Em nossa pesquisa, encontramos, em sua maioria, artigos 

que tratam da hidratação para o jogo de futebol americano, o processo de 

recuperação de energia, a perda e reposição de eletrólitos, entre outros.  Isso 

nos faz, de certa forma, sermos pioneiros na abordagem deste tema. 

O fato de sermos pioneiros em um determinado assunto, tendo em vista 

as numerosas publicações de artigos existentes no portal da CAPES, fez com 

que tivéssemos ainda mais vontade de seguirmos nessa linha de pesquisa. 

Faremos uma sistematização de experiência seguindo as ideias 

encontradas no livro de Oscar Jara Holliday, “Para sistematizar experiências” 

(2006). 

  

(...) conceitualizar a prática, para dar coerência a todos os seus 
elementos: “Um dos propósitos principais da sistematização é a 
conceitualização da prática (...), para colocar em ordem todos os 
elementos que intervêm nela; não uma ordem qualquer, mas aquela 
que organiza o fazer, que lhe dá corpo, que o articula em um todo, 
em que cada uma de suas partes situe sua razão de ser, suas 
potencialidades e suas limitações (...) um “pôr em sistema” o fazer, na 
busca de coerência entre o que se pretende e o que se faz. Outros 
ressaltam o fato de que a sistematização é um processo participativo: 
Na Educação Popular, a sistematização é uma espécie particular de 
criação participativa de conhecimentos teórico-práticos, a partir da 
ação de transformação, entendida como a construção da capacidade 
protagonista do povo. Parece que o mais característico e próprio da 
reflexão sistematizadora é que ela busca penetrar no interior da 
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dinâmica das experiências. Algo assim como entranhar-se nesses 
processos sociais vivos e complexos, circulando entre seus 
elementos, percebendo a relação entre eles, percorrendo suas 
diferentes etapas, localizando suas contradições, tensões, marchas e 
contramarchas, chegando assim a entender estes processos a partir 
de sua própria lógica, extraindo ensinamentos que possam contribuir 
para o enriquecimento tanto da prática como da teoria. Sintetizando 
esta característica essencial e própria, poderíamos aventurarnos a 
afirmar que: A sistematização é aquela interpretação crítica de uma 
ou várias experiências que, a partir de seu ordenamento e 
reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivido, os 
fatores que intervieram no dito processo, como se relacionaram entre 
si e porque o fizeram desse modo. (JARA-HOLIDAY, 2006, pgs 23-
24) 

 

Antes de apresentarmos as experiências vividas dos alunos com o 

futebol americano, iremos regressar às nossas experiências com o esporte, em 

um relato inscrito, e como essas experiências nos fizeram ter uma reflexão 

sobre a prática. Com essa reflexão, damos início ao projeto de ensino de 

futebol americano, que realizamos em parceria com o Instituto Federal do 

Espírito Santo (IFES), campus Vitória. 

  Sandro: Me sensibilizei ao esporte graças aos meus amigos, conhecia o 

futebol americano bem superficialmente através de jogos de vídeo game e 

sobre as famosas contusões dos jogadores da liga nacional americana, liga 

esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL. 

Em 2015 fui convidado pelos meus amigos a participar de um try-out4 

para um time capixaba. Como o reconhecimento do esporte dentro do país e 

principalmente dentro do estado do Espírito Santo é bem fraco, a maioria das 

seletivas prioriza na divulgação do esporte, deixando os critérios de avaliação 

física ou conceitual em segundo plano. Ao ingressar no time, percebi o lado 

bom e o lado ruim que o esporte trouxe durante a minha vivência com o 

mesmo. 

O lado bom, foi a ampliação do meu conhecimento sobre o esporte 

mesmo em uma idade que não é sugerida pela literatura, como Greco e Benda 

(1998) dizem que o sistema de treinamento esportivo deve considerar cinco 

aspectos, visando à obtenção de resultados no esporte de alto nível, a partir do 

desenvolvimento do potencial do atleta. Quando esse modelo de treinamento 

                                                           
4 Consiste em uma seletiva, composta por diversos testes físicos/técnicos para a entrada de um 

indivíduo em um time de futebol americano. O resultado do try-out (seletiva) se dá a partir dos 
resultados obtidos nos testes. 
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esportivo não é seguido, temos uma quebra na sequência de aprendizado 

sugerida por Greco e Benda. Essa quebra pode gerar uma falha ou dificuldade. 

Estando dentro de um contexto de uma prática visando o treinamento 

competitivo, não “aprendi” como praticar o esporte da forma metodológica 

sugerida, mas visando na busca de resultados sem importar de como será 

feita. Logo ao perceber a forma de como seria minha função dentro do time, 

me disponibilizei em pesquisar a fundo o jogo em si, como: a sua evolução 

durante os anos, jogos transmitidos na programação televisiva, o estudo das 

jogadas do ataque dentro do livro de rotas (playbook) e principalmente como 

me adaptar nas rotinas do time.  

O lado ruim foi perceptível, de como era a real desvalorização de um 

esporte que não está dentro dos mais populares do país, como: a falta de 

infraestrutura para locais de treinamento, o pré-conceito aos atletas existentes, 

devido à falta de entendimento às regras, a dificuldade na comunicação pois a 

língua oficial do esporte não é a oficial do país e principalmente nos 

equipamentos de segurança para a realização da modalidade esportiva.  

Neste ano (2018), decidi me retirar do esporte por tempo indeterminado, 

devido a escolhas de prioridades e ao receio de acontecer algo grave com 

minha integridade física (mesmo sabendo dos riscos desde o começo da 

prática). Agradeço aos clubes por onde passei e tenho gratidão ao lembrar das 

chances que tive em praticar um esporte que está ganhando o respeito e 

espaço dentro do país. A partir do momento que “vesti a camisa” do esporte 

quando o estive praticando, sinto-me na obrigação de compartilhar esse 

esporte com a futura geração e testemunhando minhas experiências vividas 

durante esses três anos. 

Lucas: Comecei a acompanhar a NFL em 2011, e desde então, foi 

encantamento. O esporte que antes parecia apenas homens se batendo, foi se 

mostrando de um caráter tático e de uma inteligência surreal. Com o tempo fui 

aprendendo mais sobre o esporte e começando a não somente a assistir, mas 

sim, a entender as jogadas, as estratégias e o universo do futebol americano. 

Dessa forma, comecei a querer a aprender a lançar a bola oval, a brincar, e 

então, o que era apenas uma paixão, talvez uma “modinha”, virou amor. 

De 2011 até o início de 2017, eu acompanha a NFL e jogava 

esporadicamente com uns amigos, na praia. Até que fui convidado pelo Sandro 
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(dupla do TCC) a participar do try-out de um time de futebol americano aqui do 

estado, no qual passei. Antes desse try-out, em 2015, eu tinha participado e 

passado em outro time aqui do estado, entretanto, não participei de nenhum 

treino pois eu estava chegando na Universidade, primeiro período, a cidade de 

Vitória era relativamente nova para mim, que não morava aqui... Com isso, 

minha família decidiu que era melhor eu não entrar no time e focar nos 

estudos, aguardando uma nova oportunidade. 

Já fazendo parte do time, descobri uma nova realidade sobre o futebol 

americano. Como um time, era necessário treinamento rigoroso, tanto físico, 

quanto tático. Apesar de conhecer novas pessoas que curtiam o esporte assim 

como eu, o esporte ainda não era valorizado como eu pensava. A prática 

demandava um custo relativamente alto devido aos equipamentos necessários 

para a prática. Apesar disso, eu ainda estava deslumbrado com a possibilidade 

de estar fazendo parte de um time e jogando um esporte que eu amava. Hoje 

eu ainda faço parte do plantel do time. 

Nesse contexto, ressaltamos que temos experiências vividas (não que a 

muita experiência seja necessária para que seja dada uma aula sobre 

determinado tema), o que traz conhecimento sobre a modalidade esportiva 

Futebol Americano. Isso faz com que não fiquemos à deriva em um “novo” 

esporte, nos dando uma base sólida de ideias para se trabalhar, ainda que 

tardiamente, o Futebol Americano em um contexto escolar. Ambos estivemos 

presentes em todas as etapas de criação, desenvolvimento e conclusão desse 

projeto, para que nenhum de nós estivesse alheio aos acontecimentos aqui 

vinculados.  

O processo de criação do plano de ensino e dos planos de aula, 

aconteceram em consonância com a nossa orientadora. Vale ressaltar que a 

mesma não obtinha o conhecimento sobre o futebol americano. Durante as 

reuniões, ela foi aprendendo o básico do esporte conosco e dessa forma nos 

ajudando a pensar o planejamento das aulas de forma que atendessem ao 

método global e ao método situacional de ensino dos esportes. 

O nosso ingresso no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus 

Vitória, para desenvolvermos o projeto, se deu a partir da amizade entre um 

dos integrantes da dupla com o professor Mr. Mauro Sérgio. Na época, o 

professor dava aula de Educação Física no IFES Campus Aracruz, mesmo 
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campus que estudava. Sabendo que o professor Mauro estava agora 

lecionando no campus Vitória, entramos em contato propondo uma parceria, já 

que sabíamos que o campus Vitória dispunha de um campo que nos atenderia 

para a prática do futebol americano. Encontramos um clima amistoso com a 

coordenação do campus ao negociar os horários das intervenções. Durante as 

conversas para a implementação do projeto, optamos por fazer um Projeto de 

Ensino que atenderia somente os alunos do campus que tivessem 16 anos ou 

mais (partindo do pressuposto da iniciação tardia) no período da tarde, uma 

vez por semana.  

Em conversa com o professor, fomos aconselhados a procurar o grêmio 

estudantil da escola, que tinha um importante papel de comunicação com os 

alunos. Em reunião, foi decidido que o grêmio faria tanto o processo de 

divulgação do projeto, quanto o de inscrição dos alunos interessados em 

participar. A divulgação aconteceu por meio de cartazes afixados nos murais e 

de forma oral em ida às salas de aula. Dessa forma, nós fizemos o layout do 

cartaz do Projeto com informações simples sobre dias e horários, e a idade 

mínima exigida para pode participar. Também pensamos em colocar uma foto 

que tivesse a bola de futebol americano em destaque, de modo que fosse um 

atrativo para as pessoas que olhassem o cartaz. 

 

Figura 1 - Divulgação do projeto  

 
Fonte: Acervo próprio (2018) 

 

Já a inscrição, fizemos uma lista e entregamos ao grêmio para que os 

alunos pudessem preencher com seus respectivos dados. Essa ação de 

divulgação em parceria com o grêmio estudantil do campus resultou no 

cadastro de 16 alunos (11 meninos e 5 meninas) mas infelizmente nem todos 

esses alunos progrediram do começo até o final do projeto conosco. 
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Para as nossas intervenções necessitávamos de alguns materiais 

específicos do esporte e outros comuns. O IFES campus Vitória possuía 

alguns dos materiais que nós precisávamos, porém, não todos. Como já dito 

anteriormente, um dos integrantes havia estudado no IFES campus Aracruz e 

sabia que o campus possuía bolas de futebol americano, dessa maneira, 

entramos em contato com o professor de Educação Física do campus para 

saber se havia a possibilidade de emprestar as bolas para o campus Vitória 

para que o Projeto pudesse ocorrer. 

O professor prontamente atendeu o nosso pedido e emprestou 3 bolas 

de futebol americano ao campus Vitória. Ele também iria nos emprestar as 

cintas que são usadas para a prática do flag football5 porém como o campus 

estava passando por uma reforma, ele não achou as cintas. Além das 3 bolas, 

nós também usamos mais 2 bolas pertencentes a nós, totalizando 5 bolas de 

futebol americano. Os demais materiais, como cones e cestas para transportar 

os materiais, utilizamos do próprio campus Vitória. 

Nosso cronograma continha 13 aulas, sendo uma dessas aulas como 

“aula em aberto”. Essa “aula em aberto” estava no cronograma para se caso, 

nós perdessemos algum dia de aula, em decorrência da chuva ou de outros 

fatores. Fizemos a sequência das aulas visando uma progressão. As primeiras 

aulas foram pensadas para que houvesse uma maior interação aluno-aluno e 

professor-aluno, criando assim um vínculo maior de afetividade. Também para 

que tivéssemos um menor número de evasão durante o projeto e também que 

as aulas subsequentes acontecessem com menor teor assertivo, de professor 

mandando e aluno fazendo. 

A aula 5 seria de uma breve recapitulação histórica, onde falaríamos da 

origem do futebol americano, a partir do rugby, além de o vivenciar. Após esse 

primeiro momento, a partir da aula de número 6, já entramos nas posições 

específicas do futebol americano. Essa etapa da cronograma consiste em 

passar aos alunos as posições de maior destaque do esporte, buscando 

entender a importância de cada uma durante o jogo e também vivenciar, na 

prática, cada uma dessas posições em campo. Além disso, essa sequência de 

aulas também iriam nortear os alunos para a finalização do projeto. 

                                                           
5 Versão do futebol americano que não utiliza da força para derrubar o adversário em posse da bola. O 

defensor deve retirar uma fita presa ao adversário para parar a jogada. 
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Conhecendo as regras básicas, conhecendo as posições e tendo 

vivenciado cada uma durante as aulas, os alunos teriam uma base para 

vivenciarem o jogo de futebol americano. O jogo foi pensado para a última 

aula, onde finalizaríamos o projeto. 

Segue o cronograma: 

13/03 

1-    Apresentação 

● Analisar a turma e seu entendimento sobre o conteúdo futebol 

americano; 

● Contribuir na construção de uma nova etapa da cultura corporal dos 

mesmos; 

● Capacitar os alunos a entenderem regras básicas para poder jogar o 

futebol americano. 

20/03 

2-    Fumble. 

● Interagir de forma afetuosa com os colegas de turma; 

● Entender a importância do fumble para o futebol americano; 

● Cooperar com o desenvolvimento da aula e com a separação de grupos. 

27/03 

3-    Aula de Kicker e Punter. 

● Aplicar o conceito das posições Kicker e Punter; 

● Valorizar a cultura corporal do chute do futebol para trabalhar em 

conjunto com uma nova forma de chutar; 

● Validar formas que os alunos criarem para a realização do movimento. 

03/04 

4-    Conhecendo os equipamentos e o dodgeball. 

● Conhecer os equipamentos de proteção do futebol americano e 

conhecer o jogo dodgeball; 

● Relacionar a prática do jogo com o futebol americano. 

10/04 

5-    Rugby adaptado. 

● Desenvolver o jogo Tag Rugby; 
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● Utilizar da criatividade para superar o time adversário e construir 

jogadas; 

● Comparar os movimentos básicos com o futebol americano. 

17/04 

6-    Aula de Quarterback. 

● Aplicar, a partir da técnica aprendida, a melhor maneira pessoal para se 

lançar uma bola de futebol americano; 

● Entender a importância da posição para o futebol americano. 

24/04 

7-    Aula de Wide Receiver. 

● Desenvolver o conceito da posição Wide receiver; 

● Usar brincadeiras que trabalhem em harmonia com o que a posição 

necessita; 

● Capacitar o aluno a aprender o básico sobre a posição para que possa 

vivenciar futuramente. 

08/05 

8-    Aula de Cornerback. 

● Aprender como se faz a marcação no esporte; 

● Conhecer as faltas que podem acontecer durante o processo de 

marcação; 

● Entender a importância da posição para o futebol americano. 

15/05 

9-    Flagball. 

● Desenvolver uma modalidade introdutória do futebol americano nas 

escolas, o flagball; 

● Diferenciar essa modalidade do futebol americano; 

● Valorizar a criação de jogadas e criatividade que os alunos terão durante 

sua prática. 

22/05 

10-  Aula de Offensive Line e Defensive Line. 

● Ser capaz de superar o adversário e também de não ser superado; 
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● Entender a importância da posição para o futebol americano; 

● Relacionar-se de forma respeitosa com os colegas, sem ter a intenção 

de machucar ao outro. 

29/05 

11-  Palestra com o dono do time Black Knights. 

● Conhecer um pouco mais sobre o futebol americano dentro do nosso 

território nacional, com mais ênfase no Espírito Santo; 

● Promover um diálogo informal entre os alunos e o convidado; 

● Praticar atividades que serão trazidas pelo convidado.  

05/06 

12-  Finalização. 

● Demonstrar aquilo que aprenderam durante o projeto; 

● Identificar os pontos positivos e negativos do projeto; 

● Relacionar-se de forma respeitosa com os colegas. 

12/06 

13- (aula em aberto) 
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2° TEMPO: Perguntas iniciais 

 

A partir deste momento do trabalho, nós salientamos que seguimos os 

passos descritos por Jara-Holliday (2006), procurando então responder três 

questões: 

- Para que queremos sistematizar? (Definir o objetivo) 

- Que experiência(s) queremos sistematizar? (Delimitar o objeto em 

tempo e lugar) 

- Que aspectos centrais dessa experiência nos interessa sistematizar? 

(Aspectos centrais da experiência) 

Existem poucos artigos que corroboram com a nossa visão. Pimentel, 

Galatti e Paes (2010), Silva (2008) e Belli et al. (2017) seguem a mesma linha 

de estudo sobre a iniciação tardia, porém ambos trabalham com esportes 

diferentes (basquete e tênis de mesa) do qual iremos tratar. Apesar de tratar de 

esportes diferentes, isso é o que temos hoje de produção na literatura acerca 

da iniciação tardia, com isso vamos tomar o caminho de pensar a iniciação ao 

futebol americano a partir dessas produções. 

Com a intenção de ampliar o acervo cultural das modalidades esportivas 

coletivas dos alunos que não tiveram contato (ou tiveram pouco contato) com 

essa modalidade durante o tempo de ensino-aprendizagem que condiz com a 

literatura, partimos para a pergunta principal deste trabalho: Quais seriam as 

possibilidades de trato pedagógico para a iniciação tardia ao futebol 

americano? O objetivo deste trabalho é, então, buscar dentro da Pedagogia do 

Esporte, quais as possibilidades de trato pedagógico seriam adequadas para 

tratar o esporte Futebol Americano, mesmo apresentado em uma iniciação 

tardia. 

A pedagogia do esporte entende que os esportes coletivos podem 

ocorrer de formas variadas, mas tradicionalmente acontece por meio de 

métodos como o analítico-sintético, global-funcional e situacional.  

  O método analítico tem como apoio a teoria associacionista, que 

preconiza que uma técnica esportiva deve ser ensinada, a partir da destreza 

motora, por meio da divisão do movimento em partes para depois uni-las, 

partindo da prerrogativa de que as partes são aprendidas de acordo com algum 

critério ou um número fixo de ensaios isolados, sendo que podem ser 



22 

apresentados aos alunos vários segmentos do todo, porém sempre de forma 

progressiva (do fácil para o difícil). 

Esse método apresenta como vantagem uma rápida melhora da técnica, 

o que gera certo grau de motivação por parte do aluno; é também um método 

de fácil assimilação dos conteúdos técnicos do esporte, porém tem como 

desvantagem a mecanização das ações dos jogadores, já que considera que o 

jogo é apenas uma soma de suas partes, fazendo com que o aluno sempre se 

confronta com situações-problema de uma mesma forma, normalmente em 

situação estática e predeterminada (GRECO, 2000b), situações 

completamente distintas das exigidas no transcurso do jogo (esporte coletivo), 

no qual as situações-problema são imprevisíveis.  

O método global se fundamenta na percepção dos estímulos não como 

uma soma das partes, mas sim como um conjunto organizado, no qual são 

elaboradas simplificações das situações reais do jogo–muito próximas do jogo 

formal, em que a dificuldade é adequada aos praticantes, como campo de jogo 

e tamanho dos alvos, e é progressiva, até que se chegue ao jogo formal 

(GRECO, 2000b). A crítica a esse método é a grande quantidade de 

informações para a prática dos jogos, pois eles devem ser semelhantes ao jogo 

formal. Em contraposição a esses, há outras formas de ensino dos jogos 

coletivos esportivos que se baseiam no princípio tático do jogo e se utilizam 

dos jogos situacionais e reduzidos.  

O método situacional com ênfase nos processos cognitivos, tendo como 

princípio o ensino das particularidades de situações táticas presentes no jogo 

formal, porém as suas atividades podem permitir também um aprimoramento 

técnico, já que os elementos do jogo passam a ser denominados neste como 

técnico-táticos. Ou seja, o princípio norteador do método é o tático, no entanto 

para a realização das decisões táticas é necessário uma ação técnico-tático. 

Dentro desse método, sempre são consideradas várias soluções para cada 

situação-problema, existem possibilidades de escolha de uma solução mais 

adequada (correta), menos adequada (aceitável) e a escolha indesejada 

(errada) de situações inadequadas para os problemas de jogo que surgem. 

Diante da explicação de cada uma dos métodos que a pedagogia 

classifica como as mais tradicionais, iremos fugir da usual, ressaltado por 

Greco e Benda (1998): 
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Dentro desta corrente da Educação Física e dos esportes, muitas 
instituições de ensino, formal ou não, que têm, como principal método 
de ensino-aprendizagem-treinamento para os jogos esportivos, a 
sequência: primeiro, treinamento técnico; logo a seguir, treinamento 
tático. O método de repetição e os métodos analíticos — nas suas 

diferentes formas de expressão — são os mais utilizados. (Greco e 
Benda, 1998) 

 

Perante o contexto dos alunos que estaremos lidando dentro do projeto 

iremos utilizar os métodos: situacional e global. Justificamos nossa escolha 

seguindo a intenção de ensino-aprendizagem dentro das aulas ministradas.  

Iremos transitar dentro de atividades como capacidades coordenativas, 

demonstrando e ensinando para eles as técnicas de movimentos que serão 

utilizadas dentro das atividades coletivas e individuais, como por exemplo: 

chute, correr com a posse da bola, lateralidade, etc. Como os alunos possuem 

em si uma cultura corporal que se vale, também, de conteúdos de outros 

esportes, iremos utilizar pequenos jogos que possuem as características 

semelhantes às características do futebol americano.  

Esclarecemos essa estratégia de ensino seguindo a ideia de Gallahue 

(2003), pois como os alunos possuem uma idade avançada para serem 

apresentados a uma modalidade não antes vista, os seus padrões motores já 

atingiram o estágio maduro de desenvolvimento motor, apresentando 

dificuldades em aprender novos movimentos. Continuando a justificativa do 

motivo pela utilização de pequenos jogos para criar uma adaptação e uma 

ligação ao novo esporte (Futebol Americano), nos baseamos no que diz 

Barbanti (1994), pois um indivíduo que tenha um amplo repertório motor (jogos 

adaptativos), tendo praticado variadas atividades e exercido suas habilidades 

motoras básicas através de jogos e situações motoras variadas, esse tende a 

ter uma facilidade para o aprendizado de um novo jogo ou de uma nova 

modalidade esportiva. 

Seguiremos uma progressão pedagógica com base na Escola da Bola 

(2002). A técnica será um meio para resolver os problemas do jogo, sendo 

assim o melhor gesto pessoal para o acerto, para alcançar o objetivo que se 

põe em questão. Com esse plano de fundo, explicaremos as posições mais 

importantes (ou as posições de maior destaque) em conversa e deixaremos os 

alunos experimentarem cada posição. Após a primeira experimentação, 
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demonstraremos e ensinaremos os movimentos técnicos das posições para 

que os alunos possam ter o conhecimento da técnica por trás do movimento. 

Daremos a liberdade para que os alunos possam escolher a melhor 

forma que os mesmos, após a experimentação da técnica, acharem melhor 

para chegarem ao fim necessário (chute, recepção, arremesso), para então 

lidar com as futuras adversidades durante a prática do jogo em si. Ao final das 

aulas sempre haverá um desafio que irá estimular os alunos coletivamente ou 

individualmente.  
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3° TEMPO: Recuperação do tempo vivido 

 

3. 1 Apresentação 

 

Optamos por fazer uma conversa com os alunos sobre o projeto e 

também para sabermos qual o nível de conhecimento teórico deles sobre o 

Futebol Americano em uma sala, que nesse caso foi a sala de lutas do 

Instituto, e após, fazer um jogo livre, onde percebemos o nível de 

conhecimento dos alunos na prática. 

No começo da aula tivemos a presença de 6 alunos, sendo 5 homens e 

1 mulher, com os quais tivemos a primeira conversa. Nessa conversa 

procuramos entender qual era o nível de contato deles com o esporte, há 

quanto tempo assistiam (se é que assistiam), se torciam para algum time, se já 

jogavam, se tinham amigos que gostavam do Futebol Americano, etc; e 

procuramos saber se eles entendiam o esporte, sabendo identificar as 

pontuações, as regras básicas, se conseguiam entender uma falta, etc. 

Com essa conversa inicial nós montamos uma tabela, que nada mais é 

do que uma forma didática de ilustração que achamos para demonstrar o nível 

de conhecimento dos alunos. Esse gráfico surgiu a partir da primeira conversa 

com os alunos e não traz em si o caráter avaliativo, em que demos notas para 

os alunos naquilo que eles sabiam ou não sabiam, e sim, informativo, nos 

dando uma visão geral daquilo que os alunos conheciam e não conheciam. 

Dessa maneira conseguimos repensar melhor as demais aulas. 

 

Tabela 1 - Gráfico diagnóstico  

 

 
 Fonte: Diário de Campo (13/03/2018) 
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Após a conversa em sala, fomos para a quadra, onde fizemos o jogo. 

Antes do jogo, deixamos que os alunos tivessem o contato com a bola, onde 

um aluno lançava para o outro, sem nossa intervenção. 

 

Na quadra, deixamos que os alunos lançarem a bola durante os 
primeiro 15 minutos. Nesse tempo, diagnosticamos que a maioria 
deles já conseguia fazer o passe dando um spin6 na bola, mesmo 
sem utilizar a técnica apropriada. (Diário de Campo, 13/03/2018) 

 

Nessa primeira atividade, diagnosticamos que os alunos não sabiam 

como recepcionar a bola que era lançada em sua direção, dessa forma 

tomamos a atitude de esvaziar um pouco as bolas para que os alunos não 

machucassem os dedos na hora da recepção, como visto nesse trecho do 

Diário de Campo (13/03/2018): 

 

Percebemos também nesse momento que os alunos não sabem 
recepcionar a bola, fazendo com que houvesse uma probabilidade 
maior deles se lesionarem. Ao vermos isso, decidimos intervir e 
esvaziamos um pouco as bolas, para que o impacto da bola com as 
mãos/dedo fosse menor, fazendo assim com que houvesse uma 
menor probabilidade de os alunos se machucarem. (Diário de Campo, 
13/03/2018) 

 

Como tínhamos um número grande de bolas, não precisamos parar a 

atividade e esvaziar as bolas, fizemos isso com uma de cada vez, sem que os 

alunos tivessem que esperar. Com isso “[...] um dos alunos nos indagou sobre 

o motivo pelo qual as bolas foram esvaziadas, pois ele sentiu a diferença na 

hora de a lançar.” (Diário de Campo, 13/03/2018), explicamos que com as 

bolas um pouco mais murchas eles teriam maior facilidade de recepcionar a 

mesma e ainda falamos sobre a questão da unha, que é necessário que ela 

não esteja grande, pois atrapalha o lançamento da bola e também aumenta a 

chance de se machucar no processo de recepção, podendo a bola pegar 

primeiro na unha. 

Após o esvaziamento das bolas, os alunos conseguiram recepcionar 

mais bolas, pois o medo inicial de se machucarem diminuiu com a atitude que 

tivemos. 

                                                           
6 Nome dado ao movimento de rotação que a bola faz ao ser lançada, melhorando sua trajetória e 

diminuindo o atrito com o ar, como consequência aumentando sua velocidade. 
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Fizemos o primeiro jogo com 3 jogadores de cada lado, sendo um 

ataque e outro defesa. Lembramos junto com eles sobre uma regra importante 

que foi conversada durante a primeira etapa da aula, que era a quantidade de 

chances que o ataque tinha para conseguir avançar no campo. Ao 

relembrarmos, delimitamos o espaço simbólico de 10 jardas7 (da onde 

começava a jogada e até onde iria, que seria o touchdown8) e começamos o 

jogo. 

No começo deixamos o jogo acontecer naturalmente, sem intervenção. 

Com o andamento do jogo, ocorriam determinadas jogadas que nos fazia 

paralisar a partida para que pudéssemos relembrar algumas regras já vistas na 

primeira conversa e para ensinarmos outras que eles não conheciam por 

completo. Também colocamos alguns nomes oficiais de posições de marcação 

de jogo, para que eles se familiarizassem com esses nomes. 

No processo de saída da sala de lutas e ida para a quadra, uma garota 

do projeto veio até nós e disse que estava sem internet no celular e, por esse 

motivo, não compareceu a primeira parte da aula, pois não sabia onde nós 

estávamos. Como ela não tinha participado da conversa inicial, um de nós 

conversou com ela enquanto os outros alunos estavam na parte inicial da 

prática (lançando a bola) e nessa conversa percebeu-se que ela não tinha 

nenhum conhecimento sobre o Futebol Americano. Ela se inscreveu no projeto 

por convite de uma amiga, que também chegou atrasada na aula devido ao um 

engarrafamento. Essa aluna em questão, já conhecia um pouco sobre o 

esporte e se enturmou rapidamente conosco. 

Segue um trecho do Diário de Campo que demonstra um desinteresse 

da primeira garota mencionada ao projeto: 

 

Ela foi convidada para participar da prática, porém não se sentiu 
muito a vontade, em grande parte por não conhecer nada sobre o 
futebol americano. Assim, decidiu ficar só observando. Essa aluna 
saiu mais cedo da aula e mencionou com um de nós que não 
pensava em voltar mais para o projeto. Ao conversar com ela e com 
mais uma aluna, conseguimos fazer com que ela entendesse que ali 
seria o espaço mais ideal para que ela aprendesse e conseguimos 
um “sim” quando insistimos para que ela voltasse na próxima aula. 
(Diário de campo, 13/03/2018) 

                                                           
7 10 jardas é a distância que um time precisa avançar, em no máximo 4 tentativas, para que continue 

tendo a possibilidade de atacar. Caso não consiga, o time adversário passa a ter o direito do ataque. 
8 Touchdown é a pontuação máxima do Futebol Americano, valendo 6 pontos. 
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Ao final da aula levamos dois dos equipamentos obrigatórios no esporte, 

o helmet e shoulder, que são os equipamentos que chamam mais atenção e 

que os alunos têm menos contato, para que eles pudessem interagir. Poucos 

aceitaram esse convite, mas uma aluna ficou muito animada e pediu para tirar 

uma foto com eles. 

 

Figura 2: Aluna experimentando os equipamentos de proteção 

 
Fonte: Diário de campo (13/03/2018) 

 

3. 2 Fumble 

 

Diferente da primeira aula, em que tivemos a presença de bastantes 

alunos, nessa aula tivemos um número menor de alunos presentes, fazendo 

com que tivéssemos de participar para podermos realizar a atividade proposta.  

Como dito anteriormente, utilizamos alguns jogos e brincadeiras que 

pudessem trazer um pouco das habilidades que se assemelham com o futebol 

americano e após utilizar da habilidade trabalhada dentro de situações do jogo. 

Nessa aula trabalhamos com o tempo de reação dos alunos. 

A atividade proposta foi a foursquare9. A atividade consistia em, com um 

quadrado grande dividido em quatro partes, cada aluno ficava dentro de um 

espaço, com o intuito de rebater a bola com as mãos dentro do quadrado 

                                                           
9 Como não achamos um nome em português que fosse popular para o jogo, utilizamos do nome 

original em inglês. 



29 

vizinho. O aluno que deixar bola quicar em seu espaço por duas vezes ou 

quicar e sair, estaria fora. Mesmo parecendo uma atividade complicada, os 

alunos se divertiram bastante e serviu como um “quebra-gelo” para 

conhecermos a turma, segue um trecho do Diário de campo (20/03/2018): 

 

Nossa ideia inicial era ter ficado menos tempo nessa atividade, mas 
como percebemos que os alunos gostaram bastante, decidimos ali no 
momento permanecer mais tempo, já que o objetivo principal dessa 
aula era a socialização entre os alunos. (Diário de campo, 
20/03/2018) 

 

Figura 3: Ilustração do jogo foursquare  

 
Fonte: Google Imagens10 

 

Junto com os alunos, tivemos nosso primeiro contato com o campo, 

onde iríamos ministrar a maioria das nossas aulas, na segunda atividade. A 

segunda atividade trabalharia também com o tempo de reação dos alunos em 

uma situação específica do esporte, que pode ocasionar na recuperação da 

posse bola para a defesa ou o ataque manter a posse de bola. Essa situação 

se chama fumble11. Diferente da primeira atividade, os alunos deveriam prestar 

mais atenção e percepção do espaço pois o quique da bola de futebol não é 

um quique que possui uma trajetória uniforme, influenciado pelo formato não 

esférico da mesma.  

Percebendo a evolução e entendimento dos alunos diante dos objetivos 

propostos da aula, progredirmos em uma sequência de variações: 

                                                           
10 Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=foursquare+jogo&hl=pt-

BR&authuser=0&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwikjtLa09DeAhUEkJAKHYYCDZsQ_AUICigB
&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZU9_QC4QjXy4YM:> Acesso em: 13 nov. 2018. 
11 O fumble ocorre quando um jogador, em posse da bola, perde a posse antes da jogada acabar. Isso 

pode ocorrer quando o jogador sofre um tackle e solta a bola antes dele encostar no chão, quando o 
adversário puxa/empurra a bola ou quando o quarterback perde o controle da bola antes de realizar o 
movimento do arremesso. 

https://www.google.com.br/search?q=foursquare+jogo&hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwikjtLa09DeAhUEkJAKHYYCDZsQ_AUICigB&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZU9_QC4QjXy4YM:
https://www.google.com.br/search?q=foursquare+jogo&hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwikjtLa09DeAhUEkJAKHYYCDZsQ_AUICigB&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZU9_QC4QjXy4YM:
https://www.google.com.br/search?q=foursquare+jogo&hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwikjtLa09DeAhUEkJAKHYYCDZsQ_AUICigB&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZU9_QC4QjXy4YM:
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1) 
Individualmente 

- Altura da bola 
lançada para 
depois ser 
recuperada; 

- Limite de tempo 
para sua 
recuperação; 

- Distância do 
lançamento para 
sua recuperação. 

2) 1x1 - Disputa de qual 
seria o mais 
rápido a 
recuperar a sua 
bola;  

- Disputa de 
quem seria o 
mais rápido a 
guardar a sua 
bola dentro do 
cesto de bolas 
depois do quique; 

- Disputa da posse 
de uma bola. 

3) Desafio - Rodar em volta 
de si com o 
auxílio do cone e 
disputar 1x1 a 
posse de uma 
bola. 

  

 

Durante as atividades, fomos indagados por uma aluna se as atividades 

que estávamos passando para eles eram o que nós fazíamos nos treinos do 

nosso clube. Nós respondemos a:  

 

As atividades que iríamos trazer para as aulas do projeto nem sempre 
seria “igual” a dos nossos treinos, seriam atividades e brincadeiras de 
iniciação, com algumas regras e bastante descontração para 
conseguirmos prender a atenção e aprender algo agradável bem 
descontraído, quebrando o “preconceito” de violência do esporte. 
(Diário de campo, 20/03/2018) 

 

Algo incrível que percebemos na avaliação da aula, foi relatado no 

Diário de campo (20/03/2018): 

 

Com o decorrer da atividade de conquistar a bola depois de um chute 
para o alto até quicar no chão, percebemos que alguns alunos 
estavam criando estratégias sem as nossas “dicas”, a utilização de 
posturas diferentes e a utilização do espaço corporal para ganhar 
território, mesmo eles dizendo que não era somente velocidade e 
força, mas tempo de reação e um pouco de sorte. (Diário de campo, 
20/03/2018) 
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Figura 4: Alunos disputando a posse de bola para colocar no cesto 

 
Fonte: Diário de campo (20/03/2018) 

 

Salientamos que nessa aula buscamos fazer com que a turma se 

entrosasse entre si e conosco para que houvesse uma ligação afetuosa entre 

todos, fazendo com que essa e as demais práticas se tornassem um momento 

não só de aprendizado, mas de descontração e diversão.  

 

Durante todas essas atividades, percebemos o sorriso dos alunos, o 
que nos mostrou que as atividades estavam sendo prazerosas para 
eles. Também conseguimos perceber uma interação afetiva entre 
eles. (Diário de Campo 20/03/2018). 

 

3. 3 Kicker e Punter 

 

Nesta aula começamos a trabalhar com as posições dos jogadores e 

escolhemos aquela posição que utiliza algo que culturalmente o brasileiro já 

está familiarizado, o chute. O chute, dentro do contexto do futebol americano, é 

de responsabilidade do kicker12 e o punter13. 

Já na primeira atividade colocamos a nomenclatura e ensinamos a 

importância das posições para o jogo do futebol americano (kicker, punter, long 

                                                           
12 Kicker é o responsável pelo chute que acontece com a bola no chão, podendo ser um chute de 

pontuação ou um chute de início/reinício de partida. 
13 Punter é o responsável pelo chute de devolução da posse de bola que ocorre com a bola solta no ar, 

sem contato com o chão. 
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snapper14 e holder15), mas, utilizando bolas de futsal. Em trios, os alunos se 

dividiram e iriam fazer um rodízio entre eles nas posições.  

O objetivo da atividade, seria acertar a baliza do gol, seguindo a 

seguinte progressão: 

- O long snapper, seria o primeiro a realizar o movimento, realizando um 

passe de costas entre as pernas; 

- O holder, seria o segundo, segurando a bola e preparando para o kicker; 

- O kicker, seria o último, realizando o chute. 

 

Figuras 5, 6, 7, 8: 1- long snapper, 2- holder; 3- kicker 

 
Fonte: Diário de campo (27/03/2018) 

 

Na mesma atividade, ao perceber que os chutes estavam apresentando 

uma porcentagem de aproveitamento alto, implementamos o elemento 

pressão. Aumentamos a distância e aumentamos a complexidade da atividade, 

colocando um obstáculo, que seria a “barreira” do futebol, essa barreira tentaria 

impedir do chutador acertar a baliza do gol.  No contexto do futebol americano, 

                                                           
14 Long snapper é o responsável em iniciar as jogadas em situações de chute. 
15 Holder é o responsável por receber a bola do long snapper e a posicionar para que o kicker poxa 

executar o chute. 
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a barreira seria o time adversário tentando impedir o chutador de acertar o 

meio do “Y” atrapalhando ou bloqueando o chute. No começo da atividade 

essa barreira ficou parada e depois ela começou a andar em direção ao 

chutador, diminuindo seu espaço de chute e estimulando o mesmo a realizar o 

movimento de chute mais rápido para conseguir acertar o alvo.  

 

Figuras 9, 10: Barreira sem movimento 

 
Fonte: Diário de campo (27/03/2018) 

 

Figuras 11, 12: Barreira com movimento 

 
Fonte: Diário de campo (27/03/2018) 

 

Figura 13: Brasileiro Cairo dos Santos, kicker da NFL 
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Fonte: Google Imagens16 

Dentro do campo, realizamos em um curto tempo as mesmas 

atividades, mas percebendo a influência dos fenômenos naturais presentes em 

esportes ao ar livre, como: luz solar e ventos; além do piso irregular. Diante 

desses fatores e também buscando ensinar aos alunos, pausamos a prática e 

fizemos uma intervenção para passar aos alunos algumas técnicas utilizadas 

no processo de execução do movimento em cada uma das as três posições. 

 

Figura 14: Professor regente mostrando o chute 

  
Fonte: Diário de campo (27/03/2018) 

 

Após essa intervenção deixamos claro nosso intuito durante essa pausa 

na prática, Diário de campo (27/03/2018): 

 

Após essa primeira rodada, onde cada aluno passou uma vez por 
cada posição, reunimos todos e falamos que com o pouco 
conhecimento da técnica que eles tinham obtido, eles poderiam se 
apropriar desse conhecimento e utilizar da melhor maneira que eles 
quisessem, para que não ficassem presos na técnica e conseguissem 
realizar o objetivo da melhor maneira pessoal. (Diário de campo, 
27/03/2018) 

 

                                                           
16 Disponível em: <https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&authuser=0&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=amPqW6ycHISgwgSGhbTYCQ&q=kairo+santo
s+chute&oq=kairo+santos+chute&gs_l=img.3...1219839.1224657..1224803...5.0..0.116.2289.14j9......1..
..1..gws-wiz-
img.......0j0i67j0i30j0i5i10i30j0i10i24j0i24j0i19j0i5i10i30i19j0i10j0i5i30j0i8i30.QyCWXmf8pJ4#imgrc=eTI
MVueOGMyLJM:> Acesso em: 13 nov. 2018. 
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A segunda posição trabalhada, o punter, requeria uma complexidade 

maior nos gestos mecânicos do chute, como por exemplo: ao chutar a bola, o 

pé de apoio necessitada ser elevado e, após o contato com a bola, não estar 

em contato com o chão para que haja uma maior impulsão, visando fazer com 

que a bola, após o chute, percorra uma maior distância. Quando percebemos a 

dificuldade dos alunos em realizar a atividade, utilizamos diferentes estratégias, 

como relatamos no Diário de campo (27/03/2018):  

 

Não utilizamos a competição em grupo, pois queríamos observar 
melhor como os eles faziam as mecânicas necessárias da posição, 
além de evitar afobação e priorizar a concentração, já que cada um 
tinha seu tempo para fazer o chutes, [...] assim como no começo, 
percebemos uma melhora na trajetória da bola, assim como a sua 
altura e força. (Diário de campo, 27/03/2018) 

 

Ao final da aula realizamos uma roda de conversa e obtivemos o 

seguinte feedback dos mesmos: 

 

Conversamos com os alunos sobre no que eles tiveram mais 
dificuldade, e obtivemos a resposta de que os alunos tiveram mais 
dificuldade na hora do punt, enquanto apenas um disse que teve mais 
dificuldade na hora do chute do kicker, pois, segundo ele, era mais 
difícil tirar a bola do chão. (Diário de campo, 27/03/2018) 
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Figuras 15, 16, 17, 18: Chutes do kicker realizados do campo 
 

 
Fonte: Diário de campo (27/03/2018) 

 

 

3. 4 Conhecendo os equipamentos e o dodgeball 

 

Como já tínhamos conversado sobre os equipamentos necessários para 

a prática do esporte na nossa primeira aula, de apresentação, bem como 

mostramos o helmet e o shoulder, não precisaríamos fazer isso de novo nessa 

aula. Isso nos deu um espaço de tempo maior, que decidimos preencher com a 

parte de recepção da bola após a realização do punt. Dessa forma 

preenchemos o tempo com mais uma atividade e fizemos uma continuação da 

atividade da aula anterior. 

No início da aula relembramos o chute e propomos aos alunos uma 

nova experiência e, como dito, implementamos a recepção após o chute.  

A nova estratégia nada mais foi que vivenciar o chute com a perna não 

dominante dos alunos. Essa experiência nos espantou e a eles também, como 

podemos ver no Diário de campo (03/04/2018):  
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Com o tempo, tivemos a ideia de pedir para que eles fizessem o punt 
com a perna não dominante e essa diferenciação nos proporcionou 
algumas surpresas agradáveis junto com uma experiência nova para 
os alunos. A maior parte da turma se espantou em perceber que o 
chute com a perna não dominante estava tendo mais direção e altura 
do que com a perna dominante. (Diário de campo, 03/04/2018) 

 

Durante esse espanto, alguns alunos nos questionaram o porquê desse 

acontecimento. Nós os respondemos baseado na fisiologia do exercício. Como 

o corpo possuem alguns padrões básicos de movimento que são realizados 

desde a infância até a maturidade motora, são constituídos os chamados 

“engramas”. Esse engrama presente nos alunos é o do chute do futebol, na 

bola de futebol, então, para ocorrer um chute na bola de futebol americano, 

este engrama acaba por ser tornar uma dificuldade a ser transposta. 

Muitas vezes os movimentos se confundem, como é o exemplo de um 

de nós (Lucas), que teve uma dificuldade inicial em fazer o movimento de 

lançamento/passe com a bola de futebol americano quando começou a praticar 

o esporte, tendo em vista que o movimento é parecido com o movimento do 

forehand17 no esporte tênis, que por muito tempo praticou antes de começar a 

jogar futebol americano. 

Como não utilizamos a perna não-dominante com tanta frequência, 

nosso cérebro não possui o engrama para o chute com essa perna, assim 

pode ser que a resposta para a maior facilidade em chutar com a perna não-

dominante seja essa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Golpe executado movimentando a raquete com palma da mão voltada para frente. 



38 

 
 
 
 

Figuras 19, 20, 21, 22: Chute do punter 
 

 
Fonte: Diário de campo (03/04/2018) 

 

Como o punter é a posição que irá devolver a posse de bola ao 

adversário, a recepção está ligada diretamente ligada a essa vivência. A parte 

da recepção foi a que trouxe maior dificuldade durante a prática, como 

podemos ver no Diário de campo (03/04/2018): 

 

Com o término dessa atividade perguntamos a eles qual movimento 
foi o mais difícil, o movimento do punter ou o do retornador, a maioria 
respondeu que a recepção foi mais complicada, devido à dificuldade 
em encontrar o tempo de bola, em ajustar o corpo no espaço-tempo 
para poder pegar a bola antes que ela caísse no chão. (Diário de 
campo, 03/04/2018) 
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Figuras 23, 24, 25, 26: Recepção do punt 
 

 
Fonte: Diário de campo (03/04/2018) 

 

Após trabalharmos com as habilidades de chute, começamos focar nas 

seguintes habilidades: arremesso e deslocamento. Para isso trouxemos o jogo 

dodgeball. Escolhemos esse jogo, pois a prática demanda de uma boa 

agilidade durante o descolamento, precisão no arremesso da bola e outras 

habilidade secundárias, como por exemplo a recepção. 
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A atividade que teve um pouco de adaptação para ser feita no 
campo, pois como dito anteriormente a quadra estava em obra. Os 
alunos sentiram falta daquele dinamismo que a atividade em si 
proporciona, mas apesar desses empecilhos a atividade foi bem 
desenvolvida e extremamente divertida. Os alunos sempre estão bem 
abertos a esses tipos de atividades que a gente propõe. (Diário de 
campo, 03/04/2018) 

 

Essa adaptação, descrita no Diário de Campo, foi a delimitação do 

espaço para a prática da atividade. Tivemos que demarcar o espaço com 

cones já que não tínhamos as linhas para a demarcação. Com o passar do 

tempo fomos diminuindo o espaço para que houvesse maior dinamismo 

durante a atividade. 

 

Figuras 27, 28, 29: Alunos praticando dodgeball 
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Fonte: Diário de campo (03/04/2018) 

 

Para a próxima atividade ser realizada pedimos para que os alunos 

arremessassem a bola de futebol americano da mesma maneira que 

arremessaram a bola de dodgeball. Enquanto uns arremessavam outros 

corriam em uma retilínea e faziam a recepção, dessa forma os que corriam 

realizavam uma rota para a conquista de território. Esse exercício é chamado 

de easy-up. 

Nessa aula não houveram intervenções quanto ao modo de fazer a 

atividade, mesmo não havendo muitas recepções. O objetivo da aula era fazer 

com que os alunos experimentassem o arremesso do futebol americano e 

criassem (ou não) a relação com o arremesso de outro jogo.  

Realizamos a avaliação e nos surpreendeu positivamente o que os 

alunos relataram: 

 

No final, fizemos uma roda de conversa sobre as atividades e 
surpreendentemente os alunos nos falaram que foi mais fácil realizar 
o movimento de lançamento com a bola de futebol americano. 
Sabíamos que não foi o primeiro contato que os alunos tiveram com a 
bola, pois eles brincam antes das aulas de ficarem lançando a bola 
uns para os outros. A dificuldade que eles colocaram na conversa foi 
a de lançar a bola no chamado “ponto futuro”. O “ponto futuro” nada 
mais é do que ter a percepção da velocidade do companheiro e da 
força que se deve ter no lançamento da bola, para que a bola chegue 
exatamente onde o companheiro estiver, não indo atrás e nem a 
frente, para que o passe possa ser completado (Diário de campo, 
03/04/2018) 

 

Figuras 30, 31, 32, 33: Aluno realizando o arremesso 
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Fonte: Diário de campo (03/04/2018) 

 

3. 5 Aula de Quarterback 

 

A partir do aquecimento já priorizamos no aquecimento das articulações 

dos ombros e quadril pois a aula iria demandar bastante dessas articulações. 

Após o aquecimento, explicamos à posição que seria trabalhada nessa aula, a 

posição do Quarterback18 (QB). Como na aula anterior os alunos vivenciaram 

livremente os lançamentos, nessa aula intervimos mais, focando no ensino da 

mecânica do arremesso/movimento e colocando objetivos durante a prática, 

estimulando a concentração e precisão dos alunos, ainda mais pelo fato de que 

essa posição, dentro do campo, é conhecida como o “cérebro da equipe”, a 

posição que comanda o time a vitória. 

  

Na nossa primeira atividade fizemos um tiro ao alvo, que de primeiro 
momento os alunos tinham que acertar o travessão, primeiramente 
em distância curta, que era ¼ da distância total da quadra. 
Percebemos que os alunos tiveram facilidade em se aproximar do 
alvo e por 3 vezes eles conseguiram acertar o travessão. Para 
dificultar e exigir mais precisão e concentração dos alunos, 
aumentamos a distância entre o alvo e o lançamento, que passou a 
ser metade da distância da quadra e o objetivo passou a ser acertar o 
cone posicionado em cima do travessão. Como esperado, os alunos 
tiveram mais dificuldade em acertar o alvo, apenas um aluno 

                                                           
18 Nome dado a posição de maior importância no esporte. Quarterback é o responsável por comandar o 

ataque do time em busca de pontuação, na maioria das vezes lançando a bola para os demais 
companheiros. 
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conseguiu acertar o cone, apenas uma vez. (Diário de campo, 
10/04/2018) 

 
 
 
 

Figuras 34, 35: Aluno fazendo o snap19 e o outro aluno arremessando 
 

 
Fonte: Diário de campo (10/04/2018) 

 

Os alunos se sentiram desafiados e realizaram as tarefas com 

concentração e vontade de melhorar a técnica a cada arremesso. 

Depois dessas atividades de tiro ao alvo, ensinamos aos alunos quais 

são as duas formações em que o QB pode receber a bola no snap e quais são 

os dois movimentos básicos que ele faz após receber o snap. 

- Explicamos as duas formações: 

 

Under Center 

 

Onde o QB, estando com as 

mãos por baixo do glúteo do 

Center20, recebe a bola 

diretamente de sua mão. 

                                                           
19 Nome dado ao lance inicial de cada jogada. O mesmo ocorre com um jogador passando, por entre as 

pernas, a bola para o companheiro posicionado atrás dele, geralmente o Quarterback. 
20 Posição que tem, entre outras responsabilidades, a de fazer o snap. 
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Shotgun Onde o QB fica mais distante do 

Center, que joga a bola para 

que o QB possa receber e dar 

continuidade à jogada. 

 

 

- Explicamos os dois movimentos básicos do QB após receber o snap: 

 

3-Step Drop Que consiste em o QB dar três 

passos para trás. 

 

5-Step Drop Que consiste em o QB dar cinco 

passos para trás. 

 

 

Figura 36: Professor ensinando as movimentações do QB 
 

 
Fonte: Diário de campo (10/04/2018) 
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Figuras 37, 38, 39: (Alunos praticando o exercício) 
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Fonte: Diário de campo (10/04/2018) 

 

Os alunos praticaram os exercícios de coordenação motora sem a 

realização do movimento. Após as repetições, atendemos os alunos e 

ensinamos a técnica de arremesso da bola oval, mas relembrando do nosso 

intuito:  
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Falamos que ensinamos a técnica para que eles obtivessem esse 
conhecimento específico e para que eles evitassem uma lesão devido 
ao movimento errado, porém que eles não eram obrigados a seguir 
completamente a técnica. A partir da maneira que eles já lançavam a 
bola e a partir da técnica aprendida, eles poderiam encontrar a 
melhor maneira pessoal para que conseguissem o objetivo, que era 
lançar a bola. (Diário de campo, 10/04/2018) 

 

A partir do conhecimento adquirido, voltamos as atividades anteriores de 

acerto ao alvo e percebemos uma melhora considerável na precisão dos 

alunos. Para intensificar a vivência, colocamos um elemento de pressão, 

encontrado durante o jogo. Um professor contava 3 segundos e dava o sinal 

para que os demais alunos corressem em direção ao aluno que estava para 

lançar a bola, buscando encostar nele ou desviar a bola, caso ela fosse 

lançada. Assim os alunos experienciaram a média do tempo que o QB tem 

para lançar a bola em cada jogada. Mesmo com esse elemento a mais, a 

qualidade dos arremessos não mudou. Devemos ressaltar a evolução de um 

aluno em especial, de como ele ficou feliz e o coletivo também. 

 

Apesar de nenhum aluno ter acertado o alvo, por muitas vezes a bola 
passou perto de acertar o cone, bem mais vezes do que na primeira 
atividade. Um aluno em especial mostrou uma melhora exponencial, 
tanto que todos nós (os outros alunos, nós professores, e ele próprio) 
ficamos surpresos e alegres. Esse aluno tinha uma dificuldade muito 
grande em lançar a bola, nunca tinha conseguido lançar a bola com 
um mínimo de espiral, logo a bola dele não tinha direção e nem 
velocidade, entretanto logo na primeira vez que ele lançou a bola 
após aprender a técnica, ele lançou uma bola linda, cheia de espiral, 
com rotação e velocidade. Percebemos que não foi apenas sorte, 
porque no decorrer da atividade ele continuou lançando a bola bem 
(Diário de campo, 10/04/2018) 

 

3. 6 Aula de Wide Receiver  

 

Seguindo a ideia que depois do lançamento, vem a recepção, nessa 

aula vivenciamos a posição responsável pela maioria das recepções durante 

uma partida de futebol americano: Wide Receiver (WR). 

Começamos nossa aula usando um material que ainda não tínhamos 

utilizado em nossas aulas: bolinhas de tênis. O objetivo dessa atividade era 

fazer com que os alunos utilizassem as pontas dos dedos para recepcionar a 
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bolinha, evitando bater na palma da mão. Foram três as variações dessa 

atividade:  

- Distância; 

- Trajetória da bola; 

- Força 

 

Figuras 40, 41, 42, 43: Alunos treinando a recepção com a bola de tênis 

 
Fonte: Diário de campo (17/04/2018) 

 

Na atividade seguintes começamos a utilizar a recepção com a bola 

oval, mostrando a técnica para fazer o catch (recepção). Nessa posição, a 

forma correta de realização do movimento, ou seja, a técnica, é algo 

importantíssimo. Um catch mal feito põe em risco a integridade física dos 

dedos do atleta, podendo causar luxações e fraturas. 

 

Mantendo a posição das mãos de forma a formar um “diamante”, de 
forma que a ponta da bola pudesse entrar no encaixe que se forma 
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na junção das mãos. Lembramos a importância de trazer a bola junto 
ao antebraço e ao corpo após a recepcionar. (Diário de campo, 
17/04/2018) 

 

Figuras 44, 45: Alunos realizando a recepção da bola 

 
Fonte: Diário de campo (17/04/2018) 

 

Demos outra informação importante, que os alunos também tinham que 

fazer durante a atividade, que era a importância de quando estiver em posse 

da bola, o jogador não esquecer de “guardá-la”, trazendo-a para junto do 

corpo, diminuindo assim a probabilidade de deixar a bola escapar de sua posse 

em um possível contando com o adversário. Isso está explícito em nosso Diário 

de campo (17/04/2018): 

 

Realizamos lançamentos em direção aos alunos e colocamos o 
elemento de pressão de defesa para mostrar a importância do 
“guardar a bola”. Depois de saber como guardar a bola e recepcionar 
a bola. (Diário de campo, 17/04/2018) 

 

A trajetória final desse jogador é, após conquistar território com a posse 

da bola, chegar até a end zone21, mas para isso ele deve ser o mais ágil e 

                                                           
21 Nome dado as áreas finais do campo, em suas extremidades. Cada end zone possui 10 jardas, onde 

ocorre o touchdown. 
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rápido possível para desvencilhar ou enganar seu adversário, e para isso é 

necessário o treinamento do break down22. 

 

Na prática, o break down seria a mudança de direção durante a 
corrida antes da recepção, que chamamos de “rota”. Realizamos um 
circuito onde os alunos deveriam executar a mudança de direção e ao 
final a recepção. Colocamos algumas rotas de ataque para que aos 
poucos eles soubessem os conceitos táticos. (Diário de campo, 
17/04/2018) 

 

Figuras 46, 47: Realização do break down dentro do circuito de cones 

 

  
Fonte: Diário de campo (17/04/2018) 

 

Para o quarterback conseguir se comunicar com seu ataque, e nesse 

contexto da aula, com o wide receiver, o receiver precisa saber qual rota o QB 

irá pedir para ele fazer. Existem rotas pré-definidas no futebol americano, da 

qual se originam todas as demais rotas e as jogadas de ataque. Essas rotas 

pré-definidas estão presente naquilo que se chama “árvore de rotas”. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Nome dado ao movimento de mudança de direção brusca, buscando enganar seu marcador e, com a 

mudança de direção, conseguir a separação para estar em melhor condições de receber o passe. 
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Figura 48: Árvore de rotas mostrada aos alunos 

 
Fonte: Google Imagens23  

 

Após apresentarmos a árvore de rotas para os alunos, um professor 

chamava a rota e lançava a bola para que eles, em duplas, realizassem a rota 

e tentassem fazer a recepção, seja pra qual dos dois a bola fosse lançada. No 

primeiro momento os alunos realizam as rotas sem marcação, depois 

colocamos o elemento marcação para que eles tivessem noção de jogo e para 

que praticassem o que aprenderam durante toda a aula. 

Na sequência, os alunos tiveram a liberdade de escolherem as rotas 

dentro da árvore de rotas. Essa atividade deu aos alunos a compreensão da 

importância do entrosamento entre o QB e o WR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Disponível em: <https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&authuser=0&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=NGjqW77XKsazwAS4iLvIAw&q=arvore+de+ro
tas+futebol+americano&oq=arvore+de+&gs_l=img.3.0.35i39j0l9.2032338.2033758..2034527...0.0..0.12
0.1052.3j7......1....1..gws-wiz-img.......0i67.6hyd_uUROMU#imgrc=NN1jtDahqxDL2M:> Acesso em: 13 
nov. 2018. 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=NGjqW77XKsazwAS4iLvIAw&q=arvore+de+rotas+futebol+americano&oq=arvore+de+&gs_l=img.3.0.35i39j0l9.2032338.2033758..2034527...0.0..0.120.1052.3j7......1....1..gws-wiz-img.......0i67.6hyd_uUROMU#imgrc=NN1jtDahqxDL2M:
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=NGjqW77XKsazwAS4iLvIAw&q=arvore+de+rotas+futebol+americano&oq=arvore+de+&gs_l=img.3.0.35i39j0l9.2032338.2033758..2034527...0.0..0.120.1052.3j7......1....1..gws-wiz-img.......0i67.6hyd_uUROMU#imgrc=NN1jtDahqxDL2M:
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=NGjqW77XKsazwAS4iLvIAw&q=arvore+de+rotas+futebol+americano&oq=arvore+de+&gs_l=img.3.0.35i39j0l9.2032338.2033758..2034527...0.0..0.120.1052.3j7......1....1..gws-wiz-img.......0i67.6hyd_uUROMU#imgrc=NN1jtDahqxDL2M:
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=NGjqW77XKsazwAS4iLvIAw&q=arvore+de+rotas+futebol+americano&oq=arvore+de+&gs_l=img.3.0.35i39j0l9.2032338.2033758..2034527...0.0..0.120.1052.3j7......1....1..gws-wiz-img.......0i67.6hyd_uUROMU#imgrc=NN1jtDahqxDL2M:
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Figura 49: (1: QB, 2:WR’S, 3:Marcador) 

 
Fonte: Diário de campo (17/04/2018) 

 

O desafio dessa semana seria conseguir recepcionar a bolinha de tênis 

realizando a rota número 9. O resultado foi inédito, todos conseguiram 

recepcionar a bolinha. 

Obs: tivemos a ideia, a partir da aula de Kicker e Punter, de no final de 

cada aula fazermos um desafio para os alunos, sempre relacionado com o que 

se foi aprendido na aula em questão. 

 

3. 7 Aula de Cornerback 

 

Para iniciarmos os pequenos jogos, apresentamos uma das posições de 

defesa encontradas dentro do futebol americano, o Cornerback24 (CB ou 

Corner). Como na prática o Cornerback é a posição que mais se desloca de 

forma a andar/correr lateralmente e de costas, para trás no campo, tendo que o 

seu objetivo principal é a marcação aos elegíveis e ao mesmo tempo estar 

atento ao QB, iniciamos a aula utilizando uma brincadeira. 

O objetivo da brincadeira era fugir do companheiro, não deixando que 

ele encostasse em você. Para fugir do colega, eles deveriam, inicialmente de 

costas e posteriormente e/ou lateralmente, se desvencilhar do outro colega. 

Essa mudança de base durante a corrida teria o caráter de dificultar a 

                                                           
24 Posição responsável pela marcação em um âmbito geral, porém o utilizamos para a marcação aos 

jogadores que podem receber o passe, ou os elegíveis. 
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atividade, pois pedíamos para que os alunos fizessem a mudança de base ao 

nosso comando, que seria correr com o corpo virado para direita e depois pela 

esquerda. Ao final da brincadeira deixamos que eles fugissem do melhor jeito. 

 

Figuras 50, 51, 52: Alunos realizando a brincadeira 

Fonte: Diário de campo (08/05/2018) 

 

Dentro da mesma atividade, acrescentamos a posição de um jogador 

que eles já vivenciaram, o Wide Receiver. O objetivo mudou, porém se 

manteve com os mesmos movimentos de corrida lateral e de costas. Agora os 

alunos realmente tiveram que fazer o que o Cornerback faz quando o Wide 

Receiver faz uma rota longa, com o intuito de receber um passe longo por 

detrás do Corner.  Então, o objetivo passou a ser não deixar com que o 

adversário ganhasse espaço dentro do campo, sou seja, conquistasse as suas 
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costas, realizando uma marcação homem-a-homem, que é um tipo de 

marcação encontrada dentro da prática do esporte. 

 

Figuras 53, 54: (1: WR, 2: Corner) 

Fonte: Diário de campo (08/05/2018) 

 

Logo após os alunos vivenciarem a movimentação do Cornerback de 

forma livre, utilizamos uma atividade com cones, em formato de losango, para 

o trabalho de mudança de direções. Com a bola em mãos, o professor 

sinalizava e o aluno, um por vez, deveria ser locomover até o cone sinalizado e 

regressar ao meio do losango, aguardando o próximo cone, que era sinalizado 

com a bola, e ao fim deveria recepcionar a bola lançada pelo professor ou dar 

um tapa nela, buscando fazer com que o passe fosse incompleto. Antes da 

recuperação da bola do futebol americano, fizemos a atividade com bolinhas 

de tênis. Como a bolinha de tênis é de fácil quique, era liberado que a bolinha 

quica-se uma vez no chão antes de ser recuperada em posse. 

Na mesma atividade, colocamos ao invés da recepção da bola, a 

marcação. Após a realização das mudanças de direções, o aluno deveria 

correr junto com o recebedor, lendo a jogada e fazendo a marcação, tentando 

uma interceptação ou desviando a bola de direção. 
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Figuras 55, 56: Alunos realizando a movimentação do CB dentro do losango 

 
Fonte: Diário de campo (08/05/2018) 

 

Com as movimentações já trabalhadas, começamos a introduzir os 

conhecimentos anteriormente trabalhados, como:  

- Árvore de rotas; 

- Situação ataque x defesa; 

Realizamos a atividade, espelho. O objetivo dessa atividade foi a 

coordenação entre ataque x defesa, com cones em frente à cada aluno, 

quando o ataque avança ao cone, o defensor se afasta ao cone, ao final o 

ataque escolhe o lado para a recepção e a defesa deve adivinhar. O 

cornerback se posiciona na frente do wide receiver. Para a realização dessa 

atividade, cada aluno realizou os movimentos da melhor maneira que 

conseguia, juntando o conhecimento aprendido durante as atividades e o 
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movimento que eles achavam mais coerente para que conseguissem o 

objetivo. 

 

Wide receiver Cornerback 

- Árvore de rotas Marcação: 
- Man-to-man: individual 
- Safety: zona de campo 

 

Após, pedimos para que os alunos utilizassem de sua criatividade e do 

conhecimento que obtiveram sobre a árvore de rota para criar jogadas de 

ataque. Cada aluno criou 10 jogadas de ataque e fizemos todas as jogadas na 

prática, com a marcação individual. Ao fim, em conversa com os mesmos, os 

indagamos, jogada por jogada, quais eles acharam que foram as melhores, 

pensando tanto no desenho das jogadas quanto na prática que fizeram. A partir 

dessa conversa, os alunos montaram o seu playbook para o jogo. 

 

3. 8 Finalização  

 

Essa aula foi a última do projeto e seria a hora de os alunos juntarem 

tudo aquilo que aprenderam durante todo o processo e colocarem em prática 

nessa aula, no espaço de todo o campo do Instituto Federal. Assim sendo, 

trouxemos o jogo do futebol americano com alguns ajustes. 

Como o jogo aconteceria sem equipamentos, limitamos o contato entre 

ataque x defesa visando diminuir a chance de algum dos alunos/convidados se 

machucarem. Em conversa antes de iniciar o jogo ficou acordado que não seria 

necessário a utilização do tackle, a jogada acabaria no momento que o jogador 

de defesa encostasse no de ataque. Também não haveria pressão no 

Quarterback, a marcação teria que acontecer, exclusivamente, nos Wide 

Receivers, porém o Quarterback teria de 3 a 5 segundos para realizar o passe. 

Outra regra acordada foi a não utilização do punt e do field goal, pois 

não tínhamos muitos jogadores para fazer isso, logo, o touchdown valeria 7 

pontos e, caso o ataque não conseguisse avançar as 10 jardas necessárias em 
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4 oportunidades, o outro time teria a chance de atacar, começando o seu 

ataque do começo do campo. 

Durante a parte inicial, um professor apitava quando a jogada deveria 

acabar, porém com o desenvolver do jogo percebemos que o apito não era 

mais necessário, pois os jogadores estavam, por si só, parando a jogada. 

Pensando no número de alunos que tínhamos conosco no projeto e 

pensando na interação deles com pessoas mais experientes na modalidade, 

convidamos 3 pessoas para participarem dessa última aula e do jogo. Todos os 

convidados possuíam certa experiência no futebol americano: 

- 1 atleta de futebol americano; 

- 1 ex-atleta de futebol americano; 

- 1 joga futebol americano por diversão, já tendo participado de alguns try-

outs.  

Nós, professores, também participamos do jogo. O jogo ocorreu da 

seguinte forma: 

● 1° momento (utilização do playbook feito pelos alunos): Os professores 

jogavam sempre no time de ataque, dessa forma, o time que estava no 

ataque contava sempre com 5 pessoas, sendo 4 delas Wide Receivers e 

1 Quarterback, e o time de defesa contava com 3 Cornerbacks. Quando 

o time de ataque não conseguia avançar as 10 jardas necessárias em 4 

jogadas, os times invertiam ataque e defesa.  

Nesse momento, ambos os times conseguiram pontuar e o jogo se 

manteve empatado. 

● 2° momento: Alternamos para 3 Wide Receivers e 4 Cornerbacks para 

que a tarefa de atacar fosse mais complicada, já que teríamos um 

marcador a mais do que o número de recebedores. Percebemos que 

realmente isso aconteceu. O ataque teve mais dificuldade em conquistar 

território, progredir em campo, e conseguir marcar o touchdown. 

Apenas o time dos convidados conseguiu pontuar nesse momento. 

● 3° momento: O playbook não foi mais utilizado, ao invés dele, o ataque 

passou a escolher as jogadas antes mesmo de executá-las, no huddle25. 

Essa estratégia foi pensada com o intuito de fazer com que os alunos 

                                                           
25 Reunião do ataque que costuma ocorrer antes de cada snap para que se defina a jogada que será 

feita naquele momento. 
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tivessem que utilizar seu lado criativo de forma rápida, devido a 

implementação do pressão de tempo. Cada huddle teria o tempo de 40 

segundos (tempo oficial utilizado no esporte), ou seja, os jogadores que 

estivessem atacando teriam que definir a jogada que fariam, a rota de 

cada jogador, se posicionar em campo e começar a jogada antes que o 

tempo se esgotasse. 

Percebemos uma dificuldade inicial dos alunos em trabalhar com esse 

tempo. A dificuldade era pensar, de forma rápida, jogadas em que o 

ataque conseguisse vencer a defesa e ganhar jardas, avançando no 

campo. No decorrer do jogo e com a nossa ajuda, os alunos já 

conseguiam pensar as jogadas de forma mais rápida. 

Ambos os times conseguiram o touchdown.  

● 4° momento: Finalizamos, realizando o jogo entre aqueles que já 

jogavam futebol americano, portanto atletas, contra os que não jogavam, 

os não-atletas. No time dos que não eram atletas, tínhamos os alunos 

do projeto mais o convidado que jogava por diversão, totalizando 4 

jogadores, contra os professores e os outros dois convidados, também 

totalizando 4 jogadores 

Nós, professores, revezamos durante o momento de defesa, para que o 

time dos não-atletas atacassem com 3 Wide Receivers contra 3 Corners 

(como mostra a foto 1), assim eles não estariam em desvantagem 

numérica. Quando estávamos (time dos atletas) no ataque, jogávamos 

com o time completo, sendo 3 Wide Receivers contra 4 Corners, dando 

vantagem numérica para os não-atletas. Durante todo esse momento, o 

time composto pelos alunos do projeto não esteve em desvantagem 

numérica. 

Percebemos nessa parte uma diferença considerável de facilidade para 

atacar/defender por parte de cada time, o que já era esperado. Apesar 

de todo o conhecimento obtido pelos alunos durante o projeto, tanto do 

tático quanto do técnico, a disparidade ainda era considerável. O time 

dos atletas conseguia fluir e desenvolver muito melhor o seu jogo, pois 

treinavam e conheciam o jogo a muito mais tempo que os demais. 
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Figura 57: time A (ataque) x time B (defesa)  

 
Fonte: Diário de campo (05/06/2018) 

 

Figura 58: Huddle do time dos não-atletas 

 
Fonte: Diário de campo (05/06/2018) 
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Figura 59: 2° momento: 3 wide receiver x 4 cornerback

 
Fonte: Diário de campo (05/06/2018) 

 

Figura 60: 4° momento: time A (defesa/atletas); time B (ataque/não-atletas)

 
Fonte: Diário de campo (05/06/2018) 
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4º TEMPO: Reflexão de fundo 

 

4. 1 Ensino/aprendizado pela técnica 

 

Ambos aprendemos a praticar o futebol americano pelo método 

analítico, pois, apesar de já jogarmos informalmente antes, nosso real 

aprendizado, no que tange ao como jogar, se deu através do time em que 

fazíamos parte. Fomos submetidos ao ensino pela técnica, sendo essa a 

melhor forma para obtenção de resultados. Que resultados são esses? 

Titularidade, maior tempo de jogo, confiança da equipe, vitórias. Tudo isso, 

dentro de uma equipe, se consegue a partir do aperfeiçoamento da técnica, o 

que tem como consequência (em uma visão tecnicista) a melhora do resultado, 

seja esse resultado um melhor lançamento da bola ou uma maior capacidade 

de se desvencilhar do adversário e conseguir a recepção. Nesse caso o fim 

justifica o meio, a obtenção do resultado justifica o aperfeiçoamento da técnica. 

Novamente, fomos “criados” nesse contexto e reger aulas que fugissem 

disso foi um grande desafio, mais do que planejar as mesmas. No 

planejamento tivemos tempo de pensar e fazer com que as aulas fluíssem, 

pelo menos em nossa mente, fugindo do caráter técnico e dando espaço para 

que os alunos descobrissem em seu próprio jeito a maneira correta de obter tal 

resultado (lançamento, recepção, chute…). Na prática, por algumas vezes, nos 
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vimos tendenciosos a julgar de forma errada algum movimento que não 

estivesse tecnicamente correto. 

 

4. 2 Anseio em aprender a técnica 

 

Percebemos durante o projeto um anseio pela parte dos alunos em 

aprender a técnica referente às posições que ensinamos, principalmente a 

técnica por trás do movimento do Quarterback. Isso se deu desde a primeira 

aula, quando em sala, no momento de descontração antes mesmo da aula 

começar, os alunos já nos questionaram se estavam arremessando a bola “da 

maneira correta”. Talvez isso ocorreu pelo fato deles estarem acostumados a 

aprender outras modalidades (não necessariamente apenas os esportes) a 

partir da técnica ou pela curiosidade dos alunos em conhecerem a técnica, que 

em transmissões dos jogos é ressaltada, como em frases “a técnica dele é 

sempre a mesma”, “ele possui uma mecânica de arremesso perfeita”, ou 

mesmo “dessa vez a técnica dele não foi das melhores”. Com isso, dentro 

dessas possibilidades, podemos entender o motivo pelo qual os alunos 

estavam tão interessados em aprender a técnica/mecânica do movimento. 

O futebol americano, por muito vezes, está ligado ao fator “violência”. 

Costumam o creditar essa aparência de esporte violento pelo fato do esporte 

possuir um número elevado de contato físico entre os praticantes 

(diferentemente dos esportes mais populares no Brasil), porém essa não é sua 

principal característica. Bracht e Gonzáles (2012) relatam “[...] não é um 

esporte de combate, pois a intenção é manter a posse de bola avançando ou 

recuperando a bola [...]”. Bracht e Gonzáles (2012) reforçam o quão importante 

são os sistemas táticos para a prática desse esporte:  

 

[...] Todo esporte com interação do adversário, necessita do 
desenvolvimento do pensamento tático, de uma antecipação contínua 
e diversificada [...]; estão repletos de descrições técnicas e gestos 
motores que seriam os mais adequados a fim de decidir momentos 
específicos das diferentes modalidades. (Bracht e Gonzáles, 2012) 

 

 Ensinar pela tática é ensinar o processo de tomada de decisão. Se, 

nessa tomada de decisão, a melhor escolha para solucionar um problema do 

jogo for usar os gestos motores, temos gestos motores que seriam mais 
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adequados para um determinado momento dentro da prática do esporte. 

Talvez essa seja a resposta ao anseio dos alunos em aprenderem os mesmos 

gestos. Há também o fato de que, os alunos tendem a ter alguns conceitos dos 

esportes de invasão internalizados, já que os mesmos possuem vivências em 

outras modalidades. Isso pode culminar com a maior vontade de aprender o 

gesto motor do que os elementos táticos. 

 

4. 3 Desistência dos alunos  

 

Durante o processo de matrícula dos alunos para participar do projeto, 

nos surpreendemos quando percebemos uma quantidade significativa de 

alunos que estavam interessados em participar, especialmente a presença 

feminina entre os inscritos, totalizando 6 garotas entre as 22 pessoas que se 

inscreveram. Infelizmente esse número elevado de alunos foi diminuindo 

durante o caminhar das aulas. Alguns alunos não nos comunicaram o motivo 

de suas faltas e outros desistiram por motivos pessoais ou por motivos de 

aulas/provas na mesma hora das nossas aulas. Já outros alunos, o maior 

número deles, sequer apareceram nas aulas. Esses simplesmente saíram do 

grupo que fizemos no WhatsApp sem nos avisar. 

Como sabemos, o Instituto Federal dá ao seu discente a oportunidade 

de estar no Instituto fazendo várias atividades, como por exemplo foi o caso de 

um dos alunos que começaram o projeto, que dava aula de dança no Instituto 

meia-hora depois que começava o horário do projeto, o que o impossibilitou de 

continuar conosco. Outro não conseguia conciliar o mestrado com o projeto, 

pois segundo ele, ficava com o tempo bem corrido. 

Temos também o caso da garota foi citada na Aula 1, que infelizmente 

não continuou conosco, apesar do nosso esforço de mostrar para ela que as 

demais aulas que seriam realmente o aprendizado da modalidade. Outra aluna, 

a que se mostrou bastante interessada em aprender o esporte e tirou foto com 

os equipamentos, não pode comparecer as demais aulas por motivo de 

doença. Essa aluna estava em constante contato com um de nós, nos 

deixando a parte da situação da mesma. Ela esteve internada durante um 

grande período de tempo e, quando não estava internada, estava passando 
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mal em casa. Ela inclusive perdeu não só as nossas aulas, como também as 

aulas e provas do curso dela. 

A única garota que permaneceu conosco não finalizou o projeto. 

Durante o período do nosso projeto começou um outro projeto no IFES de judô, 

no mesmo horário e dia que o nosso. Ela, mesmo interessada nesse projeto, 

permaneceu conosco por mais 3 semanas, depois saiu. 

Finalizamos o projeto com um número de 3 alunos (todos homens). A 

falta de alunos foi uma coisa relevante no processo do projeto, mas não foi 

algo que desmotivou os alunos a continuar a querer aprender a cada semana, 

relatamos a fala de um aluno durante a finalização do projeto, Diário de campo 

(01/05/2018): 

 

Dumbo: “Então, eu gostaria que tivesse um jogo completo com mais 
gente, mas não deu. Eu já tinha uma noção de quantas pessoas 
seriam necessárias para ter um jogo, mesmo querendo isso eu sabia 
que não seria possível. Mas tinha interesse em saber das posições 
dos jogadores, como a gente fez durante o projeto, eu gostei 
bastante.” 

 

4. 4 Utilização de conhecimentos de outros esportes/jogos  

 

Como já dito, a nossa estratégia para ensinar o ensino tardio dentro do 

futebol americano foi utilizando características de outros esportes e jogos para 

ensinar uma modalidade que os alunos deveriam ter aprendido durante a idade 

que a literatura indica. Percebemos que os alunos tinham, em si, uma cultura 

relativamente boa de movimentos provenientes de outras modalidades 

esportivas, entretanto essa cultura não era aprofundada em nenhuma 

modalidade. 

Percebemos algo interessante que aconteceu na aula do punter. Nessa 

aula estávamos dividindo o campo, usamos metade enquanto um time de 

futebol do Rio Branco estava usando a outra metade. Durante os punts uma 

bola caiu na metade em que estava o time do Rio Branco e um de seus atletas 

nos chutou a bola. Nesse momento o coordenador do projeto, Mauro, estava 

conosco e mencionou, em tom de brincadeira, que o atleta tinha chutado 

melhor do que os alunos do projeto. 
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Com isso podemos pensar em como o conhecimento obtido e 

aprofundando em outra modalidade é capaz de ajudar (como nesse caso) a 

prática de um movimento de outra modalidade ou como pode interferir no 

processo de aprendizado (como no caso citado do lançamento da bola e do 

tênis). Até qual ponto conhecimentos anteriores são benefícios ao aprendizado 

de movimentos de modalidades diferentes? 

 

4. 5 Inserção dos alunos em um time de futebol americano 

 

Antes do encerramento do projeto, por volta da Aula 8, o nosso time de 

futebol americano (Espírito Santo Black Knights) fez um try-out, ou seja, abriu 

uma seletiva para contratação de novos jogadores. Dois dos alunos que ainda 

estavam no projeto participaram do try-out e ambos foram aprovados, fazendo 

parte do elenco do time junto conosco. 

Percebemos aqui que a inserção que os alunos tiveram ao futebol 

americano, a possibilidade que demos para eles, através do projeto, de 

entender os elementos que constituem esse esporte e de vivenciar a prática 

das posições em situações de jogo, os deu a oportunidade de adentrar em um 

time profissional amador. 

Através de uma entrevista feita individualmente ao final do projeto com 

todos os alunos percebemos a satisfação deles em ter participado do projeto 

desde o seu início até ao final e como foi importante o contato que os alunos 

tiveram conosco. Esse contato os incentivou e assim eles foram apresentados 

a uma nova possibilidade de caminhada com o esporte, dentro de um clube de 

futebol americano. Relatamos essa experiência em nosso diário de entrevistas:  

 

Lucas: “Você passou na seletiva do time Espirito Santo Black Knights, 
como você vê a relevância do projeto na importância da sua entrada 
ao time?” 
Dumbo: “A primeira coisa que vem a minha cabeça é ao network 
porque eu não iria saber da seletiva se eu não tivesse no projeto, 
então foi importante porque eu conheci vocês e vocês me 
apresentaram o esporte. No fundo eu já queria fazer alguma seletiva 
como essas, só que eu não tinha um Q.I para fazer, mesmo 
conhecendo algumas pessoas que já jogaram eu não tinha a 
intimidade de chegar na seletiva e estar disposto a entrar em algum 
lugar que eu não conhecia ninguém. O projeto serviu para me 
encorajar.” 
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Com isso conseguimos ver a importância da inserção dos alunos no 

contexto um pouco mais aprofundado para a sua entrada em um time de 

futebol americano. Não só isso, percebemos também que os alunos não 

somente aprenderam a arremessar uma bola ou a recepcioná-la, através de 

outro relato vemos que os alunos obtiveram o conhecimento tático do esporte, 

eles passaram a entender melhor o que acontece dentro do campo: 

 

Lucas: “Do que você sabia no começo do projeto, até o agora, você 
consegue perceber uma evolução sua sobre o esporte?”  
Dumbo: “Completamente. Eu consigo saber vendo vídeos ou jogos, 
por exemplo, o que jogador está fazendo e o que será previsto a 
acontecer. Eu acredito que eu consegui evoluir nesse entendimento 
de análise do jogo bem melhor.” 
 

 

 

 

5º TEMPO: Os pontos de chegada 

 

Seguindo a realidade da ausência de artigos norteadores para uma 

construção de uma base metodológica de ensino sobre a iniciação tardia do 

futebol americano, reconhecemos que os professores que desejam aplicar 

essa modalidade na realidade cultural da escola irão enfrentar alguns desafios, 

como nos encontramos durante a nossa regência. A necessidade de 

adaptações de espaços e materiais para a prática das aulas, o receio dos 

alunos a participarem da aula por causa do esporte carregar em si uma 

característica violenta, entre outras coisas. A realidade de um esporte que não 

é conhecido pela cultura escolar e deseja adentrar neste ambiente, será de 

árduo acesso.  

Apontamos o que talvez seja o aspecto mais positivo de todo o nosso 

trabalho, a inserção de dois alunos do projeto em um time de futebol 

americano. Isso demonstra que os alunos conseguiram ser iniciados ao futebol 

americano de forma tardia. 

Outro apontamento importante é a dificuldade que tivemos em sair do 

ensino convencional, o ensino pela eficiência biomecânica (BAYER). 

Pensamos que esse método de ensino está, de certa forma, em nossa 
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subconsciente, sempre vindo à tona em determinados momentos, que por 

vezes não percebemos no exato momento. 

Temos que o trato entre professor-aluno e aluno-aluno favoreceu nossa 

intervenção. Tivemos como um dos objetivos das primeiras aulas (mais 

precisamente na aula 2 e aula 3) a maior interação entre os envolvidos no 

projeto, para que assim, as demais aulas fossem mais prazerosas, com os 

alunos tendo a vontade de estar na companhia dos demais nivelada com a 

vontade de aprender o futebol americano. 

Dessa forma não tivemos, durante todo o processo, um 

desentendimento sequer por parte dos alunos. Nenhum desentendimento 

também pela nossa parte, professores. O grau de amizade e de maturidade 

entre nós deve ser apontado. Temos então que é necessário que as pessoas 

responsáveis pela condução da prática estejam, diferentemente da torre de 

Babel26, falando a mesma língua. É necessário que haja entrosamento entre 

aqueles que ministram as aulas. Assim, os próprios alunos sentem mais 

segurança naquilo que está sendo ensinado a eles. 

Há de se ressaltar o espaço que tivemos para a nossa prática (campo e 

quadra) e os materiais que dispunhamos favoreceram o ministrar nossas aulas. 

Como já dito, a maioria das bolas de futebol americano usadas durante o 

projeto eram próprias nossas, mas isso não diminui a quantidade e qualidade 

dos materiais que tínhamos ao nosso dispor para usarmos durante as práticas. 

Acreditamos que, se tivéssemos tido como disponibilizar outro dia e 

horário para o projeto, teríamos mais adeptos e também menos evasão 

(incrementando a participação), já que grande parte dos alunos que se 

inscreveram no projeto, não podiam participar no dia e horário que 

dispunhamos para a intervenção, em virtude de aulas e outros projetos já 

existentes no Campus. Entretanto, não tínhamos como abrir mais um dia para 

o projeto em virtude de compromissos pessoais. Também cremos que se 

fizéssemos um projeto de extensão ao invés do projeto de ensino, o número de 

alunos subiria consideravelmente. Com a divulgação correta, teríamos a 

possibilidade de ter muitas pessoas interessados no projeto. 

                                                           
26 Lê, na Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 ao 9. 
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Ao pensarmos todo o processo, desde o seu início até o fim do projeto, 

conseguimos enxergar aspectos que favorecem a nossa prática e aspectos 

que não favoreceram, porém quando pensamos no todo, vemos que tivemos 

êxito em nossa ação dentro do Instituto. Dentro do nosso objetivo inicial de 

pensar possibilidades de trato pedagógico para a iniciação tardia ao futebol 

americano, nos apoiamos tanto no método global-funcional quanto no método 

situacional, e, por vezes, nos apegamos ensinando a técnica pelo modo da 

eficiência, mesmo que após esse ensino, retificavamos aos alunos a fazerem o 

movimento pela eficácia, ou seja, da maneira pessoal que eles julgassem ser a 

melhor para conseguir o objetivo. 
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