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2° TRIMESTRE:  

O MUNDO DO FUTEBOL  

 

PARTE 1: 

Relembrar o objeto de estudo da Educação Física, os seus elementos e 

exemplos de práticas corporais de cada elemento. Iniciar o conteúdo futebol 

apresentando e problematizando temas que atravessam essa prática corporal 

que se constitui histórica e socialmente enquanto parte da cultura.  

 

Para copiar no caderno! 

 

                O que a Educação Física estuda? 

                 

               A cultura corporal. Ela se divide em 8 elementos que se subdividem em 

práticas corporais.  

 

 Elementos                        Exemplos de práticas corporais 

1. Jogos e brincadeiras –           PIQUES, AMARELINHA, PIPA E OUTROS 

2. Lutas e artes marciais –         JUDÔ, ESGRIMA, BOX E OUTROS                                          

3. Atividades rítmicas e expressivas    

3.1 Danças –                          SAMBA, JONGO, TANGÔ E OUTRAS 

3.2  Atividades circenses –   TRAPÉZIO, MALABARISMO, ACROBACIAS, 

PALHAÇARIA, ILUSIONISMO E CONTORCIONISMO.  

3.3  Ginásticas –               RÍTMICA, ACROBÁTICA, AERÓBICA E OUTRAS 

4. Esportes –                    NATAÇÃO, FUTEBOL, VÔLEI E OUTROS 

5. Capoeira –                   É DANÇA, É LUTA E É JOGO 

6. Práticas corporais de aventura –  SKATE, SURF, BUNGEE JUMP E 

OUTRAS 
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DIFERENÇA DE ELEMENTO E PRÁTICA CORPORAL 

 

                                 Elemento ESPORTE 

                                               (conjunto de práticas corporais) 

 

 

 

                                                             alguns exemplos de práticas corporais  

                                                             que pertencem ao elemento esporte                        

 

 

INTRODUÇÃO DA PRÁTICA CORPORAL FUTEBOL 

 

Propus uma atividade de tempestade de ideias em que a partir da palavra futebol 

os estudantes devem responder qual a primeira palavra que vem à cabeça.  

Aproveitando as palavras ditas pelos estudantes, inicio uma problematização 

histórica e social do futebol enquanto prática corporal cultural. Dessa forma, 

apresento de maneira genérica a transversalidade do futebol, sendo: futebol e 

gênero, futebol e homofobia, futebol e relações étnico raciais, futebol e violência, 

futebol de 5 (para pessoas com deficiência visual) e futebol de 7 (para pessoas 

com paralisia cerebral). 

E aí, qual a palavra que define o futebol? 

 

 

  

handbol - voleibol 

surf – golf – basquete – 
natação – futebol – 
ginástica rítmica e 
artística –break dance – 
esgrima - judô 

 

 

GOL 
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PARTE 2: 

Apresentação e explicação das diferenças entre os fundamentos técnicos do 

futebol, que são: domínio, condução, passe, recepção drible ou finta, chute, 

cabeceio, marcação.  

 

Apresentando alguns fundamentos técnicos do futebol 

1. Domínio: dominar a bola é como “limpar a jogada” para seguir o jogo. Imagine 

uma bola vindo alta e de muito longe e o jogador que a recebe consegue dominar 

a bola com apenas um movimento e dessa forma, limpa a jogada que 

possivelmente seria de vários e vários quiques de bola até finalmente conseguir 

conduzir essa bola para o lugar que quiser.  

Existem alguns tipos de domínio, como: pisando na bola, aparando com a parte 

interna do pé, com o ombro, com o peito, com a coxa e com a barriga (é feio? É 

feio! Mas vale!).  

Um exemplo lindo de domínio é o do jogador brasileiro Marcelo, assista o vídeo 

abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VPp9H2IB7ZI 

 

2. Condução: é o fundamento que diz respeito a maneira de conduzir a bola para 

o lugar ou pessoa que o jogador ou jogadora quiser.  

Assista ao vídeo para compreender melhor: 

https://www.youtube.com/watch?v=XT1uJjzwYxw 

 

3. Passe e recepção: Fundamentos responsáveis por receber e passar a bola da 

melhor maneira para seu companheiro de equipe.  

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=E5B9gemi0p8 

https://www.youtube.com/watch?v=TazURDoFVl8 

 

4. Drible/finta: O drible é feito quando o jogador está com a bola e dribla o jogador 

adversário tirando-o da jogada. A finta é o movimento do corpo que o jogador faz 

com o mesmo objetivo do drible, mas na finta ele não usa a bola somente o jogo 

de corpo.  

Assista o vídeo para compreender melhor: 

https://www.youtube.com/watch?v=_rreInFmQ0Y  

https://www.youtube.com/watch?v=kQeYelq4ltM 

 

5. Chute e cabeceio: São fundamentos importantes no momento da finalização da 

jogada, ou seja, no chute ou cabeceio ao gol. 

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LV01_pXvJrM 

https://www.youtube.com/watch?v=0C6y4wphxSw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPp9H2IB7ZI
https://www.youtube.com/watch?v=XT1uJjzwYxw
https://www.youtube.com/watch?v=E5B9gemi0p8
https://www.youtube.com/watch?v=TazURDoFVl8
https://www.youtube.com/watch?v=_rreInFmQ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=kQeYelq4ltM
https://www.youtube.com/watch?v=LV01_pXvJrM
https://www.youtube.com/watch?v=0C6y4wphxSw
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6. Marcação: Marcar o adversário para dificultar ou impedir a continuidade da 

jogada e “roubar” a posse da bola.  

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0-6V7eXoBQU 

 

 

Experimentando os fundamentos domínio, condução e 

passe 

Nesta aula, na parte prática, propus que fizéssemos atividades para 

apropriação e treino dos fundamentos domínio e condução.  

Após a explicação de algumas possibilidades de como fazer o domínio de 

bola rasteira distribui os alunos em 6 grupos. Um grupo ficava um de frente para 

o outro para experimentar o domínio de bola baixa.  

 

Depois, ainda com a mesma divisão de grupos mas agora 2 grupos juntos 

atrás de um cone, a atividade era conduzir a bola entre os cones e ao final fazer 

um passe para o próximo da fila. 

 

 

E a última atividade foi um mini jogo para experimentar numa situação de 

jogo alguns fundamentos técnicos. Para isso, redividi a turma em 2 grandes 

https://www.youtube.com/watch?v=0-6V7eXoBQU
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grupos e marquei a área do gol com cones. Numerei cada estudante de cada 

grupo. Chamava 2 números de cada vez, sendo que o primeiro número ia pro 

gol e os demais ficavam na linha. O objetivo era fazer o gol rasteiro e só poderia 

jogar na área delimitada pelos jogadores reservas de cada grupo. Após o gol os 

estudantes que estavam participando retornavam para seus grupos e novos 

números eram chamados.  

 

Experimentando os fundamentos domínio, condução, 

passe e chute. 

Atividade 1: Divididos em duplas ou trios, posicionados a uma certa distância os 

estudantes devem experimentar troca de passes, sendo 3 toques com o pé 

direito e 3 com o pé esquerdo. 
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Atividade 2: Com o objetivo de experimentar e treinar o fundamento chute, dividi 

a turma em 6 grupos e os organizei na frente de um cone. Cada estudante deve 

realizar 2 chutes, uma com a esquerda e outra com a direita com o objetivo de 

derrubar os cones que estão na linha do gol. Ganha o grupo que conseguir 

derrubar mais cones.  

 

 

 

Atividade 3: Repeti a atividade do mini jogo da última aula, no entanto, agora é 

possível chamar mais estudantes para a linha, uma vez que eles já 

reconhecem alguns fundamentos.  
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PARTE 3:  

Regras básicas do futebol, reconhecimento do campo, posicionamento tático e 

compreensão do que cada jogador faz na sua posição.  

 

Você conhece o campo de futebol? 

 

 

 

Agora vamos para algumas regras básicas 

1. No futebol temos 11 jogadores em cada time contando com o goleiro; 

2. Uma partida de futebol é dividida em 2 tempos de 45 minutos cada um, com um 

intervalo de 15 minutos entre eles; 

3. Após o intervalo, os times devem trocar de lado no campo; 

4. Os acréscimos podem ser dados em cada tempo de jogo pelo árbitro se ele julgar 

necessário; 

5. Goleiro: O goleiro é o único jogador que pode encostar na bola com as mãos, 

mas mesmo ele deve seguir determinados critérios para fazer isso. Por exemplo, 

o goleiro só pode pegar na bola com a mão dentro da grande e pequena área. 

Quando um jogador do seu time retornar com a bola para o goleiro, este só pode 

receber a bola com o pé. Se caso o goleiro receber com as mãos será 
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caracterizado falta. No entanto, se o jogador da linha retornar com a bola através 

de um cabeceio o goleiro poderá segurar essa bola com as mãos.  

6. Zagueiros: Os zagueiros são jogadores de linha e devem proteger o gol 

impedindo ou dificultando que a bola chegue no goleiro e no gol. 

7. Meio de campo: Os jogadores de meio de campo têm a característica de ser 

aqueles que organizam as jogadas e distribuem a bola para os demais 

jogadores. No entanto, dependendo do jogador disponível para a posição ou 

dependendo da estratégia de jogo esses jogadores podem atuar como na defesa 

ou no ataque do time. 

8. Atacantes: Os atacantes são os responsáveis por receber bolas para tentar a 

finalização da jogada (gol). 

 

Para as explicações a seguir usaremos 2 times, um vermelho e outro amarelo. 

9. Lateral: Quando a bola sai pela linha lateral, ela deve retornar pelo mesmo local 

que saiu sendo jogada pelas mãos da jogadora tendo que ser batida acima da 

cabeça. Se a última a encostar na bola foi a jogadora do time vermelho, deve ser 

a jogadora do time oposto – amarelo- a bater o lateral. 

10. Escanteio: O escanteio acontece quando uma jogadora do time vermelho no 

campo do time vermelho é a última a encostar na bola antes dela sair pela linha 

de fundo. Assim, a bola deve retornar para a partida com o time adversário – 

amarelo - pelo canto do campo onde tem uma bandeira. O mesmo acontece se 

a última a tocar na bola antes dela sair pela linha de fundo for a goleira.  
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11.  Tiro de meta: O tiro de meta acontece quando uma jogadora do time amarelo 

no campo do time vermelho foi a última a encostar na bola antes dela sair pela 

linha de fundo.  
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12. Impedimento: O impedimento deve ser observado por dois ângulos, sendo o 

primeiro o momento que a jogadora toca na bola e o segundo se há, no mínimo, 

duas jogadoras na frente das jogadoras do time adversário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO ESTÁ 

IMPEDIDO PORQUE 

NO MOMENTO DO 

TOQUE DA BOLA, 

HÁ DUAS 

JOGADORAS DO 

TIME VERMELHO 

NA FRENTE DAS 

JOGADORAS DO 

TIME AMARELO. 

ESTÁ IMPEDIDO 

PORQUE NO 

MOMENTO DO 

TOQUE DA BOLA HÁ 

SOMENTE UMA 

JOGADORA DO 

TIME VERMELHO 

NA FRENTE DAS 

JOGADORAS DO 

TIME AMARELO. 
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13. Pênalti: O pênalti é a falta cometida por um jogador na área (grande e pequena 

área). Na cobrança do pênalti, se a bola for defendida pela goleira todas as 

jogadoras podem participar da continuidade da jogada. No entanto, se a bola 

bater na trave todas, menos a jogadora que bateu o pênalti pode participar da 

continuidade da jogada.  

      No pênalti após a prorrogação não existe rebote. 

14. Falta: A falta cometida fora da área gera tiro direto. Se for cometida próxima a 

área do goleiro é possível montar uma barreira com a finalidade de proteger o 

gol. 

15. Cartão amarelo: É aplicado quando acontece uma falta mais dura ou jogada 

antidesportiva. É uma advertência.  

16. Cartão vermelho: É aplicado quando acontece falta grave ou quando, na 

mesma partida, há 2 cartões amarelos. Ou seja, na aplicação do segundo cartão 

amarelo o árbitro também aplica o cartão vermelho.  

 

NÃO ESTÁ IMPEDIDO 

PORQUE NO MOMENTO DO 

TOQUE DA BOLA HÁ DUAS 

JOGADORAS DO TIME 

VERMELHO NA FRENTE DAS 

JOGADORAS DO TIME 

AMARELO. ACONTECE QUE 

NO MOMENTO DO TOQUE DA 

BOLA, A JOGADORA 3 ESTAVA 

REGULAR E SE DESLOCOU 

PARA FRENTE DO GOL 

CONTINUANDO EM POSIÇÃO 

REGULAR UMA VEZ QUE O 

IMPEDIMENTO É VISTO A 

PARTIR DO TOQUE NA BOLA. 



 

 
12 

E sobre tática, você já ouviu falar? 

É possível dizer que a tática é a estratégia do jogo. A tática usa daquelas 

posições já apresentadas para ser organizada. Dessa forma, é possível distribuir 

os 10 jogadores de linha entre zagueiros, laterais, meios de campo e atacantes.  

A distribuição dos jogadores vai depender de algumas questões como: 

quais jogadores você tem disponível para jogar e contra quem você vai jogar. Se 

o adversário for mais ofensivo você pode estabelecer uma tática mais defensiva 

para se proteger de possíveis gols. Mas, como disse, a tática depende de 

algumas variáveis. Veja o exemplo a seguir: 

 

Esse sistema tático é antigo e já foi muito utilizado. É um sistema básico e que 

funciona. Nele você tem 2 zagueiras, 2 laterais (uma esquerda e uma direita), 4 

meios de campo e 2 atacantes. Veja: 
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Sistema tático muito ofensivo. Se você fosse o/a técnico/técnica do time amarelo 

e soubesse desse sistema tático do time vermelho, qual o sistema tático você 

escolheria para jogar?  

 

 

Abraços,  

Professora Alessa! 


