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1) A sequência didática: uma proposta didático-metodológica 

O processo de ensino e aprendizagem tem sido estudado por muitos/as 

pesquisadores/as das áreas da educação, ensino, psicologia na perspectiva de que 

professores/as e estudantes consigam efetivamente aproveitar os conhecimentos acumulados 

historicamente pela humanidade e sistematizados pela escola em favor da aprendizagem 

dos/as jovens ao longo de sua vida estudantil. 

 Precisamos reconhecer que nem todo processo de ensino oferece a certeza da 

aprendizagem daquilo que se ensinou. É necessário neste processo uma série de estratégias 

para verificar se ao final deste o estudante aprendeu. Esse é um dos grandes problemas que a 

escola contemporânea vive: a incerteza se de fato uma aprendizagem se concretizou em 

relação ao que se ensinou. Ainda que nos últimos anos os dados tenham melhorado, o 

analfabetismo funcional (HADDAD; SIQUEIRA, 2015) continua sendo um grande problema 

para a educação brasileira e apesar de muitos fatores – sociais, econômicos, políticos, 

geográficos, entre outros – influenciarem neste cenário, é preciso que a escola reconheça a sua 

parcela de responsabilidade e por ela trabalhe. 

Por essa e outras razões, a escola tem sido questionada socialmente por não atender as 

demandas sociais contemporâneas. Ao que pese as divergências ideológicas com os 

propósitos das políticas públicas da SEEDUC/RJ já debatidos na dissertação, entendemos 

também que a escola precisa avançar nas suas estratégias didático-metodológicas para receber 

os/as estudantes do século XXI. Alguns estudiosos da educação vêm produzindo análises que 

corroboram com a necessidade de mudanças no processo de ensino e aprendizagem, 

especialmente na relação docente/discente. Um dos grandes especialistas em Educação do 

Brasil, o professor Mário Sérgio Cortella, costuma dizer que “muitas vezes o aluno é do 

século XXI, o professor do século XX e a metodologia do século XIX
1
”.  

Amorim et. al (2016) faz uso da parábola feita pelo livro a Máquina das Crianças, de 

Seymour Papert, em que o autor faz uma viagem no tempo com dois grupo, um de médicos 

outro de professores, que viveram no final do século XIX. Para Papert, provavelmente o 

grupo de médicos se espantaria com as mudanças tecnológicas da medicina e dificilmente 

conseguiriam exercer o seu ofício. Já os/as professores/as, ainda que desconhecendo alguns 

recursos materiais, talvez tivessem pouca dificuldade em lecionar sua matéria.   

                                                      
1
Palestra proferida pelo professor Mário Sérgio Cortella à docentes e servidores da Faculdade de 

Odontologia da USP (FO/USP). Disponível em: http://www.fo.usp.br/?p=26405 
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Para que esta discrepância não se dê na relação entre professores/as e estudantes, um 

dos campos da pedagogia que trabalha para que o processo de ensino e aprendizagem seja 

exitoso é a didática. Para Libâneo a didática (1994) 

 

estuda o processo de ensino através de seus componentes – os conteúdos 

escolares, o ensino e aprendizagem – para, com o embasamento numa teoria 

da educação, formular diretrizes orientadoras a atividade profissional dos 

professores. É, ao mesmo tempo, uma matéria de estudo fundamental na 

formação profissional dos professores e um meio de trabalho do qual os 

professores se servem para dirigir a atividade de ensino, cujo resultado é a 

aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos. Definindo-se como 

mediação escolar dos objetivos e conteúdos do ensino, a Didática investiga 

as condições e formas que vigoram no ensino e, ao mesmo tempo, os fatores 

reais (sociais, políticos, culturais, psicossociais) condicionantes das relações 

entre docência e a aprendizagem. Ou seja, destacando a instrução e o ensino 

como elementos primordiais do processo pedagógico escolar, traduz 

objetivos sociais e políticos em objetivos de ensino, seleciona e organiza os 

conteúdos e métodos e, ao estabelecer as conexões entre ensino e 

aprendizagem, indica princípios e diretrizes que irão regular a ação didática 

(p. 52-53). 

 

Uma das estratégias didáticas para selecionar e sistematizar os conteúdos escolhidos a 

fim de atender um determinado objetivo pedagógico é a “sequência didática” (SD). Para 

Zabala (1998) a SD é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos” (p.18). 

 Para o autor não devemos fazer comparação entre os modelos de SD, pois cada uma 

tem seus aspectos positivos ao mesmo tempo em que podem ser incompletas aos objetivos 

previstos. Devemos avaliar a necessidade de atender melhor os objetivos dos/das 

professores/as e as aprendizagens dos/das estudantes. Contudo, alguns aspectos externos a 

construção da SD devem ser analisados sob a possibilidade de a mesma fracassar, tais como a 

relação entre professor/a e estudante e/ou estudante e estudante; a utilização dos espaços e do 

tempo, estes muito singulares nas escolas da rede estadual com poucas opções físicas e 

materiais, bem como a falta de flexibilidade do tempo – bimestralização – abordado no 

capítulo 2; a flexibilização, ou não, da organização dos conteúdos através de propostas 

fechadas como o CM; e o sentido e o papel da avaliação (ZABALA, 1998). 

 Além disso, é necessário ter consciência e clareza que ainda que se tente as mais 

diversas formas de ensino, organizando as mais variadas SD, é preciso que os/as estudantes 

possuam condições mínimas para aprenderem. Suas condições históricas, econômicas, 
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culturais, políticas ou mesmo o interesse pelo objeto de ensino, contribuem significativamente 

para o seu aprendizado. Zabala diz que a aprendizagem  

 

é uma construção pessoal que cada menino e cada menina realizam graças à 

ajuda que recebem de outras pessoas. Esta construção, através da qual 

podem atribuir significado a um determinado objeto de ensino, implica a 

contribuição por parte da pessoa que aprende, de seu interesse e 

disponibilidade, de seus conhecimentos prévios e de sua experiência. Em 

tudo isso desempenha um papel essencial a pessoa especializada, que ajuda a 

detectar um conflito inicial entre o que já se conhece e o que se deve saber, 

que contribui para que o aluno se sinta capaz e com vontade de resolvê-lo, 

que propõe o novo conteúdo com desafio interessante, cuja resolução terá 

alguma utilidade, que intervém de forma adequada nos progressos e nas 

dificuldades que o alunos manifesta, apoiando-o e prevendo, ao mesmo 

tempo, a atuação autônoma do aluno. (1998, p.63) 

 

 A partir destes conhecimentos sobre os/as estudantes o autor sugere a formulação de 

algumas perguntas para validar a construção da SD. Tais perguntas são importantes para que 

possamos ter melhores condições de compreender o que a mesma necessita no sentido de 

reforçar algumas atividades ou acrescentar novas atividades. Diante disso, Zabala (1998, p.63) 

pergunta se na SD existem atividades que: 

 

 nos permitam determinar os conhecimentos prévios que cada aluno 

tem em relação aos novos conteúdos de aprendizagem? 

 cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos e 

funcionais para os meninos e meninas? 

 possamos inferir que são adequadas ao nível de desenvolvimento de 

cada aluno? 

 que representam um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, que 

levam em conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda 

necessária; portanto, que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal 

e intervir? 

 que provoquem um conflito cognitivo e promovam a atividade mental 

do aluno, necessária para que estabeleça relações entre os novos conteúdos e 

os conhecimentos prévios? 

 que promovam uma atitude favorável, quer dizer, que sejam 

motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos? 

 que estimulem a autoestima e o autoconceito em relação as 

aprendizagens que se propõem, quer dizer, que o aluno possa sentir que em 

certo grau aprendeu, que seu esforço valeu a pena? 

 que ajudem o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o 

aprender a aprender, que lhe permitam ser cada vez mais autônomo em suas 

aprendizagens? 

Orientados pelos conceitos e princípios apresentados por Antoni Zabala utilizaremos a 

SD para construir um processo de ensino e aprendizagem do esporte futebol/futsal para 
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estudantes da primeira série do ensino médio em que os/as jovens possam ampliar os seus 

conhecimentos sobre este esporte tão significativo para a cultura nacional. 

 

2) O futebol/futsal como conhecimentos a serem tratados na escola dentro e fora das 

“quatro linhas” 

O Esporte é um conteúdo tratado pela Educação Física Escolar (EFE) a partir da 

segunda metade do século XX, sobretudo, com forte investimento e desenvolvimento pelo 

Estado a partir da década de 1970 quando há a consolidação do golpe civil-empresarial-

militar
2
. A presença do Esporte foi tão forte neste período que alguns autores avaliam que 

durante algum tempo a sociedade considerou o Esporte e EFE como sinônimos, haja vista que 

o segundo era a institucionalização do primeiro dentro da escola. Para Betti (apud DARIDO, 

2005, p. 3) “entre 1969 e 1979, o Brasil observou a ascensão do esporte à razão de Estado e a 

inclusão do binômio Educação Física/Esporte na planificação estratégica do governo. ” 

Na mesma esfera de reflexão, para Bracht (2000) 

 

importante dizer que o esporte, enquanto fenômeno cultural, foi assimilado 

pela EF, inicialmente, sem que isto modificasse a visão hegemônica de sua 

(da EF) função social (desenvolvimento da aptidão física e do "caráter"), 

mas, paulatinamente, o esporte se impõe à EF, ou seja, instrumentaliza a EF 

para o atingimento de objetivos que são definidos e próprios do sistema 

esportivo. Este processo não vai ser acompanhado de uma reação crítica da 

EF, muito ao contrário, ele foi saudado como elemento de valorização da EF, 

que passa a ser sinônimo do esporte na escola. A reação se dá tardiamente, 

como já observado, na década de 80. (p. 15) 

 

Na perspectiva em que a Educação Física subordina-se aos códigos/sentidos do 

Esporte, passamos a ter não o “Esporte da escola”, mas sim o “Esporte na escola”, em que a 

relação pedagógica entre professor/a e aluno/a passa a ser a de professor/a-treinador/a e 

aluno/a-atleta, e o conteúdo do esporte assume um protagonismo exclusivo no interior das 

aulas da Educação Física Escolar (COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

Para Kunz (2004), o conceito de esporte que se relaciona com a Educação Física é um 

conceito “estrito”, pois ele faz uso da disciplina para formação de atletas, construção de 

competições e aumento da performance atlética. Para o autor este conceito é fomentado pelos 

“meios de comunicação que colocam sempre o esporte-espetáculo no centro de suas 

                                                      
2
 Aqui consideramos a nomenclatura utilizada pelo “Coletivo Mais Verdade” – grupo de 

pesquisadores do período ditatorial brasileiro – para adjetivar as forças que comandaram o golpe de 

Estado brasileiro em 1964. Ver mais em https://www.facebook.com/maisverdade. 
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programações esportivas, o que acelera, também, o processo de transformação do esporte-

espetáculo em mercadoria” (p. 64).  

Pires e Neves (2012), corroborando com a análise de Kunz, apresentam que o Esporte 

é o 

 

maior fenômeno cultural do século XX e que, seguramente, tende a se tornar 

ainda mais importante em vista das múltiplas possibilidades para a sua 

difusão, espetacularização e consumo simbólico em âmbito global, a partir 

do advento das novas tecnologias a serviço dos meios de comunicação de 

massa (p.53). 

 

A utilização do conceito de “esporte-espetáculo” é utilizada por Bracht (2005) para 

caracterizar o Esporte contemporâneo. Para o autor este conceito contempla a “característica 

central desta manifestação hoje, ou melhor, sua tendência mais marcante, qual seja, a 

transformação do esporte em mercadoria veiculada pelos meios de comunicação de massa” (p. 

17). 

Tais considerações acerca do Esporte fundamentam-se na sociedade moderna, 

capitalista, onde o rendimento e o consumo são marcas presentes também no modo de 

produção. Podemos observar que a literatura apresenta um viés mercadológico ao Esporte, 

algo consumível, com alto poder de sedução, presentes nas aulas de Educação Física voltadas 

ao/a estudante adolescente do Ensino Médio. 

Para Souza (1993, apud KUNZ, 2004)  

 

a influência do esporte como fetiche da mercadoria, na Educação Física 

Escolar, se manifesta de três formas: a) a ampliação do consumo da 

mercadoria esporte espetáculo e de outras mercadorias paralelas; b) a 

ampliação das possibilidades de descoberta de (novos esportistas) e por 

último mas não menos importante; c) a propagação de valores e normas e 

comportamento relativos ao mundo da mercadoria. (p. 64)  

 

A propósito a escola pública inglesa (as public schools) dos séculos XVIII e XIX 

possui papel fundamental no surgimento e desenvolvimento do Esporte moderno e seus ideais 

(ASSIS, 2005; STIGGER, 2005), tal como vemos, majoritariamente, nas aulas de EFE nas 

escolas públicas do Brasil atualmente (KUNZ, 2004). 

Contudo, negar absolutamente o Esporte como conteúdo das aulas de EFE, ou mesmo 

tratá-lo somente na perspectiva das teorias crítico-reprodutivistas, é permitir que os/as 

estudantes construam os seus conhecimentos e valores acerca deste fenômeno social com o 

que chega a eles pela grande mídia, como produto, expondo os mesmos somente aos valores 

de mercado que envolvem a sua construção. 
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Apesar do reconhecimento de que o Esporte com viés capitalista predomine as aulas 

de EFE nas escolas brasileiras, muitos autores defendem o seu aspecto pedagógico, amplo, 

como Kunz (2004) propõe, por exemplo. Outras formas de se fazer o Esporte dentro da escola 

são possíveis, inclusive dentro dos esportes que compõem o “quadrado mágico” das aulas de 

Educação Física – handebol, basquetebol, voleibol e futsal. 

Acreditamos que o Esporte deva estar dentro dos conhecimentos a serem tratados pela 

EFE como mais um integrante da cultura corporal para que os/as estudantes se apropriem dele 

criticamente tendo condições de interpretá-lo não apenas como mercadoria a ser consumido, 

mas também como um campo educativo capaz de construir possibilidades de aprendizagens 

progressistas. 

Assumir que o Esporte circula historicamente pela pedagogia do consenso, mas que é 

possível, e necessário, construir uma pedagogia do conflito
3
 pode ser uma tarefa dos/das 

professores/as que possuem como princípio a transformação da sociedade, o rompimento 

como os ideais burgueses de “desenvolvimento humano
4
”, para que possamos viver em uma 

sociedade mais justa.  

É importante apresentar aos/as estudantes as contradições existentes dentro do Esporte 

para que eles possam avaliar por qual modelo de Esporte querem circular ao longo de suas 

vidas. Na perspectiva crítica devemos “permitir ou possibilitar através desta pedagogia, que 

estes indivíduos possam analisar criticamente o fenômeno esportivo, situá-lo e relacioná-lo 

com todo o contexto sócio-econômico-político e cultural” (BRACHT, 1992, p. 65). 

Para tanto, um programa pedagógico que pretenda trabalhar pela via crítica, onde o/a 

estudante supere o caráter instrumental do Esporte e assuma-o como um fenômeno social 

                                                      
3
 Para Marinho (2005) a Educação Física, consequentemente o Esporte, podem assumir dois tipos de 

pedagogia. A pedagogia do consenso que foi exclusiva ao longo de quase toda história da área 

procurando reafirmar que a escola é um espaço de neutralidade pedagógica, onde não se manifestam 

as contradições da luta de classe. Já a pedagogia do conflito se opõe a este modelo construindo 

condições que colabore para que o estudante se reconheça como um sujeito histórico e consciente de 

sua condição de classe. Para o autor a “explicitação dos valores que orientam a pedagogia do conflito 

denuncia a pedagogia do consenso como responsável pela condenação dos professores de Educação 

Física ao imobilismo político. Essa denúncia é um momento muito importante para o anúncio da 

Educação Física como prática social transformadora (p. 31) 
4
 Silva (2014) considera que o conceito de “desenvolvimento humano” burguês é forjado em 

princípios absolutamente contraditórios ao que possa se chamar de desenvolvimento humano. Para o 

autor, “as relações sociais da produção capitalista, caracterizam-se pela apropriação das forças e 

energias vitais da classe trabalhadora, pela sucção e materialização dessas forças produtivas de um 

mundo de produtos mercantis capitalistas. Ou seja, a própria vida e as forças sociais são propriedade 

privada na sociedade burguesa. Nesse sentido, salário, intensificação da exploração da força de 

trabalho no tempo, na intensidade, etc. são formas de degradação geral da vida humana, não do 

„desenvolvimento humano‟”. (p. 7-8) 
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capaz de intervir direta e/ou indiretamente na sua vida, tendo em vista a penetração que o 

esporte tem na sociedade, sobretudo nas camadas populares do início deste século, deve exigir 

a desmistificação do esporte 

 

Através de oferta, na escola, do conhecimento que permita aos alunos 

criticá-lo dentro de um determinado contexto socioeconômico-político-

cultural. Esse conhecimento deve promover, também, a compreensão de que 

a prática esportiva deve ter o significado de valores e normas que assegurem 

o direito à prática do esporte. 

O programa deve abarcar os jogos que possuem regras implícitas até aqueles 

institucionalizados por regras específicas, sendo necessário que o seu ensino 

não se esgote nos gestos técnicos. Colocar um limite para o ensino de gestos 

técnicos, contudo, não significa retirá-los das aulas de Educação Física na 

escola, pois acredita-se que, para se dizer que o aluno possui 

“conhecimento” de determinados jogos que foram esportivizados, não é 

suficiente que ele domine os seus gestos técnicos. (COLETIVO DE 

AUTORES, 2012, p.70) 

 

Nossa escolha foi pelos esportes futebol/futsal. Inicialmente é preciso esclarecer a 

escolha de trabalhar com dois esportes que são muito similares em relação a sua forma de 

jogar, mas distintos numa análise mais profunda de suas características e contextos sociais. 

Ambos podem ser tratados como um “jogo de bola com os pés
5
” (REZER, 2003, p.7) sob o 

ponto de vista operacional, técnico, mas possuem dimensões sociais, culturais e políticas com 

distinções relevantes.  

Nosso interesse é trabalhar o binômio futebol/futsal como estratégia didático-

pedagógica. A intenção é debater junto aos/as estudantes a influência do futebol no cotidiano 

social dos brasileiros, sobretudo os seus conteúdos conceituais, e usar o futsal como via 

prática – conteúdos procedimentais – destes esportes tão parecidos na sua forma de jogar, 

fruto da derivação do segundo em relação ao primeiro na primeira metade do século XX, em 

função da necessidade de acomodar as características do futebol a espaços reduzidos para o 

aproveitamento de quadras e pequenos salões, bem como para a proteção das condições 

climáticas (REZER, 2003). 

Entendemos que as escolas públicas em geral não dispõem de campos para que os/as 

estudantes possam vivenciar o futebol, mas que parte delas possui quadras destinadas a 

                                                      
5
Rezer desenvolve sua pesquisa na iniciação dos dois esportes, futebol e futsal, em escolinhas no sul do Brasil. 

Ainda que a escola formal e as escolinhas de futebol e futsal sejam espaços sociais distintos, entendemos que 

considerando a heterogeneidade das experiências dos estudantes do ensino médio, em que muitos tem boa 

compreensão sobre o esporte, mas outros nem tanto, consideramos que a intervenção na escola deve seguir a 

linha também da iniciação de modo geral, mas ampliando as possibilidades para aqueles que demonstrarem mais 

experiências motoras com o mesmo.    

 



11 

 

práticas esportivas, dentre eles o futsal. De acordo com os tipos de conteúdos apresentados 

por Darido (2005) e Zabala (1998) utilizaremos na SD o futebol para que o estudante construa 

reflexões com base em conteúdos conceituais e atitudinais, e o futsal para encaminhar 

propostas procedimentais e atitudinais, sem que isso seja uma regra, permitindo que ambos 

possam circular por todos os tipos de conteúdo se assim for necessário.  

A SD didática compreenderá dois bimestres letivos e o conteúdo tratado nela é 

sugerido para estudantes de 1ª série do Ensino Médio. Aqui observamos a necessidade que a 

construção do planejamento tem de abrir mão da bimestralização dos conteúdos, uma 

exigência do “planejamento estratégico” voltada para o CM imposto pela SEEDUC/RJ. 

Entendemos que mantê-lo em apenas um bimestre não seria possível construir com os 

estudantes o mínimo de reflexão sobre os esportes nas três dimensões do conteúdo, 

permanecendo assim a hegemonia dos conteúdos procedimentais e atitudinais, em detrimento 

dos conceituais, estes tão importantes para pensarmos o futebol como um fenômeno social. 

Considerando que o segundo e o terceiro bimestre do ano letivo de 2015
6
 da 

SEEDUC/RJ tiveram 18 semanas – 9 semanas cada, já descontadas a semana de conselho de 

classe – estruturamos a SD com trinta e seis (36) aulas (tempos), duas por semana, 

preferencialmente
7
 dois tempos seguidos em um mesmo dia, com cinqüenta minutos cada 

tempo. Estas aulas estão dispostas em dois bimestres letivos. Por se tratar de uma série que 

está em transição de nível de ensino – saída do ensino fundamental para o ensino médio –, o 

que por si só já causa uma série de medos e inseguranças, entendemos ser pedagógico que 

esta proposta de ensino seja encaminhada a partir do segundo bimestre finalizando no terceiro 

bimestre. Isso porque boa parte dos estudantes que ingressam no ensino médio vem com um 

olhar instrumental do Esporte, com o interesse apenas de jogar futebol/futsal (CARLAN; 

KUNZ, FENSTERSEIFER, 2012). O contato com os estudantes no primeiro bimestre poderá 

colaborar para conhecer um pouco dos caminhos que suas histórias percorreram dentro da 

cultura corporal, especialmente na cultura esportiva.  

Além disso, tendo em vista que parte das escolas públicas não possuem suas quadras 

cobertas, esta época do ano (maio a setembro) é a mais apropriada em relação ao clima 

atmosférico
8
, pois é o período com menor concentração de chuva e temperaturas mais amenas 

no Rio de Janeiro. A falta de estrutura física é um grave problema que as escolas públicas 

                                                      
6
 Disponível em: 

 http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2271945/DLFE-73526.pdf/calendario2015regular.pdf 
7
 A preferência de dois tempos seguidos se dá para que se perca menos tempo com deslocamento 

sala/quadra/sala e banho.  
8
 Ver mais em: https://www.ipmet.unesp.br/4estacoes/# 
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estaduais do Rio de Janeiro sofrem e que já apontamos no capítulo 2 fazendo uma análise das 

escolas a partir dos documentos oficiais do próprio governo estadual.  

Neste caso, além da luta política por melhores condições de trabalho, entendemos que 

há duas vias possíveis. A primeira é a adaptação do planejamento as condições climáticas do 

dia, a segunda é considerar a aula cancelada por falta de condições básicas, dignas, para a 

aula. Entendemos as duas opções como legítimas, mas assumimos a primeira para a 

implementação desta SD tendo em vista que a mesma possui também aulas com conteúdos 

conceituais que intercalam com as aulas de conteúdos procedimentais. Isso facilitaria as 

adaptações para a falta de estrutura da quadra em condições de chuva ou exposição ao sol 

intenso. 

É preciso que a escola possua condições materiais mínimas. Traves, redes, mas, 

sobretudo, bolas em quantidade suficiente para atender o planejamento desta SD são 

fundamentais para favorecer a aprendizagem dos conteúdos procedimentais do Esporte. Para a 

SD aqui proposta consideramos necessário ter uma bola para cada três estudantes para dar 

conta dos educativos (jogos e brincadeiras) que ensinam os fundamentos do jogo.  

Não menos importante das considerações anteriores, a presença de vestiários para a 

higiene pessoal após as aulas que exigem da motricidade é fundamental. Ir para a sala de aula 

tradicional, algumas com pouca ventilação, assistir as aulas de outras disciplinas, bem como 

fazer o deslocamento para casa com o corpo suado, não é uma prática educativa positiva. 

Além do desconforto social – o cheiro que fica no corpo em função do suor – há também 

doenças de pele que podem surgir com o acúmulo de suor por horas no corpo.  

Antes de apresentarmos a organização da SD é importante ressaltar que neste cenário 

de possibilidades de aprendizagens por parte do/da estudante dos conteúdos pretendidos pela 

mesma neste trabalho, é necessário considerar que os atuais estudantes Ensino Médio regular 

nasceram, aproximadamente, entre os anos de 1998 e 2002 em relação à pesquisa aqui 

desenvolvida. Queremos dizer com isso que este grupo já nasce inserido na cultura das 

tecnologias digitais e isso deve ser aproveitado a favor do processo de ensino a aprendizagem. 

Eles/as possuem acesso as diversas destas tecnologias, dentre elas a internet e as redes sociais. 

São considerados por Prensky (2001 apud AMORIM et.al., 2016) como nativos digitais, 

tendo em vista que já nasceram cercados por estas tecnologias. Tratam as mesmas como parte 

do seu cotidiano, pois não conheceram o mundo sem elas. 

Em contrapartida, o autor considera a maioria dos atuais professores/as como 

imigrantes digitais, tendo em vista que nasceram antes dos anos de 1980. Estes não nasceram 

inseridos na cultura das tecnologias digitais, logo, para fazerem parte dela, devem se adaptar a 
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estas mudanças que são sempre velozes e intensas. Com isso, por vezes há um impasse na 

relação pedagógica entre professor/a e estudante, pois este está acostumado a se informar e 

aprender de maneira dinâmica, digital, ao passo que aquele está acostumado a ensinar de 

maneira linear, analógica. 

Entendemos que seja necessária uma aproximação do/da professor/a com o uso 

pedagógico das tecnologias digitais. Mas reconhecemos as múltiplas dificuldades que os/as 

mesmos/as possuem para tal. Além das precárias condições físicas e materiais que as escolas 

públicas se encontram – muitas vezes não oferecem os equipamentos necessários para um 

efetivo trabalho com tecnologias digitais, como computadores e acesso a internet – os baixos 

salários e a falta de fomento a sua permanente atualização profissional comprometem o 

avanço das implementações das tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas no 

processo de ensino e aprendizagem.    

Cabe destacar que consideramos que a tecnologia deva estar a serviço do processo 

pedagógico. Não estamos aqui dizendo que o/a professor/a deve ficar refém dela, tampouco 

fazer guerra contra ela, mas é necessário assumirmos o nosso papel diante das formas de 

apropriação que estas fazem das consciências dos nossos estudantes (LIBÂNEO, 2006). 

Para Amorim et. al. (2016) 

os alunos chegam cada vez mais informados pelo acesso a fontes diversas, 

principalmente a internet. Essas informações são muitas vezes confusas, nem 

sempre corretas e torna-se necessário que sejam triadas, organizadas e 

confrontadas com o saber sistematizado universal, com a herança cultural da 

comunidade em particular, e da humanidade em geral. (p. 96)  

 

A internet como instrumento de busca da informação e aprendizagem própria da 

juventude contemporânea precisa estar presente como uma ferramenta pedagógica nesta SD. 

Para Prensky (2010), a tecnologia deve apoiar o estudante a ensinar a si mesmo, e não 

fomentar o velho paradigma da exposição. Logo ela poderá aproximar o/a estudante dos 

conteúdos conceituais do futebol/futsal para além do que o programa da SD se propõe.    

O Facebook, como Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), tem muito a 

acrescentar no desenvolvimento desta SD. Ele será usado como espaço de ampliação do 

debate, divulgação de materiais (escritos e audiovisuais) e apoio na divulgação das tarefas e 

registro das avaliações.  

 

Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter acesso à 

tecnologia de informação e comunicação (TIC), mas principalmente saber 

utilizar essa tecnologia para a busca e a seleção de informações que 

permitam a cada pessoa resolver os problemas do cotidiano, compreender o 
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mundo e atuar na transformação de seu contexto. Assim, o uso da TIC com 

vistas à criação de uma rede de conhecimentos favorece a democratização do 

acesso à informação, a troca de informações e experiências, a compreensão 

crítica da realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e 

educacional. Tudo isso poderá levar à criação de uma sociedade mais justa e 

igualitária. (ALMEIDA, 2005, p. 71) 
 

O/A professor deverá fazer um perfil “secreto
9
” em que ele/ela será o/a 

administrador/a com mais três voluntários/as da turma para dinamizar os conteúdos. É 

possível que o/a professor/a ao lançar esta proposta ainda se depare com algum/a estudante 

que não tenha acesso a internet ou mesmo não tenha conta no Facebook. Isso é preciso ser 

levado em consideração para que todos possam estar inseridos dentro do trabalho proposto 

pela SD. Inicialmente sugere-se ao estudante a criação de uma conta no Facebook, ainda que 

seu acesso a internet possa ser limitado. Caso isso não seja possível, o/a professor/a deve 

tratar o caso a parte junto com o/a próprio/a estudantes para que cheguem a um acordo de 

como ele terá as informações compartilhadas nesta TIC ao longo dos dois bimestres. 

A partir de agora descreveremos o planejamento da SD – ementa, objetivos, avaliação 

e planejamentos das aulas. 

 

- EMENTA: 

 O futebol/futsal dentro e fora das quatro linhas; 

 A história do futebol/futsal e seus percursos sociais 

 Futebol, mídia e os interesses do mercado;  

 O futebol/futsal como lazer;  

 Futebol/Futsal: a sociedade como praticante, espectadora ou telespectadora 

 O futebol/futsal de alto rendimento: experimentando alguns aspectos da prática 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar nos/nas estudantes o que eles/elas pensam/fazem sobre o futebol/futsal. 

2) Conhecer algumas relações do processo histórico do futebol/futsal com os processos 

históricos da própria sociedade. 

3) Compreender a relação entre futebol/futsal, mídia e os interesses do mercado. 

4) Reconhecer o futebol/futsal como um espaço de lazer. 

                                                      
9
 O perfil secreto no Facebook permite que apenas os integrantes do grupo visualizem as postagens, dando mais 

privacidade aos/as estudantes da turma. 
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5) Jogar o futebol/futsal reconhecendo suas regras e transformando-as a partir das 

necessidades humanas, materiais e físicas da escola. 

6) Desenvolver as técnicas básicas do futebol/futsal e empenhá-las em sistemas táticos a 

serem desenvolvidas nas aulas procedimentais. 

7) Investigar as repercussões do conteúdo futebol/futsal desenvolvido numa perspectiva 

crítica, para o reconhecimento destes pelos/as estudantes como um fenômeno 

sociocultural. 

 

- SEQUÊNCIA DAS AULAS 

 Apresentação do bimestre; diagnose inicial sobre os conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre o Futebol/Futsal, avaliado a partir de questionário específico. 

 Aula prática: diagnose dos conhecimentos práticos dos/das estudantes sobre o 

futebol/futsal.  

 Aula(s) prática(s): o futebol/futsal jogado na escola: limites e possibilidades 

 Aulas(s) conceitual(ais): as memórias sociais do futebol 

 Aulas procedimentais: experimentando a técnica aplicada a sistemas táticos de 

jogo 

 Aula(s) conceitual(ais) e procedimental(ais): o futebol/futsal como um espaço de 

lazer 

 Avaliação procedimental: dinâmica coletiva que envolva uma avaliação prática 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do bimestre.  

 Avaliação conceitual: produção de textos e construção de comunicações não 

verbais. 

 Aplicação da diagnose final para avaliar o impacto do bimestre no conhecimento 

dos estudantes sobre o futebol 

 

- AVALIAÇÃO 

Invertemos a ordem tradicional da sequência dos procedimentos pedagógicos, pois 

este geralmente é o último ponto a ser apresentado pelos livros de didática e metodologia de 

ensino, para tratar de um ponto que ainda se mostra incipiente não apenas na Educação Física, 

mas na educação escolar como um todo: a avaliação.  
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Para Luckesi (s/d apud LIBÂNEO, 1994, p. 196) “a avaliação é uma apreciação 

qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o 

professor a tomar decisões sobre o seu trabalho”. 

Ela é fundamental para que ao longo do processo de ensino e aprendizagem 

professores/as e estudantes sejam capazes de compará-las com os objetivos propostos a fim de 

constatar progressos, dificuldade e reorientar o trabalho para as correções necessárias 

(LIBÂNEO, 1994). 

No decorrer do processo de ensino e aprendizagem a avaliação deve assumir algumas 

tarefas, que de acordo com Libâneo (1994) são: verificação, qualificação e a apreciação 

qualitativa.  

A verificação trata da coleta de dados pelos diversos instrumentos avaliativos a 

disposição do/a professor/a (provas, testes, exercício, observação de desempenho, 

autoavaliação). A qualificação é a análise dos resultados obtidos nos diversos instrumentos 

avaliativos em um período determinado comparando-os com os objetivos propostos, podendo 

ser traduzido em uma nota ou conceito. A apreciação qualitativa é o final deste processo 

quando o/a professor/a correlaciona os resultados com os desempenhos esperados. 

Contudo, a história da avaliação segue o passo da educação. Durante muitos anos, 

séculos, a avaliação foi exclusivamente de controle (LIBÂNEO, 1994). Tal controle pode ser 

visto tanto nos limites mínimos que a avaliação pode oferecer a aprendizagem do/da 

estudante, fazendo da avaliação apenas um encontro burocrático em que uma prova é capaz de 

classificar o que o estudante aprendeu ou não.  

Alguns/Algumas professores/as são capazes de medir a sua capacidade docente pelo 

número de reprovações que teve ao longo de um ano, assim como escolas que são bem 

classificadas como “boas”, “puxadas”, por possuir um excessivo número de reprovações em 

seu currículo. (LIBÂNEO, 1994) 

Na Educação Física não é diferente, a avaliação durante muitos anos teve como 

princípio básico o controle dos/das estudantes. Durante os períodos que as pedagogias 

higienistas, militaristas e esportivistas foram dominantes, guardadas as suas especificidades, o 

que predominou foi a função controladora da avaliação nos seus aspectos classificatório e 

repressor (FERNANDES; GREENVILE 2007). 

Darido (2005) diz que as escolas na década de 1970, quando a pedagogia esportivista 

era hegemônica, algumas escolas da rede pública aplicavam testes de suficiência física (início 

do ano) e eficiência física (final do ano), baseados em exercícios de força e coordenação geral 

com o objetivo de classificar os estudantes em fraco, regular, bom e excelente. 



17 

 

Mas com os avanços dos estudos da Educação Física a partir da década de 1980 

rompendo com o paradigma biológico e assumindo as ciências sociais como mais um campo 

teórico, o que já vimos neste trabalho, a avaliação ganha também um novo sentido, mas ainda 

sem dar conta dos conhecimentos, habilidades e valores presentes na relação do estudantes 

com novos saberes que se apresentavam à escola. Fato que até hoje é comum a avaliação da 

disciplina ser construída a partir da simples presença e participação nas aulas (FERNANDES; 

GREENVILE 2007). 

Superar o paradigma do controle em que o rendimento e a performance atlética 

classificam os estudantes deve ser uma tarefa dos/as professores/as interessados/as em alterar 

a realidade da Educação Física. É necessário reconhecermos que os/as estudantes são dotados 

de uma história, uma condição social, e que estas precisam não apenas ser reconhecidas no 

plano da abstração, mas questionadas o porquê de seus motivos. 

O entendimento de avaliação deste trabalho segue os princípios da pedagogia crítico-

superadora (COLETIVO DE AUTORES, 2012). Para os autores a “avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem em Educação Física é o de fazer com que ela sirva de referência para a 

análise da aproximação ou distanciamento do eixo curricular que norteia o projeto pedagógico 

da escola” (p. 101). 

 A tabela 1 apresenta uma síntese das finalidades, conteúdos e formas que a avaliação 

em Educação Física proposta pela pedagogia crítico-superadora deve assumir ao longo do 

processo de escolarização dos/as jovens, e que é referência de avaliação para este trabalho. 

 

Tabela 1: Finalidades, conteúdos e forma para uma proposta de avaliação crítico-

superadora 

1) O projeto histórico: O projeto deve prever a sociedade na qual estamos inseridos e a 

que queremos construir e o projeto pedagógico daí decorrente que se efetiva na 

dinâmica curricular, materializada nas aulas. 

2) As condutas humanas: a avaliação do processo de ensino e aprendizagem da 

Educação Física deve levar em conta a observação, análise e conceituação de 

elementos que compõem a totalidade da conduta humana e que se expressam no 

desenvolvimento das atividades. 

3) Práticas avaliativas: devem mobilizar plenamente a consciência dos alunos, seus 

saberes e suas capacidades cognitivas, habilidades e atitudes para enfrentar 

problemas e necessidades, buscando novas soluções para as relações consigo 

mesmo, com os outros e com a natureza. 

4) As decisões em conjunto: a consideração da perspectiva dialógica, comunicativa, 

interativa que permita aos envolvidos no processo de avaliação participarem dos 

rumos da mesma em diferentes instâncias e níveis de possibilidade. 

5) O tempo pedagogicamente necessário para a aprendizagem: deve ser dada a 

atenção para que este tempo seja adequado ao ritmo de aprendizagem da turma. 
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6) Compreensão crítica da realidade: deve-se considerar na avaliação que o 

patrimônio cultural que se expressa nas possibilidades corporais, no acervo de 

conhecimento sobre a cultura corpora, se diferencia de acordo com a condição de 

classe dos alunos. 

7) O privilégio da ludicidade e da criatividade: quebra do paradigma do papel da 

escola como um celeiro de talentos esportivos, que tem condicionado a avaliação a 

detectar talentos. 

8) As intencionalidade e intenções: considerar que na avaliação confronta-se 

sentimentos e significados, onde interpenetram-se dialeticamente a intencionalidade 

e intenções da sociedade, expressa na proposta curriculares que mobilizam 

interesses de classe antagônicas.  

9) A nota enquanto síntese qualitativa: fazer da nota um resultado que permita 

constatar a aproximação ou o distanciamento dos objetivos do projeto pedagógico e 

não um castigo ou compensação para o aluno. 

10) Reinterpretação e redefinição de valores e normas: permitir que as normas e 

valores, regras e padrões sejam criticados, reinterpretados e redefinidos, inclusive 

por alunos. 

 

Os instrumentos que utilizaremos para construir a avaliação dos/as estudantes serão 

redações do tipo dissertativa expositiva
10

, comunicações não-verbais e observações das aulas. 

O objetivo das redações é contemplar a avaliação dos conteúdos conceituais, assim como as 

comunicações não verbais que deverão ser, prioritariamente, cartazes e maquetes. As 

observações das aulas procedimentais devem ser registradas em algum material (agenda, 

caderno, diário) para que as informações fiquem registradas e posteriormente possam ser 

debatidas com os/as estudantes. 

 

2.1) A sequência didática 

 

AULAS 1 E 2 – IDENTIFICANDO ALGUNS CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES 

SOBRE O FUTEBOL/FUTSAL 

 Esta primeira aula terá como objetivo fazer uma avaliação diagnóstica (LORENCINI, 

2013) dos/as estudantes sobre os seus conhecimentos e vivências no futebol/futsal. Através de 

um questionário (APÊNDICE 1) que deve ser apresentado em aula para os/as estudantes e 

respondido por eles/elas virtualmente via Google Docs/Drive
11

, saberemos qual o nível de 

compreensão deles/as sobre alguns aspectos relacionados ao futebol/futsal: se estes esportes 

foram trabalhados (e como foram trabalhados) nos últimos anos no ensino fundamental; como 

                                                      
10

 Ver em: http://www.portuguesxconcursos.com.br/p/tipologia-textual-tipos-generos.html 
11

 Ver em https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Drive 
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acham que o futebol/futsal deve ser trabalhado nas aulas de Educação Física; suas relações 

com o lazer; o que sabem sobre a relação deles com a mídia e o mercado. Esta parte da aula 

será feita em vinte minutos. 

Os resultados destes questionários devem ser avaliados pelo/a professor/a afim de que 

os objetivos pensados pela SD possam ser atingidos e que os/as estudantes possam aprender o 

que for proposto ao longo do período. 

 Após a explicação do questionário será apresentado para os/as estudantes uma síntese 

da SD em oitenta minutos de aula. Sua estrutura já está formatada, com objetivos e 

procedimentos já definidos. Contudo, dentro do que a SD se propõe, ela está aberta para 

receber a contribuição dos/as estudantes. Suas experiências pessoais podem contribuir de 

forma relevante para uma adequação dos planejamentos, dos conteúdos, dando sentido àquilo 

que se ensina. Freire (1996) questionando sobre o respeito que devemos ter aos saberes 

dos/das educandos/as pergunta: “porque não estabelecer uma intimidade entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles tem como indivíduos?” 

(p. 30). 

 

AULAS 3 E 4 – AULA DIAGNÓSTICA SOBRE O DOMÍNIO DOS CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTAIS DO FUTEBOL/FUTSAL 

Esta aula tem como propósito conhecer o que os/as estudantes sabem sobre os 

conteúdos procedimentais do futebol/futsal. Para isso, assumimos a estratégia de trabalhar 

com a categoria “experiência
12

” apresentada por Bondía (2002). Nosso interesse é que os/as 

estudantes possam aproveitar ao máximo o que as aulas podem oferecer. Entendemos que 

caso todas as aulas sejam feitas com todos/as estudantes juntos/as – mais e menos experientes 

autodeclarados
13

 – aqueles menos experientes podem perder boa parte da aula desmotivando-

                                                      
12

 Para Bondía (2002) experiência é tudo “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (p. 21). Para o autor a velocidade e a forma com que 

a informação esta dada no mundo contemporâneo, somada as efemeridades das relações sociais, faz 

com que as pessoas se distanciem cada vez mais das experiências. Deixa claro que o sujeito da 

experiência não se define pela suas atividades, mas pela sua passividade, receptividade, por sua 

disponibilidade e abertura. Em Heidegger (1987) encontra uma definição que contempla esse sujeito 

verdadeiramente aberto a novas experiências: [...] fazer uma experiência com algo significa que algo 

nos acontece, nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos 

em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” 

significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos 

submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios 

pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais 

experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo. (p. 143 apud BONDÍA, 2002, p. 25) 
13

A autodeclaração de mais ou menos experientes nos conteúdos procedimentais do futebol/futsal será 

feita após esclarecimento básico do conceito de experiência de Bondía (2002).   
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se por não atenderem as exigências mínimas apresentadas pelos/as mais experientes. 

Devemos estar muito atentos a isso, pois essa desmotivação pode levar ao afastamento 

crônico dos/das estudantes menos experientes das aulas de Educação Física. 

Uma das razões que nos sugere inicialmente dar tratamento diferenciado as variadas 

experiências para que todos/as possam se apropriar ao máximo dos conteúdos procedimentais 

é a histórica exclusão das mulheres da prática esportiva. No Brasil, antes mesmo de chegarem 

a fase escolar, a sociedade, via família, já promove a distinção dos gêneros construindo as 

“brincadeiras de meninos” e “brincadeiras de meninas” (MOURA, 2005). Um dos aspectos 

que levam o autor a esta conclusão são os presentes que em geral são dados para meninos e 

meninas. Aos meninos são dados carrinhos e bolas de futebol, as meninas bonecas. Para 

Moura esse sexismo pode levar não apenas as diferenças motoras, mas também sociais. 

 

O desenvolvimento motor da criança necessita de estímulos variados e, 

quando se delimita toda a esfera espaço-temporal, sensório-motora da 

criança, pode-se estar limitando seu leque de referência de escolha diversas 

no mundo em que vive (...) como se sabe, de uma maneira geral as meninas 

no Brasil têm o seu primeiro contato com a prática do futebol no início da 

puberdade, diferentemente dos meninos, que já vivenciam os “primeiro 

chutes” até mesmo antes da fase escolar. (2005, p. 139) 

 

 Sobre as diferenças de habilidade entre meninos e meninas, Altmann, Ayoub e Amaral 

(2011) apontam que  

 

se durante algum tempo tais diferenças foram consideradas inatas e 

decorrentes de razões biológicas, as pesquisas de gênero contribuíram para 

compreender que elas são histórica e socialmente construídas. As distintas 

formas de educar os corpos de meninos e meninas, presentes desde a 

infância são hoje tidas como importantes para a compreensão desse 

fenômeno, o que tem efeitos sobre as habilidades e os envolvimentos dos 

sujeitos com as práticas corporais e, consequentemente, com as aulas de 

Educação Física. (p. 493) 

 

Isso pode nos levar a compreender o posicionamento de professores/as pesquisados 

por Darido (2003) que trabalhavam inclusive com turmas separadas por gênero – postura 

muito comum entre os/as docentes da Educação Física até a década de 1990. As justificativas 

deles/as para separarem meninos de meninas durante as aulas de Educação Física foram desde 

a motivação (meninas menos motivadas do que os meninos), passando pela diferença de 

habilidade (meninas menos habilidosas do que os meninos) e até mesmo a exigência da 

direção da escola em que meninas fizessem as aulas com as meninas e os meninos com os 

meninos. 
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Como podemos observar as mulheres ainda possuem menos acesso cultural ao esporte, 

ao futebol/futsal. Contudo não estamos preocupados apenas com as meninas durante as nossas 

aulas, mas com todos/as aqueles que de alguma forma não tiveram experiências com o 

futebol/futsal, especialmente procedimentais. Historicamente a distinção de gêneros alijou as 

mulheres da prática esportiva, mas como podemos perceber acima aquele que não se expõe a 

uma determinada prática motora, caso do futebol/futsal, tende a se distanciar dela não apenas 

motoramente, mas socialmente. E neste caso apesar de encontrarmos um contingente maior de 

meninas nesta situação, é também relevante o número de meninos presentes nas aulas de 

Educação Física que não tiveram experiências com o jogo de futebol/futsal. Portanto estamos 

preocupados com todos/as eles/as, e é por eles/as que justificamos o uso da autodeclaração de 

“mais experiente” ou “menos experiente” durante as aulas procedimentais do primeiro 

bimestre desta SD 

Assim, ao longo das aulas procedimentais do primeiro bimestre desta SD, 

construiremos dois grupos, “mais experientes” e “menos experientes”. É importante 

deixarmos claro que esta proposta não tem como princípio fazer a seleção dos/as mais 

aptos/as, ao contrário, a proposta é dar condições aqueles/as com menos experiência neste 

esporte a poderem jogar, cada um a sua maneira, sem ser preterido por suas condições 

técnicas durante o jogo. 

Portanto, após os esclarecimentos da divisão dos grupos, eles farão jogos que integram 

“a família dos jogos de bola nos pés”
14

, denominados a partir de agora por este trabalho pela 

palavra “jogo” tendo em vista a especificidade do objeto de trabalho desta SD, o 

futsal/futebol. 

Em relação à organização do tempo para as aulas que tratam dos conteúdos 

procedimentais, lembramos que foi sugerido por este trabalho que os dois tempos disponíveis 

por semana à disciplina fossem seguidos para que o tempo da mesma fosse otimizado em 

função da necessidade dos/as estudantes se deslocarem da sala para a quadra, assim como o 

retorno para a mesma, e para a higiene corporal após a aula.  

Apenas como referência, pois esta dinâmica varia conforme a experiência de cada 

escola, dos cem minutos disponíveis nas duas aulas (tempos) seguidas por semana, iremos 

considerar que os/as estudantes terão oitenta minutos disponíveis para o desenvolvimento dos 

                                                      
14

 O conceito de “família dos jogos de bola nos pés” é proposto por Scaglia (2003) para caracterizar 

qualquer tipo de jogo ou esporte praticado com bola nos pés. Quando o autor se refere a palavra jogo 

para caracterizar tal família considera implícita quer dizer que incluí as categorias emancipadas de 

jogos/esportes com a bolas nos pés, bem como as que mantém características de jogos/brincadeiras 

que fazem o uso dos pés para simplesmente impulsionar a bola. 
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procedimentos didáticos-pedagógicos propostos para as aulas, pois vinte minutos serão para o 

cumprimento das tarefas aqui destacadas. 

Inicialmente faremos um aquecimento de aproximadamente
15

 cinco minutos em que 

os/as estudantes devem trabalhar os fundamentos técnicos condução, passe e domínio 

livremente em grupos de três pessoas. O/A professor deve orientar as trocas dos fundamentos 

técnicos para facilitar os/as estudantes, bem como ter condições de avaliar melhor como se 

comporta cada um deles/as. 

Em seguida, ao longo de quinze minutos, o grupo “menos experiente” jogará 

“bobinho
16

”. Neste jogo o objetivo é que o/a estudante apresente ao/a professor/a sua 

experiência com dois fundamentos básicos do futebol/futsal: domínio e passe. E para os “mais 

experientes”, também por vinte minutos, o “golzinho
17

”, que tem por objetivo saber como o 

estudante desenvolve os fundamentos do futebol/futsal em um espaço físico reduzido, o que 

dificulta as ações motoras do/a jogador/a. Nestas atividades cada grupo deve ocupar uma 

metade da quadra. 

Após estes dois jogos eles deverão fazer, cada grupo, partidas usando toda a quadra e 

aplicando as regras que conhecerem. O interesse é observar como os dois grupos se 

comportam em condições reais de uma partida de futsal. A intervenção do/a professor/a neste 

momento será mínima, devendo haver somente caso eles não estejam conseguindo organizar 

ou dar fluidez as partidas. Para esta parte da aula devem ser destinados cinqüenta minutos. 

Ao final desta aula a turma deverá ser dividida em dezessete grupos (em duplas ou 

trios dependendo da quantidade de estudantes) e cada um deles deverá apresentar na aula 

seguinte pelo menos uma das regras do futebol e do futsal. O/A professor/a deve determinar 

previamente as regras que cada grupo irá pesquisar para que não haja apresentação de regras 

repetidas. Enquanto eles fazem a divisão dos grupos, a chamada será feita para registrar a 

presença deles na aula. Esta tarefa terá disponível dez minutos. 

A divisão da turma em dezessete grupos tem por objetivo que cada um seja 

responsável pela apresentação de pelo menos uma delas – tanto futebol, como o futsal, 

possuem dezessete regras – nas aulas 5 e 6. Eles devem preparar uma apresentação de no 

                                                      
15

 Todos os tempos apresentados nesta SD devem ser flexibilizados de acordo com a dinâmica que a 

aula apresente, podendo ser mais ou menos do que indicamos. Solicitamos que o leitor leve em 

consideração isso a partir de agora quando observar alguma indicação de tempo para uma tarefa. 
16

 É um jogo em que um/a ou mais jogador/a deve tentar interceptar a bola que é passada entre os 

colegas dispostos em um círculo. 
17

 Este jogo é uma adaptação do futebol/futsal para um espaço ainda mais reduzido que uma quadra de 

futsal. Nele não goleiros, tendo em vista que em função do espaço reduzido as balizas também são 

reduzidas, não permitindo a presença de um goleiro. 
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máximo um minuto. Os livros de regras devem ser disponibilizados no perfil da turma no 

Facebook. 

Ainda como tarefa para casa, será disponibilizado para leitura prévia o texto 

“Memórias do Futebol Brasileiro” (MAXIMO, 1999) no perfil da turma no Facebook. Eles 

deverão fazer a leitura para que nas aulas 7 e 8 possamos estudar o percurso feito pelo futebol 

em solo brasileiro apresentado pelo autor em sala. 

Para esta aula os materiais necessários são: bolas e objetos para fazer as balizas do 

“golzinho” que podem ser cones, por exemplo.  

 

AULAS 5 E 6 – AULAS 9 E 10
18

 - FUTEBOL/FUTSAL NA ESCOLA E 

FUTEBOL/FUTSAL DA ESCOLA: JOGANDO E DEBATENDO AS REGRAS OFICIAIS 

DO JOGO 

O propósito destas aulas é que eles/elas comecem a experimentar as diferenças entre 

os conceitos de “Esporte na escola” e “Esporte da escola” para daqui a algumas aulas 

trabalharmos conceitualmente a temática futebol/futsal e lazer. 

“Esporte na escola” e “Esporte da escola” são conceitos construídos pelos estudos 

críticos da Educação Física nas décadas de 80 e 90 do século passado. Seu princípio básico 

trata da diferença que a escola deve dar ao esporte praticado pela Educação Física dentro da 

escola. Assis (2005) diz que o Esporte na escola serve a instituição esportiva, já o esporte da 

escola está a serviço da escola, dos valores educacionais. O próprio autor chama atenção que 

mesmo assumindo o esporte da escola não temos a garantia de uma educação crítica do 

esporte, pois os valores educacionais “sempre expressam uma doutrina pedagógica, a qual 

implícita ou explicitamente se baseia em uma filosofia de vida, concepção de homem e 

sociedade.” (FREITAG, 1984, p. 15 apud ASSIS, 2005, p.16). 

Este alerta vai ao encontro dos conteúdos sócio-educativos de matriz positivo-

funcional (BRACHT, 1992) que tem como base pacificar os conceitos da sociedade capitalista 

através do esporte ensinando ao estudante que ganhar e perder é normal, que precisamos 

obedecer às regras e que vencer é fruto do esforço pessoal. Assim, várias condições da vida 

social que se encontram nas contradições da história são tratadas e reforçadas pela prática 

esportiva como condições absolutamente normais. 

                                                      
18

Faremos a opção de algumas aulas procedimentais geminadas ao longo da SD por considerarmos que 

as mesmas são locais privilegiados para a geração de automatismos (habitus) das técnicas do 

futebol/futsal conforme já exposto no capítulo 1 através de Saviani (2008). 
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Nesse sentido, se pensássemos esta SD voltada para o Esporte na escola deveríamos 

submeter os/as estudantes a exigências físicas das quais não estão acostumados, cobrar o 

conhecimento de todas as regras que envolvem o futebol/futsal e fazê-los jogar orientados 

exclusivamente por elas, cobrar habilidades motoras capazes de atingir performances 

atléticas, entre outros aspectos inerentes a instituição Esporte. 

Contudo, a literatura da Educação Física não fica apenas restrita a apresentar a 

denúncia de uma sociedade que domina, padroniza e oprime os corpos dos nossos estudantes 

pela via esportiva. Diversas obras (BRACHT, 1992; VAGO, 1996; COLETIVO DE 

AUTORES, 2012; KUNZ, 2004; ASSIS, 2005) apresentam outras formas de fazer e pensar o 

esporte rompendo com o paradigma tradicional de rendimento técnico, corpos padronizados e 

aceitação de regras. Na perspectiva das teorias críticas de Educação Física, esta SD deverá 

reconhecer o futebol/futsal como mais um espaço da fruição corporal, da manifestação 

singular das diversas formas de se jogar futebol/futsal, de ressignificação das regras do jogo a 

partir do debate e de novas construções atendendo as especificidades dos estudantes. 

Para Assis (2005) a reinvenção do esporte é necessária pois,  

 

pensar o esporte da escola, a partir de uma visão crítica em relação aos 

códigos, valores e sentidos do esporte moderno, que são códigos, valores e 

sentidos fundamentais da sociedade capitalista, implica reconhecer a 

necessidade e a possibilidade de pensá-lo à luz de um determinado projeto 

político-pedagógico, que aponta para a construção de uma sociedade baseada 

em outros códigos, valores e sentidos. (p. 20) 

 

O inicio destas aulas será com a apresentação em um minuto das duas regras que cada 

um dos dezessete grupos ficou responsável por pesquisar. Serão necessários trinta minutos 

para todas as apresentações, pois apesar das apresentações durarem dezessete minutos, é 

necessário considerar a flexibilização do tempo para a conclusão do raciocínio e a transição 

das apresentações de cada grupo. 

 Em seguida, faremos jogos com a aplicação de algumas destas regras oficiais e a 

flexibilização delas para os dois grupos a partir das necessidades físicas e humanas. Após a 

aula os dois grupos farão o registro das regras que flexibilizaram nos dois grupos em cartolina 

– ou papel similar – para fazemos uma foto e registrar no perfil da turma no Facebook.  

Com isso, os dois grupos jogarão duas vezes cada um. Na primeira partida de cada 

grupo eles/elas serão expostos/as as regras oficiais do futsal. A cada infração a regra cometida 

por eles/elas um grupo de fora deverá registrar o que aconteceu em um cartaz para montarmos 

um quadro e debatermos na metade da aula. Neste momento, abre-se um debate para que 
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avaliem os erros que cometeram e se há a necessidade de alterar as regras para dar mais 

fluidez ao jogo. As alterações podem ter motivações humanas e/ou espaciais, tendo em vista 

as condições de cada estudante e da quadra da escola. No final da aula os dois grupos farão o 

registro das regras que alteraram em cartolina – ou papel similar. O tempo disponível para 

esta parte da aula é de cinquenta minutos e o material necessário serão as bolas, cartolina (ou 

similar) e caneta tipo “pilot”. 

Nesta aula o grupo “menos experiente” fará imagens (vídeos pelo celular) do jogo dos 

“mais experientes” e depois os “mais experientes” farão os registros dos jogos dos “menos 

experientes”. Pelo menos três estudantes de cada grupo deverão fazer os registros dos dois 

momentos da aula – jogo com as regras oficiais e com as regras adaptadas – para que seja 

colocado no Facebook para que eles possam analisar os seus rendimentos ao longo dos dois 

jogos, especialmente no entendimento as regras adaptadas e as oficiais que tenham sido 

mantidas. Ainda no Facebook o cartaz usado para fazer o registro das infrações da primeira 

parte da aula será fotografado e também postado no perfil da turma. 

Como tarefa para casa será disponibilizado para leitura prévia o texto “Algumas 

aproximações entre lazer e sociedade” (MARCELINO, 2007) no perfil da turma no 

Facebook. Eles deverão fazer a leitura para que nas aulas 13 e 14 possamos estudar as 

características do lazer voltado para as necessidades da classe trabalhadora. 

 

AULA 7 E 8 – A MEMÓRIA DO FUTEBOL BRASILEIRO E SUAS RELAÇÕES 

COM OS CONTEXTOS SOCIAIS 

Esta é a primeira aula com conteúdo majoritariamente conceitual. Ela tem por objetivo 

trabalhar o percurso histórico feito pelo futebol em território brasileiro. Sugerimos como base 

o texto “Memórias do Futebol Brasileiro” (MÁXIMO, 1999), que possui uma narrativa leve, 

no estilo de uma crônica
19

 jornalística, que imaginamos ser capaz de seduzir o/a estudante a 

leitura prévia (foi disponibilizado no perfil da turma no Facebook desde as aulas 3 e 4). Esta 

leitura prévia é de fundamental importância para melhor dinamizarmos a aula, oferecendo não 

apenas a exposição do/a professor/a, mas também o direito a fala dos/das estudantes bem 

como o estabelecimento de um debate sobre o conteúdo. 

O texto faz uma cronologia do futebol no Brasil. Apresenta a importância de Charles 

Miller para o “pontapé” inicial no país sem deixar de criticar esta como versão hegemônica 

                                                      
19

Sobre o gênero textual crônica ver: https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-

publicacoes/revista/artigos/artigo/1235/questao-de-genero-o-genero-textual-cronica 
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nos textos dos historiadores que narram a chegada deste esporte em solo brasileiro, já que 

inúmeras outras versões, com menor rigor científico, são apresentadas antes desta.  

O registro do desembarque de Charles Miller data de 1895, e neste momento o país 

passava por inúmeras transformações – independência de Portugal, criação da República e 

abolição da escravidão. É diante deste cenário sociopolítico que o futebol, um esporte 

aristocrata e burguês, tem sua origem no Brasil e que em pouco mais de 10 anos vê surgir 

diversos clubes, todos eles de origem nobre. 

É neste mesmo período, mas com construção social diferente do que a nossa, que 

Uruguai e Argentina também iniciam suas experiências com o futebol. Mas diferente de nós, 

lá quem jogava eram os operários das fábricas inglesas instaladas nos dois países. Não por 

acaso, Argentina e Uruguai foram por praticamente toda primeira metade do século XX 

superior tecnicamente do que o Brasil. O Uruguai, por exemplo, já conquistou três títulos de 

expressão até os anos 30 do século XX – duas medalhas de ouro olímpicas (1924 e 1928) e 

um título mundial (1930). 

O autor denuncia o caráter racista do início do século no Brasil. Até mesmo 

intervenção presidencial houve para vetar jogadores “mulatos” na delegação brasileira de 

futebol que jogaria o Campeonato Sulamericano em Buenos Aires, em 1921. Aos poucos 

alguns clubes rompem com esta terrível tradição e incluem em seus times negros e operários 

em seus times, caso do Corinthians e do Vasco da Gama. 

A profissionalização é um ponto de destaque no texto, tendo em vista que esta não era 

bem vinda pelos clubes da elite. Até que não foi possível mais resistir e criou-se uma tensão 

entre tais clubes. Mas foi o profissionalismo que fez surgir grandes expoentes do futebol 

nacional, em sua grande maioria negros oriundos das camadas populares da sociedade.  

O futebol passa a ser a maior identidade nacional, num país que se desenvolvia 

industrialmente, mas que só pensava em ser campeão do mundo nesta modalidade. A derrota 

de 1950 soa como uma tragédia nacional. Muitos usavam o futebol como um dos 

instrumentos de alienação da sociedade, contudo os mais atentos, mais envolvidos com a 

política percebiam a função que o futebol desenvolvia no imaginário da população. E é na 

década de 1970 que este envolvimento fica mais estreito após o tricampeonato no México. O 

governo civil-empresarial-militar passa a fazer uso do campeonato nacional como barganha 

política. 

A crônica finaliza com o reconhecimento que o futebol brasileiro chega ao final do 

século XX como o mais vistoso, o mais vitorioso dentre todos. Capaz de formar inúmeras 

seleções apenas com jogadores que atuavam no exterior. O futebol tornou-se um grande 
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produto mundial, e o Brasil é o maior mercado exportador de “matéria-prima” para essa 

indústria cada vez mais poderosa. 

Optamos por fazer uma síntese do texto disponibilizado para os/as estudantes porque 

entendemos que ela tem elementos suficientes para tratar o futebol sob o seu viés 

historiográfico de uma forma crítica e ampla, tratando das conjunturas sociais que deram vida 

a ele no final do século XIX e início do século XX, bem como as suas transformações ao 

longo do tempo influenciado e influenciando a política e a formação da identidade nacional 

deste país. Portanto, esta síntese são os pontos a serem tratados para conduzir a aula ao longo 

de oitenta minutos. 

Ao final da aula será solicitado ao/a estudante que seja feita um texto na forma de 

redação do tipo dissertativa expositiva sobre o conteúdo tratado na aula para ser postado no 

perfil da turma no Facebook ou entregue na aula, ambos até o dia das aulas 13 e 14. 

A intenção de postar o texto no Facebook é para que possamos debatê-lo a partir da 

compreensão dos/as próprios estudantes. Reconhecemos que esta solicitação pode de alguma 

maneira sofrer resistência dos/as estudantes pela exposição que terão ao publicar seus textos.  

Contudo, tentaremos convencê-los pela argumentação da importância deste debate e que a 

integridade da exposição estará garantida pelo/a professor/a. E pela complexidade da 

solicitação entendemos que o/a professor precise de tempo suficiente para construir a sua 

argumentação e debater a necessidade das postagens no Facebook. Para isso deve ser 

destinado vinte minutos do final da aula. 

 

AULA 11 E 12 – AULA 15 E 16 – O LAZER PRESENTE NO FUTEBOL/FUTSAL 

Nesta aula trabalharemos alguns jogos derivados do futebol/futsal, com objetivo de 

demonstrar a sua capacidade lúdica que confere a ele a condição de referencial de lazer no 

Brasil. Segundo Sales (1998 apud LAGES, SILVA, 2012) o futebol/futsal tornou-se uma 

referência do lazer nacional tanto na sua dimensão prática como espectadora. 

 A facilidade que o futebol/futsal possui de construir outros jogos com poucos recursos 

materiais (apenas uma bola), ou mesmo recursos materiais alternativos (a bola pode ser 

substituída por uma lata ou uma tampa de garrafa, por exemplo), espaços reduzidos e poucas 

pessoas para que seja feita uma disputa qualquer, dá a ele uma condição privilegiada frente a 

outros esportes. Lembrando da origem do futebol na sua concepção moderna, britânica, 

Scaglia (2003) frisa que o ele nasce a partir da prática de jogos lúdicos praticados com a bola 

nos pés pelos ingleses antes de ser considerado um esporte.  
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Nosso objetivo principal nesta aula é construir um ambiente lúdico para que o/a 

estudante possa perceber que é possível fazer do futebol/futsal um ambiente de lazer. 

Contudo, está implícito na dinâmica dos jogos/brincadeiras adaptados do futsal/futebol a 

ampliação das experiências motoras específicas no que tange os fundamentos técnicos do 

jogo. O planejamento prevê a seleção de jogos que envolvam os principais fundamentos do 

futebol/futsal – domínio, passe, condução e chute. 

É importante ressaltar que o futebol/futsal apresentado aqui nesta aula como fica 

circunscrito as possibilidades que este pode ser utilizado como lazer. Não temos a pretensão 

de tratá-lo durante a aula como uma forma de lazer, tendo em vista que a escola, 

consequentemente a aula de Educação Física, é um ambiente que o estudante frequenta, em 

geral, por obrigação. O caráter compulsório de qualquer prática fere um princípio básico do 

lazer que é a “opção pela atividade” (MARCELINO, 2007, p. 4). 

Os jogos selecionados são: um toque, mamãe da rua com bola, vinte passes, gol 

pontuado, “cascudinho” e pique-pega. Para cada um deles o tempo será de vinte e cinco 

minutos. 

O “um toque” trabalha com os fundamentos técnicos passe, domínio e chute. Jogam 

em cada trave por vez quatro estudantes, sendo um/a goleiro/a e outros/as jogadores/as de 

linha
20

. Cada jogador/a de linha só pode tocar na bola uma vez. A partir do terceiro toque, é 

permitido chutar em direção as balizas para tentar fazer o gol. Se o/a goleiro/a defender ele/a 

troca de posição com a pessoa que chutou. Se alguém chutar para fora sairá do jogo, dando 

lugar ao/a goleiro/a e o/a colega que estiver de fora entra como goleiro/a. Caso o/a goleiro/a 

tome três gols esse/a dará o lugar para quem estiver de fora. Neste jogo para o grupo “menos 

experiente” será permitido parar a bola antes de passar ou chutar. 

O “mamãe da rua com bola” é feito em uma metade da quadra construindo uma 

grande área retangular que pode ser demarcada com cones. Dois/duas estudantes devem ficar 

dentro desta área e os demais fora das linhas laterais da mesma com as bolas. Só pode 

atravessar de uma lateral a outra quem estiver conduzindo uma bola, dando pelo menos quatro 

toques ao longo desta condução já dentro da área os/as “mais experientes”, e pelo menos dois 

toques os/as “menos experientes”. Os/as estudantes que estiverem dentro do retângulo sem 

bola deverão pegar os que atravessam o mesmo interceptando a sua passagem de frente 

colocando as mãos nos dois ombros. O que for pego troca de lugar com o/a pegador/a. 

                                                      
20

 É considerado jogador/a de linha todos/as os/as jogadores/as, exceto o goleiro. 



29 

 

O “vinte passes” será feito usando a metade da quadra e consiste em dois/duas 

estudantes tentando interceptar a bola enquanto os/as demais tentam fazer vinte passes entre 

eles. Quando o/a estudante interceptar a bola trocará de lugar com quem passou por último. 

Quando atingirem a marca dos vinte passes, um dos/das dois/duas que estava interceptando a 

bola deverá escolher um/uma dos que estavam passando para o seu lugar. Não pode escolher 

quem já esteve na posição de interceptador novamente. 

No “gol pontuado” o/a professor/a deve dividir os grupos “mais experientes” e “menos 

experientes” em trios. Cada trave terá uma marcação na área dela equivalente a uma 

pontuação específica, a saber: ângulos superiores cinco pontos; ângulos inferiores três pontos; 

e centro, em qualquer altura, um ponto. As regiões devem ser marcadas com bambolês e/ou 

pedaços de papelão para conferir em que parte a bola passou. Cada estudante terá direito a três 

chutes por partida, vencendo quem fizer a maior pontuação. Neste jogo faremos um rodízio 

entre as equipes para que todas joguem o mesmo número de partidas. 

O “cascudinho” é uma espécie de jogo de futebol/futsal reduzido e com apenas 

um/uma goleiro/a que não possui time. Ele/a defende para os dois times. Adapta-se a regra 

para um espaço reduzido, no nosso caso a metade da quadra, e duas equipes disputam uma 

partida tentando fazer o gol neste/a único/a goleiro/a. Um detalhe importante na função do/a 

goleiro/a é que ele deve sempre repor a bola em jogo, caso vá direto pela linha de meta, longe 

dos/as jogadores/as que estão jogando para não privilegiar ninguém.  

O pique e pega segue a orientação da brincadeira tradicional com a inclusão das bolas. 

Um/a pegador/a fica com uma bola na mão, enquanto os demais fogem conduzindo a bola 

com os pés. O/A pegador/a deve arremessar a bola com a mão tentando acertar a bola dos que 

conduzem com os pés. Na impossibilidade de uma bola para cada estudante, aquele que não 

tiver com a bola deve ficar parado até que a receba de alguém e comece a fugir conduzindo a 

mesma. Troca-se o/a pegador/a quando ele conseguir acertar a bola de alguém. 

 

AULA 13 E 14 –TRATANDO DO FUTEBOL/FUTSAL E LAZER 

Esta aula terá como base conceitual o artigo “Algumas aproximações entre lazer e 

sociedade” (MARCELINO, 2007) para que possamos discutir alguns princípios básicos do 

lazer crítico. O futebol/futsal como um fenômeno social com grandes possibilidades de acesso 

ao lazer, seja pelos meios de comunicação de massa, seja facilidade de ser jogado (LAGES; 

SILVA, 2012) é campo fértil para que o/a estudante reconheça os caminhos percorridos pelo 

professor Marcelino em seu texto. 
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Inicialmente nesta aula é preciso fazer algumas considerações sobre a forma que 

concebemos o lazer, pois este dispõe de algumas definições que geralmente reduzem a 

ocupação do tempo livre a um caráter conservador
21

. Marcelino (2007) para conceituar 

utiliza-se de quatro pontos que passam pela vivencia da cultura (sem restringi-la ao campo 

artístico); no tempo disponível de qualquer obrigação (com ênfase ao caráter desinteressado, 

buscando apenas o prazer pela prática); o valor dialético do lazer na perspectiva de questionar 

ou manter a ordem vigente; um tempo privilegiado para vivências que possam questionar a 

estrutura hegemônica; e por fim o seu duplo caráter educativo – veículo e objeto de educação 

– onde o sujeito pode desfrutá-lo para o descanso e divertimento, assim como também para 

desenvolvimento social e pessoal. Estes serão os pontos que o/a professor/a deve encaminhar 

como exposição e debater junto aos/as estudantes. 

Destacamos alguns fatores apontados pelo autor como determinantes na qualidade do 

acesso ao lazer. O mais significativo é o fator econômico. Este aspecto é ponto de partida para 

outros limitantes do lazer, tais como classe social (as ofertas de lazer nos bairros periféricos 

são mais escassas se comparadas a bairros mais abastados, gênero (mulheres com suas 

múltiplas jornadas de trabalho), a faixa etária (crianças e idosos possuem menor relevância no 

mercado). Marcelino (2007) considera que esses são “indicadores indesejáveis e necessitam 

ser atacados por uma política que objetive a democratização do lazer” (p.6) 

Outro aspecto importante para nós, e que consideramos merecer destaque, é o caráter 

educativo do lazer apresentado pelo autor. Nele ele faz uma síntese que abarca diversos 

pontos destacado para que possamos, junto com os/as estudantes, compreendê-lo de forma 

ampla e crítica. Marcelino (2007) resume o lazer na sua dimensão educativa da seguinte 

forma   

 

A educação para o lazer pode ser entendida também como um instrumento 

de defesa contra a homogeneização e internacionalização dos conteúdos 

veiculados pelos meios de comunicação de massa, atenuando seus efeitos, 

através do desenvolvimento do espírito crítico. Além do mais, a ação 

conscientizadora da prática educativa, inculcando a idéia e fornecendo meios 

para que as pessoas vivenciem um lazer criativo e gratificante, torna possível 

o desenvolvimento de atividades até com um mínimo de recursos, ou 

                                                      
21

Marcelino (2005) considera que “em todas essas abordagens romântica, moralista, compensatória, ou 

utilitarista pode-se depreender uma visão “funcionalista” do lazer, altamente conservadora, que busca 

a “paz social”, a manutenção da “ordem”, instrumentalizando o lazer como fator que ajuda (...) a 

suportar a disciplina e as imposições obrigatórias da vida social, pela ocupação do tempo livre em 

atividades equilibradas socialmente aceitas e moralmente corretas" (p.38 apud MARCELINO, 2007, 

p.14). 
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contribui para que os recursos necessários sejam reivindicados, pelos grupos 

interessados, junto ao poder público (p. 19) 

 

Para avaliação desta aula eles deverão produzir uma comunicação não-verbal (cartaz 

ou maquete) que demonstre o entendimento deles sobre a aula. Este trabalho será feito em 

grupo composto por 4 ou 5 estudantes em cada grupo. Ele deverá ser entregue na semana das 

aulas 17 e 18.  

Como forma de avaliar o trabalho exibiremos o mesmo para toda a turma para que 

os/as estudantes não responsáveis pelo documento possam fazer suas leituras. Após será a vez 

dos estudantes responsáveis pelo trabalho a dar os esclarecimentos sobre quais foram suas 

pretensões com a comunicação não verbal. 

Faremos fotografias das comunicações para postar no perfil da turma no Facebook 

com o propósito de dar continuidade ao debate. 

 

AULA 17 E 18 – AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DOS/AS ESTUDANTES 

Nesta aula os/as estudantes farão a avaliação da evolução de suas capacidades técnicas 

do jogo. Repetiremos os jogos utilizados nas aulas diagnósticas dos conteúdos procedimentais 

dos/das estudantes – bobinho e golzinho; e jogo com as regras oficiais – para comparar com 

os registros daquela aula e avaliar qual o grau de evolução deles/as no que tange os 

fundamentos técnicos do jogo. 

Ao longo das brincadeiras, junto com os/as estudantes, o/a professor/a deve apresentar 

e debater os avanços e/ou a manutenção dos movimentos exigidos para a execução da técnica. 

É necessário que o/a professor/a leve em consideração durante esta avaliação as poucas aulas 

que foram feitas até o presente momento. Durante os jogos, além dos aspectos técnicos, serão 

avaliadas as aplicações das regras básicas que oportunizem a fluidez do jogo que foram 

trabalhadas até o esta aula. O tempo destinado a esta avaliação será de cinquenta minutos. 

Nesta aula eles deverão fazer a entrega da comunicação não-verbal solicitada na 

semana das aulas 13 e 14 para procedermos com a avaliação conforme indicada no momento 

da solicitação. Esta avaliação será feita em cinquenta minutos. 

Esta aula é a referência para o fechamento do primeiro dos dois bimestres da SD, 

conforme anunciamos no início deste capítulo. Considerando o conjunto das avaliações feitas 

até o momento, o peso para as notas será de 50% para cada tipo de conteúdo – procedimental 

e conceitual. Para calcular a nota final do/a estudante devemos considerar a media aritmética 
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das duas avaliações conceituais, somar com o resultado da avaliação procedimental e dividir 

por dois.  

 

AULA 19 E 20 – ENTREGA DOS RESULTADOS 

 A aula será dedicada para dar tratamento ao fechamento das notas dos estudantes. Nela 

serão devolvidas as redações assim como as comunicações não-verbais apresentadas por 

eles/elas para que possam avaliar as considerações feitas pelo/a professor/a. Este é um 

momento importante, pois por mais que alguns retornos sobre suas avaliações já tenham sido 

dadas, como na aula da exposição das comunicações não-verbais, é nesse momento que eles 

terão um posicionamento formal do/a professor/a com as considerações feitas pelo mesmo 

além da materialização desta aprendizagem em uma nota física (zero a dez). 

Ainda que nota seja apenas uma expressão física das aprendizagens, reducionista no 

entendimento do quanto o estudante aprendeu, ela é uma necessidade para o encaminhamento 

da vida acadêmica do/a estudante no que tange a sua aprovação ou reprovação na série, o que 

Libâneo (1994) chama de “controle formal com objetivo classificatório e não educativo” (p. 

198) 

Este é um momento em que o/a estudante poderá questionar a avaliação feita pelo/a 

professor/a, para que, juntos, construam um novo momento de aprendizagem. O/A professor 

deve deixar a nota do/a estudante aberta até que este momento termine e se tenha os 

esclarecimentos necessários entre as partes para, quem sabe, chegar a um consenso. 

Não se trata de deixar a avaliação na “mão” do estudante. É preciso que o/a 

professor/a tenha clareza da sua autoridade, resultado de sua responsabilidade neste processo. 

Mas esse deve ser mais um momento para que o/a estudante possa se sentir sujeito de sua 

própria aprendizagem, bem como a oportunidade de saber quais foram os entendimentos, 

algumas vezes subjetivos, que o/a professor/a teve para construir a sua avaliação. 

 

AULA 21 E 22 – O FUTEBOL/FUTSAL COMO UMA PROPOSTA COOPERATIVA 

A partir desta aula já não usaremos a estratégia dos grupos divididos pelo seu nível de 

experiência. Esse é o momento de integrá-los fazendo com que joguem juntos respeitando as 

individualidades. Temos a convicção que as diferenças técnicas entre os/as estudantes ainda 

permanecerão, mas entendemos que o futebol/futsal deve ser um espaço de experiências 

coletivas que não atenda somente o desenvolvimento das capacidades técnicas dos/as 

estudantes como já demonstramos ao longo deste capítulo. 
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Nesta aula trabalharemos na perspectiva do jogo cooperativo. Cabe esclarecer que não 

temos a pretensão fazer o debate “jogo cooperativo x jogo competitivo”, mas tão somente 

reconhecer as possibilidades inerentes a sua prática para apresentar outra forma de jogar além 

da competição.  

O jogo cooperativo segundo Amaral (2007)  

 

são atividades que requerem um trabalho em equipe para alcançarem metas 

mutuamente aceitáveis (...) o jogo cooperativo busca aproveitar as 

condições, capacidades, qualidades ou habilidades de cada indivíduo, aplicá-

las em um grupo e tentar atingir um bem comum (p. 27). 

 

Para Brotto (2013) a cooperação “é um processo em que os objetivos são comuns, as 

ações são compartilhadas e os resultados são benéficos para todos” (p. 43). O autor apresenta 

uma série de argumentações a cerca do princípio cooperativo no esporte, dentre eles a 

consciência da cooperação no esporte, e faz um diagnóstico simbiótico entre a cooperação e a 

competição. Segundo Brotto (2013, p. 95) 

 

Podemos jogar jogos cooperativos com uma atitude competitiva, assim como 

podemos jogar jogos competitivos com uma postura cooperativa. Como já 

foi dito, não há garantias para a cooperação ou para a competição. Por isso, 

repito: é fundamental sustentar a consciência desperta para poder reconhecer 

a realidade dos jogos que jogamos diariamente, para poder discernir com 

sabedoria quando devemos cooperar ou competir. 

 

Para integrar os jogos cooperativos em diversos contextos, Orlick (1989 apud 

BROTTO, 2013) propõe quatro categorias: jogos cooperativos sem perdedores; jogos de 

resultado coletivo, jogos de inversão; e jogos semicooperativos. Usaremos na aula as duas 

últimas categorias por entender que eles se adéquam melhor as características do 

futebol/futsal.  

O jogo por inversão trabalha na lógica de que os/as estudantes escolhem uma situação 

do jogo para construir uma inversão de lado do/a jogador/a adversário/a. Por exemplo, a 

equipe (equipe 1) que sofrer o gol pode escolher um jogador da equipe (equipe 2) que marcou 

o gol para atuar em sua equipe (equipe 1). 

No jogo semicooperativo são criadas as estratégias para que a maioria possa jogar de 

forma equilibrada sem a característica exclusão por falta de habilidade técnica. Assim, criam-

se situações para que antes de ser permitido um gol todos tenham tocado na bola. 

Os jogos que usaremos são futsal em dupla e o totó humano. No primeiro dois/duas 

estudantes, um/uma “mais experiente” e um/uma “menos experiente”, formarão uma dupla 
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que passará a ser considerada como um/uma jogador/a apenas. Somente o/a goleiro/a joga 

sozinho, sem estar em dupla. Desenvolve-se uma partida de futsal com as regras normais 

apenas com a adaptação das duplas que, ao contato com a bola, se estiver sem as mãos dadas, 

sofre uma infração – um pênalti. 

No totó humano cada equipe deverá fazer três fileiras de estudantes de mãos dadas. 

Cada equipe deve ficar em uma das metades da quadra, sem poder passar do meio da quadra. 

Estas fileiras não poderão fundir-se tornando duas ou mesmo uma fileira. Devem sempre 

manter as três fileira visíveis. Do sentido do gol para o centro da quadra as fileiras devem ter 

as seguintes quantidades de estudantes: primeira com cinco; a segunda com três; e a terceira 

com dois estudantes. Para fazer o “gol” a equipe deve conseguir passar a bola de forma 

rasteira (pelo chão) pela linha de meta da equipe adversária. Não vale passar a bola por cima 

da equipe adversária. 

Nos dois jogos a equipe que sofrer o gol terá o direito de chamar uma dupla, no caso 

do futsal em duplas, ou um jogador para integrar uma das filas, no caso do totó humano. E 

para cada jogo será destinado trinta e cinco minutos. 

 

AULA 23 E 24 – A HISTÓRIA DO FUTSAL 

Sendo o futebol um esporte com uma capacidade de adaptação muito grande, chegou-

se ao ponto de se criar um novo esporte a partir de sua derivação. O futebol de salão – hoje 

chamado de futsal – é um esporte que nasce a partir do futebol pela necessidade de adaptações 

as condições climáticas e um melhor uso das quadras de basquete e pequenos salões não 

utilizados para esportes (REZER, 2003). 

As versões sobre sua origem são controversas. Uruguaios e brasileiros reivindicam 

para si sua criação durante a década de 1930. Em comum a Associação Cristã de Moços 

(ACM) local dos primeiros passos do esporte. Um esporte que viveu até a década de 1980, 

reconhecido pela Federação Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA), a margem do 

cenário internacional, até que passou a ser administrado pela Federação Internacional de 

Futebol (FIFA) concomitante a sua fusão com o Futebol de Cinco
22

 (REZER, 2003). 

Segundo Rezer (2003), um dos pontos importantes neste contexto de apropriação do 

futebol de salão pela FIFA é o desejo de promovê-lo a esporte olímpico haja vista o descaso 

da entidade máxima do futebol com este esporte nos Jogos Olímpicos sob o temor de que este 

viesse a competir com a Copa do Mundo de Futebol, um produto exclusivamente da FIFA. 

                                                      
22

 Esporte praticado nos Estados Unidos da América (EUA) na década de 1980 em que havia a mistura 

de características do futebol e do futebol de salão, que teve um investida sem êxito no Brasil 
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Contudo, um esporte que tinha um país periférico como grande vitorioso fez com que outros 

países não vissem com simpatia a entrada do esporte emergente no quadro dos jogos a época. 

Mas ainda é muito escassa as publicações acadêmicas dele voltadas para uma 

investigação enquanto um integrante da cultura corporal. Assim como o futebol quando teve a 

atenção da ciência, o futsal tem suas investigações científicas voltadas ao seu caráter técnico-

esportivo em que a performance é o objeto de maior atenção das pesquisas em geral da 

ciências biomédicas.  

Esse é um ponto importante para organizarmos a aula deste tema. A falta de materiais 

disponíveis nos obrigou a fazer um recorte (sub-título 2.5 – “E surge o futsal...Um esporte 

emergente – compreendido da página 37 à 41) na dissertação de Ricardo Rezer (REZER 

2003) para provocar o debate junto aos/as estudantes. Deixamos claro que esta escolha não se 

dá pela falta de materiais, mas pela qualidade do texto como fonte fidedigna das informações 

e com um texto de linguagem acessível aos/as estudantes.  

Ainda nesta aula, após a apresentação e debate do conteúdo do texto, faremos um 

quadro comparativo de regras do futsal e do futebol para que possamos ampliar, pela teoria, o 

repertório de regras dos estudantes assim como fazer as devidas comparações adaptativas das 

regras entre um esporte e o outro. Começaremos pelas já vividas nas aulas procedimentais 

para depois avançarmos para aquelas não experimentadas em aula.  

Cada uma das tarefas – a exposição do/a professor/a da história do futsal e da 

construção do quadro de regras – será feita em cinquenta minutos. 

 

AULA 25 E 26 – SISTEMA TÁTICOS DE JOGO (SIMULAÇÕES DE JOGO ENTRE 

ATAQUE E DEFESA) 

É comum a literatura tratar como sinônimos os conceitos de sistema de jogo e sistema 

tático (VENDITE, 2006). Tal condição também será assumida pelo nosso estudo, mas para a 

descrição ao longo do mesmo assumiremos a junção dos dois usando o termo “sistema tático 

de jogo”. 

O sistema tático de jogo tem como princípio básico preencher de forma mais eficiente 

os espaços do campo definindo tarefas para cada jogador. O objetivo desta organização é que 

a equipe proteja sua defesa e projete-se ao ataque sempre que estiver em condições para isso. 

É comum no início de uma experiência com o futsal que os/as estudantes não guardem 

posição, pois o jogo ainda não possui sistematicidade e o interesse por chegar à bola e ao gol é 

um desejo de quase todos. Ainda que importante para o entendimento do jogo na sua 

dimensão sistemática, o que dará mais eficiência sob o ponto de vista competitivo, devemos 
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reconhecer a necessidade de relativizar esta dimensão do jogo para que os/as estudantes não 

percam o prazer por ele, caso sintam-se presos a uma determinada posição. 

Souza e Leite (1998 apud REZER, 2003) apresentam como proposta diversas 

situações de jogo que podem até mesmo superar a quantidade de jogadores determinados pela 

regra oficial. As situações determinarão ações cognitivas e motoras diversas sempre que o/a 

estudante se deparar com condições de jogo distintas. Os autores chamam esta proposta de 

“estruturas funcionais”. 

Entendemos que esta proposta seja factível para o contexto escolar não apenas para 

diversificar as possibilidades de jogar, mas também para adaptar as diferenças técnicas 

existentes entre eles, pois com um número maior de participantes por cada equipe a ocupação 

dos espaços da quadra fica mais eficiente. Outro ponto importante desta proposta de variação 

dos sistemas táticos de jogo é dar oportunidade para que um número maior de estudantes 

jogue por mais tempo. 

Entretanto, por não dispormos de muitas aulas, e consideramos ser necessário 

apresentar aos/as estudantes as principais propostas de sistemas táticos utilizadas durante uma 

partida de alto rendimento, utilizaremos esta proposta apenas nesta aula. Os principais 

sistemas táticos do futsal são: 2x2, 3x1 e 4x0. A referência usada para a distribuição dos/as 

estudantes em quadra é sempre a partir da defesa, por exemplo, 4(defesa)x0(ataque). Isso 

porque a prioridade dos sistemas táticos é antes de tudo proteger a defesa (BETTEGA; 

FUKE; SCHMITZ, 2010) 

Nesta aula faremos apenas simulações de jogo que envolvam ataque jogando contra 

defesa usando o conceito de “estruturas funcionais” de Souza e Leite (1998 apud REZER, 

2003), ou seja, variando a quantidade de estudantes na defesa e no ataque. Sempre cada grupo 

ficará por um tempo determinado apenas se defendendo, e depois pela mesma quantidade de 

tempo apenas atacando. Esta atividade tem o objetivo de demonstrar para os/as estudantes a 

importância dos sistemas táticos para a proteção da defesa. 

 

AULA 27 E 28 – AS RELAÇÕES ENTRE FUTEBOL, MÍDIA E MERCADO 

Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, são apenas alguns dos nomes que se apresentam 

na cena midiática do futebol. À volta deles um batalhão de pessoas trabalhando para darem 

conta de suas carreiras. Carreiras que vão muito além do campo de jogo. Os três jogadores 
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citados, juntos, movem cifras que superam mais de quinhentos milhões de reais apenas de 

salário de seus clubes
23

. 

Certamente, somente seus salários, são superiores ao faturamento de boa parte das 

médias-grandes empresas
24

 do Brasil. Mas porque os jogadores de hoje acumulam tanto 

dinheiro? Porque eles se tornaram verdadeiras vitrines para diversas marcas que 

comercializam de chuteiras a shampoo? Certamente podemos responder que a grande 

responsável por essa exposição diuturnamente é a grande mídia ou mídia de massa. 

Segundo Guazina (2007), em geral, a palavra mídia no sentido da comunicação, 

contexto que usaremos nesta aula, corresponde aos diversos canais de comunicação existentes 

– rádio, TV, internet, jornais impressos.  

Hoje o esporte na grade da maior empresa de mídia do Brasil representa quase 10% do 

tempo em seu canal de TV aberto (PROCHNIK, 2010), sem contar o uso do tempo por 

jogadores de futebol em campanhas publicitárias. Isso dá a medida da presença do futebol na 

mídia e suas repercussões financeiras com os contratos entre as empresas em geral, as de 

mídia em especial, clubes e jogadores. 

Hoje a venda dos direitos de transmissões dos clubes de futebol no Brasil representam 

sua maior fonte de receita que, endividados, estão sistematicamente adiantando as suas cotas 

de anos a frente comprometendo assim não apenas as receitas do clube, mas o poder de 

negociação com as empresas (PROCHNIK, 2010). 

A força da empresa que detém os direitos de transmissão do campeonato brasileiros de 

futebol é tão grande que é dela a decisão de distribuição dos jogos pela tabela do campeonato, 

restringindo o telespectador, fã do futebol, a duas partidas semanais de um total de vinte que 

são disputadas.  

Ao longo da década de 1990 esta empresa alternava nas noites de quarta-feira filmes e 

jogos de futebol. Observa-se que o futebol tinha índices mais favoráveis quando era um jogo 

que representasse o estado da transmissão. Analisando estas experiências ela passa a 

determinar a presença sempre de um jogo interessante para cada estado nas noites de quarta-

feira tornando assim o horário fixo para o esporte até o momento (PROCHNIK, 2010). 

Sem dúvida esta é uma via de mão dupla, pois as empresas lucram muito explorando a 

marca do futebol. Ainda sobre a maior empresa de mídia do país, por ocasião da escolha do 

Brasil para ser sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014, a empresa dividiu o seu campo 

jornalístico em jornalismo geral e jornalismo esportivo em 2009, inaugurando uma central de 

                                                      
23

 http://www.lance.com.br/listas/neymar-jogador-futebol-mais-bem-pago-mundo-veja-top.html 
24

Ver em: http://www.contabilidadeelite.com.br/tamanho-porte-empresarial/ 



38 

 

jornalismo específico para o esporte. Para Neumann (1998, apud SANFELICE, 2004, p.2) “o 

futebol mostra ir além dos limites do campo. Num país que tem tradição neste esporte, 

investir em patrocínio cria uma imagem ativa, dinâmica e rende bons lucros. O evento em si 

acaba emprestando para essas empresas esse conceito”. 

Entendemos que a Educação Física não pode ficar alheia a este debate, haja vista o 

poder que as mídias, especialmente a televisão e a internet, possuem sobre os/as estudantes. 

Acreditamos que devemos debater com os nossos estudantes a necessidade de fazer outras 

leituras além da espetacularização de cores, imagens e belas jogadas que saltam aos nossos 

olhos. Lipi, Souza e Neira (2008) corroboram com a ideia de que precisamos levar este debate 

para dentro das nossas aulas. 

 

A educação física, enquanto componente curricular responsável pela 

apropriação, ressignificação e ampliação de conhecimentos da cultura 

corporal, não pode ficar aquém dessa discussão, visto que, na 

contemporaneidade, os meios de comunicação de massa se configuram entre 

as principais fontes de informação e conhecimento acessadas pelas crianças 

e jovens. Se considerarmos que esse conhecimento, como qualquer outro, 

não é neutro, pois se encontra sob influência das concepções de mundo, 

sociedade e ciência que o produziram, sinalizamos a necessidade de analisar 

criticamente o discurso midiático do futebol no contexto educacional, para 

que se possa, pedagogicamente, oferecer condições para que os estudantes 

desvendem os interesses e valores veiculados pela mídia acerca dessa prática 

esportiva (p. 92). 

 

 Ao longo da aula debateremos como eles enxergam a parceria do futebol e mídia. 

Quais são as suas razões de ser? Quais suas consequências para quem admira e acompanha o 

futebol? Quais os impactos no mercado de consumo do país, especialmente entre os jovens? 

Entre outras perguntas que possam surgir durante a aula. Como base para a leitura 

utilizaremos o texto “Futebol, espetáculo e mídia: reflexões, relações e implicações” 

(SANFELICE, 2004).  

Para avaliação desta aula eles/as deverão produzir uma comunicação não-verbal 

(cartaz ou maquete) que demonstre o entendimento deles sobre a aula. Este trabalho será feito 

em grupo composto por 4 ou 5 estudantes em cada grupo. Ele deverá ser entregue na semana 

das aulas 31 e 32.  

Como forma de avaliar o trabalho exibiremos o mesmo para toda a turma para que 

os/as estudantes não responsáveis pelo documento possam fazer suas leituras. Após será a vez 

dos/as estudantes responsáveis pelo trabalho a dar os esclarecimentos sobre quais foram suas 

pretensões com a comunicação não verbal. 
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Faremos fotografias das comunicações para postar no perfil da turma no Facebook 

com o propósito de dar continuidade ao debate. 

 

AULA  29 E 30 – AULA 31 E 32 – AULA 33 E 34 – SISTEMAS TÁTICOS DE JOGO 

(2X2, 3X1 E 4X0) 

Nestas aulas, diferente das aulas 26 e 27, faremos jogos usando os sistemas 2x2, 3x1 e 

4x0. Diferente das aulas procedimentais anteriores, estas farão uso de toda a quadra o que irá 

limitar a participação de muitos/as estudantes ao mesmo tempo. 

Antes de darmos encaminhamento as aulas é preciso que cada um deles conheça as 

características básicas da cada posição tática do futsal. A tabela 2 descreve basicamente o que 

fazem goleiro, fixo, ala e pivô. 

 

Tabela 2 – características básicas das posições no futsal
25

 

 

Posição Característica básica 

Goleiro Tem a premissa básica de defender o gol, utilizando para isso qualquer 

parte do corpo, tendo como espaço de jogo a sua área. Suas 

características básicas são: velocidade de reação, agilidade e 

flexibilidade, bom arremessador, boa capacidade de orientação e 

coragem para defender sua meta. 

Fixo Coordenador das ações de defesa podendo servir de opção em situações 

ofensivas, tendo como espaço básico sua meia quadra defensiva. Suas 

características básicas são: bom cabeceador, bom marcador, bom 

domínio de bola, senso de cobertura, boa capacidade de antecipação, 

velocidade e explosão. 

Ala Tem a função de articular as ações ofensivas e ligar a defesa ao ataque, 

tendo como espaço básico as laterais da quadra. Suas características 

básicas são: velocidade, boa capacidade de finalização, bom passe e 

habilidade em deslocamentos com ou sem bola, com a dupla função de 

atacar e defender. 

Pivô Tem como espaço básico a meia quadra ofensiva, articulando a função 

de distribuir as jogadas quando acionado, podendo exercer também a 

finalização. Suas características básicas são: agilidade, saber proteger a 

bola de costas para a meta do adversário, boa recepção e controle de 

bola e boa capacidade de finalização. 

 

Começaremos pelo sistema 4x0, pois este é o mais fácil de ser compreendido na 

dinâmica do jogo. Destaca-se que é frequente neste sistema tático a dificuldade de fazer a 

transição para o ataque por não haver nenhuma referência a frente para receber a bola. Depois 

passaremos para sistema 2x2, facilitando ainda mais as ações de ataque, até chegarmos ao 

                                                      
25

 Adaptado de Lucena (1998), Saad (1997) e Vozer (2001) apud Rezer (2003) 
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momento do 3x1, o sistema mais utilizado pelo jogo de alta performance atlética. A aula 34 

será exclusiva para fazer jogos em que as equipes decidirão por qual sistema tático usar para 

jogar contra os seus adversários. 

Ao longo destas aulas estaremos reforçando as regras já vividas em aulas anteriores e 

apresentando novas regras sem a pretensão de esgotá-las, mas oferecer o máximo de regras 

possíveis para que eles possam experimentá-las ao longo dos jogos que fizerem. Daremos 

maior atenção a organização deles no que tange a disposição tática em quadra durante as 

partidas, mas entendemos que a exigência das regras é uma necessidade haja vista que uma 

das variáveis para se organizar os sistemas táticos para uma partida são as regras do jogo. 

A partir da segunda semana de aula (aulas 31 e 32) desta sequência geminada 

começaremos a proceder a avaliação da aprendizagem dos/as estudantes sobre as 

organizações táticas que cada um está desempenhando para sua equipe. Será exigido que eles 

troquem de equipe, bem como troque de posição. Assim eles terão a oportunidade de 

experimentar as cinco posições de jogos disponíveis no futsal. 

 

AULA 35 E 36 – AUTOAVALIAÇÃO/AVALIAÇÃO DA TURMA, AVALIAÇÃO DO 

PROFESSOR E RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO FINAL  

Entendemos que a avaliação deve ser um conjunto de ações que levem ao melhor 

entendimento do nível de aprendizagem que o/a estudante atingiu. As aulas procedimentais de 

jogos e esportes coletivos são espaços que as ações do grupo dependem mais da contribuição 

de cada um dos envolvidos na tarefa do que em aulas de conteúdos conceituais. 

No caso desta SD, no futebol/futsal, por exemplo, se um dos/as estudantes não voltar 

para recompor a defesa pode ser decisivo para o êxito do adversário. Parte-se do princípio que 

toda atitude desenvolvida por cada um dos integrantes é fundamental para o bom rendimento 

da equipe. Assim funcionam os jogos e os esportes coletivos. 

Uma das consequências da necessidade desta interação são as constantes conversas e 

cobranças entre os membros de uma mesma equipe para que seja cumprido aquilo que foi 

previamente combinado como estratégia tática. Por isso acreditamos que uma fração da 

avaliação deste bimestre deve ser feita por todos e para todos. Ou seja, o/a estudante “A” deve 

se autoavaliar, deve avaliar a turma, deve ser avaliado por todos/as da turma e ser avaliado/a 

pelo/a professor/a. Este modelo de avaliação é apresentado pelo apêndice 2 deste trabalho. 

Neste caso todas as avaliações possuem o mesmo peso, ou seja, o valor que o/a 

professor/a atribui à nota do/a estudante tem o mesmo valor que ele atribuiu a si mesmo e o 

mesmo peso que a média de um conjunto de três companheiros de turma também o fez. O 
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anúncio do resultado final é apresentado aos/as estudantes em aula posterior com abertura 

para quaisquer questionamentos advindos deste processo. 

É necessário que os critérios que serão avaliados para que o/a estudante gere as notas 

esteja bem definido e esclarecido aos/as mesmos/as. Por isso há necessidade de se apresentar 

esta avaliação com boa antecedência – pelo menos três semanas – para que todas as dúvidas 

possam ser dirimidas ao máximo.  

Para esta avaliação os critérios adotados são: participação e comprometimento com as 

aulas, compreensão das tarefas apresentadas pelo/a professor/a e pelos/as colegas, seja 

individual ou coletivamente, e execução das tarefas respeitando os limites físicos e técnicos 

de cada um dos/as estudantes. 

Esta forma de avaliar vai ao encontro do que Demo (2008) classifica como “avaliação 

qualitativa”. A participação das pessoas neste processo deve ser um pressuposto, pois é ela 

que dá “qualidade política” à avaliação qualitativa. Para o autor,  

 

o que esta em jogo na avaliação qualitativa é principalmente a “qualidade 

política”, ou seja, a arte da comunidade de autogerir-se, a criatividade 

cultural que demonstra em sua história e espera para o futuro, a capacidade 

de inventar seu próprio espaço, forjando a sua autodefinição, sua 

autodeterminação, sua autopromoção, dentro dos condicionantes objetivos. 

(p. 18) 

 

Ainda nesta aula, dois questionários serão entregues aos estudantes. Um para que eles 

possam avaliar o comportamento docente do/a professor/a ao longo desta SD (APÊNDICE 3) 

e outro para que eles possam dar um retorno sobre suas compreensões e alterações enquanto 

sujeitos diante dos conhecimentos e conteúdos tratados pela SD (APÊNDICE 4). Este último 

será respondido virtualmente através do Google Docs/Drive. 

Reconhecendo que a comunidade apresentada por Demo na citação acima quando faz 

referência a escola, deve-se considerar que um dos agentes desta comunidade é o/a 

professor/a. Acreditamos que não é suficiente que o/a professor/a se avalie tão somente pelo 

resultado dos/as estudantes. Esses sem dúvida são fundamentais para que o/a docente saiba se 

o percurso que esta seguindo no ensino junto aos/as estudantes esta lhes efetivando de fato a 

aprendizagem. 

Mas entendemos que dar voz aos estudantes para que estes possam falar de seus/suas 

professores/as é antes de tudo um desafio que deve ser construído e encarado como mais uma 

etapa de avaliação do processo pedagógico. Saber como o/a estudantes concebe a imagem de 

um sujeito que dispõe de autoridade dentro de um processo entre humanos é fundamental para 
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saber se a relação segue um curso de afeto e fraternidade necessário para qualquer proposta 

progressista de educação. 

O outro questionário tem por objetivo fazer um fechamento avaliativo com perguntas 

que dizem respeito as alterações de consciência do/a estudantes sobre os conhecimentos e 

conteúdos tratados ao longo da SD. Este tem perguntas próximas contextualmente daquelas 

aplicadas no questionário diagnóstico das aulas 1 e 2. 

Com ele será possível ter algumas noções das alterações de consciência dos/as 

estudantes para um viés crítico acerca do futebol/futsal enquanto um fenômeno social capaz 

de alterar rotinas na vida diária de um país de dimensões continentais como o Brasil (LAGES; 

SILVA, 2012). 

Neste bimestre a nota do/da estudante será definida pela média aritmética das duas 

avaliações – comunicação não-verbal, evolução nos fundamentos técnicos e da participação 

nos sistemas táticos expressa no documento apresentado no apêndice 2. 

Finalizamos esta SD com a certeza que ela não deve servir de manual para os/as 

professores/as, muito pelo contrário, defendemos a autonomia de professores/as e estudantes 

para que, juntos, construam caminhos que atendam os seus objetivos. Nosso propósito é que 

ela seja capaz de dialogar com a realidade de professores/as que estão diariamente no “chão 

da escola” dispostos a construir uma Educação Física em que o/a estudante seja protagonista 

do seu conhecimento, capaz de construir reflexões críticas sobre o futebol/futsal, 

reconhecendo este não apenas como um “jogo de bola”, mas um fenômeno social com 

influência em várias dimensões qualitativas da vida dos/das estudantes, que foram os 

propulsores das pretensões desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Tecnologia na escola: criação de redes de 

conhecimentos. In: Secretaria de Educação a Distância. Integração das Tecnologias na Educação. 

Brasília: Seed, 2005 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf>. Acesso em: 

11 de out. 2014. 

 

ALTMANN, Helena; AYOUB, Eliana; AMARAL, Silvia Cristina Franco. GÊNERO NA PRÁTICA 

DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: “MENINAS NÃO GOSTAM DE SUAR, MENINOS SÃO 

HABILIDOSOS AO JOGAR”?. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 491, jan. 2011. 

Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2011000200012>. 

Acesso em: 18 mar. 2015. 

 

AMARAL, Jader Denicol do. Jogos cooperativos. 2 ed. São Paulo: Phorte, 2007. 

 

AMORIM, Myrna Cecília Martins dos Santos et al . Aprendizagem e Jogos: diálogo com alunos do 

ensino médio-técnico. Educação e Realidade. Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 91-115,  Mar. 2016. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-

62362016000100091&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov. 2016. 

 

ASSIS, Sávio de Oliveira. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. 2 ed. 

Campinas: Autores Associados, 2005. 

 

BETTEGA, O. B.; FUKE, K. SCHMITZ FILHO, A. G. Caracterização dos sistemas táticos e dos tipos 

de defesa mais utilizados atualmente no futebol. V Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, 

Itajaí, set. 2010. Disponível em: < 

http://congressos.cbce.org.br/index.php/sulbrasileiro/vcsbce/paper/viewFile/1963/1017>. Acesso em: 

08 ago. 2015. 

 

BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de 

Educação. Rio de Janeiro, n.19, pp.20-28, jan/abr 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782002000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso: 10 abr. 2015. 

 

BRACHT, Valter. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992. 

 

BRACHT, Valter. Esporte na escola e esporte de rendimento. Movimento. Porto Alegre, v. 6, n. 12, p. 

XIV-XXIV, 2000. Disponível em: 

<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2504>. Acesso em: 08 ago. 2014. 

 

BRACHT, Valter. Sociologia do esporte: uma introdução. 3 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. 

 

BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como exercício de convivência. 4 ed. 

São Paulo: Palas Athena, 2013. 
 

CARLAN, Paulo; KUNZ, Elenor; FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. O Esporte como conteúdo da 

Educação Física Escolar: Estudo de Caso de uma prática pedagógica "inovadora". Movimento. Porto 

Alegre, v.18, n. 04, p. 55-75, out/dez. 2012. Disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/29643>. Acesso em: 08 ago. 2014. 

 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino em Educação Física. São Paulo: Editora 

Cortez, 2012. 

 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2011000200012
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2504
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/29643


44 

 

DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara Koogan, 2003.   

 

DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na escola: 

implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

DEMO, Pedro. Avaliação Qualitativa. 9ª ed. Campinas: Autores Associados, 2008. 
 

FERNANDES, Saulo; GREENVILLE, Roberta. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. Motrivivência, Florianópolis, n. 28, p. 120-138, jul. 2007. 

Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/6473/9492>. Acesso 

em: 25 mar. 2016. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 

 

GUAZINA, Liziane. O conceito de mídia na comunicação e na ciência política: desafios 

interdisciplinares. Revista Debates. Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 49-64, jul/dez. 2007. Disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/2469/1287>. Acesso em: 02 fev. 2015. 

 

HADDAD, Sérgio; SIQUEIRA, Filomena. Analfabetismos entre jovens e adultos no Brasil. Revista 

Brasileira de Alfabetização. Vitória, v. 1, n. 2, p. 88-110, jul./dez. 2015. Disponível em: < 

abalf.org.br/revistaeletronica/index.php/rabalf/article/download/81/64>. Acesso em: 01 nov. 2016. 

 

KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. 6 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004. 

 

LAGES, Carlos Eduardo Dias Munaier; SILVA, Sílvio Ricardo da. Futebol e lazer: diálogo e 

aproximações. Licere. Belo Horizonte, v 15, n. 1, p. 1-13, mar/2012. Disponível em: < 

https://seer.ufmg.br/index.php/licere/article/view/467/359>. Acesso em: 02 fev. 2015. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Cultura jovem, mídias e escola: o que muda no trabalho dos professores? 

Educativa, Goiânia, v.9, n.1, p. 25-46, jan/jun. 2006. Disponível em: < 

seer.ucg.br/index.php/educativa/article/view/73>. Acesso em 13 dez. 2014. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.  

 

LIPPI, Bruno Gonçalves; SOUZA, Dirley Adriano de; NEIRA, Marcos Garcia. MÍDIA E FUTEBOL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PEDAGOGIA CRÍTICA. Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, SC, v. 30, n. 1, p. 91-106, set. 2008. Disponível 

em: <http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/193>. Acesso em: 02 fev. 2015. 

 

LORENCINI, Pricila Basilio Marçal. Avaliação diagnóstica: um instrumento norteador para o trabalho 

docente no ensino de matemática para os alunos do 8º ano. 2013. 51 f. Monografia (Especialista em 

Educação) - Polo UAB do Município de Umuarama, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Medianeira, 2013. 

 

MARCELINO, Nelson Carvalho. Algumas aproximações entre lazer e sociedade. Revista 

Iberoamericana de Animador Sociocultural. Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 1-20, mai/set/2007. 

Disponível em: < http://www.lazer.eefd.ufrj.br/animadorsociocultural/pdf/ac201.pdf>. Acesso em: 02 

fev. 2015. 

MARINHO, Vitor. Consenso e conflito, educação física brasileira. 2 ed. Rio de Janeiro: Shape, 

2005.  

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/6473/9492
http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/193


45 

 

MÁXIMO, João. Memórias do futebol brasileiro. Estudos Avançados, São Paulo, v. 13, n. 37, p. 179-

188, dez. 1999. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9493>. Acesso em: 18 

mar. 2015. 

 

MOURA, Eriberto Lessa. O futebol como área reservada masculina. In: DAOLIO, Jocimar. Futebol, 

cultura e sociedade. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 131-147. 

 

PIRES, Giovani de Lorenzi; NEVES, Annabel da. O trato com o conhecimento esporte na formação 

em educação física: possibilidades para a sua transformação didático-pedagógica. In: KUNZ, Elenor. 

Didática da Educação Física. 4 ed.. Ijuí: Ed. Unijuí, 2012. p. 53-97. 

 

PRENSKY, Marc. O papel da tecnologia no ensino e na sala de aula. Conjectura, Caxias do Sul, v.15, 

n. 2, p. 201-204, mai/ago. 2010. Disponível 

em:<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/viewFile/335/289>. Acesso em: 13 

dez. 2014. 

 

PROCHNIK, Luisa. O futebol na telinha: a relação entre o esporte mais popular do Brasil e a mídia. 

XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, Vitória, mai/2010. Disponível em: 

< http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2010/resumos/R19-1397-1.pdf>. Acesso em: 02 

fev. 2015. 

 

REZER, Ricardo. A prática pedagógica em escolinhas de futebol/futsal – Possíveis perspectivas de 

superação. 2003. 181 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Centro de Desportos, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. 

 

SANFELICE, Gustavo Roese. Futebol, espetáculo e mídia: reflexões, relações e implicações. 2004. 

 

SCAGLIA, Alcides José. O futebol e os jogos/brincadeiras de bola com os pés: todos semelhantes, 

todos diferentes. 2003. 164 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. 

 

STIGGER, Marco Paulo. Educação Física, esporte e diversidade. Campinas: Autores Associados, 

2005 

 

VAGO, Tarcisio Mauro. O "esporte na escola" e o "esporte da escola": da negação radical para uma 

relação de tensão permanente - Um diálogo com Valter Bracht. Movimento. Porto Alegre, n. 5, p. 4-

17, ago. 1996. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2228>. Acesso 

em: 18 mar. 2015. 

 

VANDITE, Caroline Colucio. Sistema, estratégia e tática de jogo: uma análise dos profissionais que 

atuam no futebol. 2006. 78 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Faculdade de Educação 

Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. 

 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9493
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2228


46 

 

APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO INICIAL DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA “O FUTSAL/FUTEBOL 

ALÉM DAS QUATRO LINHAS” 

  

Prezado/a estudante 

Este questionário tem como objetivo compreender o seu entendimento acerca de 

algumas questões relacionadas ao futsal/futebol (conhecimento tratado pela Educação Física 

na escola), antes de iniciarmos a nossa sequência didática (sequência de aulas). Para tanto, 

você deve responder as perguntas individualmente, sem nenhuma interferência externa 

(pessoas ou materiais).  

Cabe esclarecer que aqui consideramos futsal/futebol como uma única categoria 

esportiva, sendo o primeiro a via para prática na escola, e o segundo considerado um 

fenômeno sociocultural no Brasil e no mundo. 

Obrigado pela sua participação! 

Abraços! 

 

Identificação 

Nome 

Idade 

Sexo 

Masculino ou  Feminino 

 

Perguntas 

1) O que você entende ser futebol/futsal? Descreva a sua resposta. 

2) Você trabalhou o futebol/futsal no 8º ano e 9º ano do ensino fundamental? 

Sim ou Não 

3) Caso tenha trabalhado com o futebol/futsal no 8º e 9º ano, o que foi desenvolvido durante 

as aulas? 

4) Você acha que o futebol/futsal na escola deve ser praticado de forma diferente de como 

assistimos nas partidas profissionais? 

Sim  Não 

Justifique a sua resposta. 

5) Em um bimestre que tenha futebol/futsal na Educação Física Escolar, o que você acha que 

deve ser trabalhado? 
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6) O que você sabe dizer sobre a relação entre o futebol/futsal e mídia (rádio, televisão, jornal 

impresso, internet, entre outros)? 

7) O que você sabe dizer sobre a relação entre mercado financeiro e o futebol/futsal? 

8) Você utiliza o futebol/futsal como espaço de lazer? 

Sim  Não 

9) Se você utiliza o futebol/futsal como um espaço de lazer, como você o faz: (aqui pode ser 

dada mais de uma resposta) 

a) Jogando com outras pessoas 

b) Assistindo no estádio 

c) Assistindo na televisão 

d) Ouvindo no rádio 

e) Lendo Jornais e/ou revistas 

f) Acessando a Internet 

g) conversando com os amigos 

h) outros 

10) Qual a sua opinião sobre como as pessoas em geral se relacionam com o futebol/futsal: 

a) Jogando com outras pessoas 

b) Assistindo no estádio 

c) Assistindo na televisão 

d) Ouvindo no rádio 

e) Lendo Jornais e/ou revistas 

f) Acessando a Internet 

g) conversando com os amigos 

h) outros 
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APÊNDICE 2 

AVALIAÇÃO DAS AULAS PROCEDIMENTAIS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA “O 

FUTEBOL/FUTSAL DENTRO E FORA DAS QUATRO LINHAS” 

 

Nome/Número: ________________________________________/______ 

Professor: _____________________________ 

 Este documento é parte integrante da avaliação do 2º bimestre da SD intitulada “O 

futebol/futsal dentro e fora da escola: uma proposta de sequência didática”. Ele contém as 

avaliações feitas pelo professor, por você (autoavaliação) e a sua avaliação sobre os/as demais 

companheiros/as de turma. Você deverá se autoavaliar e avaliar a turma numa escala de 0 a 10 

pontos.  

Como resultado da coluna “nota para o/a companheiro/a” o/a professor/a escolherá 

três notas atribuídas a você por companheiros/as da turma, tendo assim uma média destes para 

o seu desempenho ao longo do período. Esta escolha será a partir da redistribuição dos nomes 

nos números desta lista por critério já decidido pelo/a professor/a, e que será divulgado logo 

após o preenchimento por vocês. Mas para isso você deve indicar três números 

compreendidos dentro desta lista. Escolha aqui! (____,____,____)  

Após o preenchimento do documento por você o/a professor/a fará uma média 

aritmética das três avaliações. Ao final, o resultado será divido por três para obter a média 

final desta avaliação. 

Nº Estudantes Avaliação 

Professor 

(0 a 10) 

Autoavaliação 

(0 a 10) 

Nota para o/a 

companheiro/a 

(0 a 10) 

1 Fulano C. S    

2 Ciclano A. F    

3 Beltrano S. D    

     

 Totais    

 Nota Final    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

APÊNDICE 3 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOCENTE 

DO/A PROFESSOR/A 

 

Prezado/a estudante, esse questionário destina-se à avaliação da sequência didática 

intitulada “o futebol/futsal dentro e fora das quatro linhas”, trabalhadas no segundo e terceiro 

bimestre do ano _____. Seu objetivo é identificar as características positivas e negativas da 

sequência didática para que, conjuntamente, possamos propor soluções para a melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem em aplicações futuras da mesma. 

 

Disciplina:____________________________________________________________ 

Turma: ____________ 

Professor:_____________________________________________________________ 

 

Apresentou o conteúdo programático da 

disciplina no início do período, com os 

objetivos, bibliografias e formas de avaliação. 

SIM NÃO   

Trabalhou conteúdos que contribuem para o 

alcance dos objetivos da sequência didática. 

SEMPRE NA 

MAIORIA 

DAS VEZES 

POUCAS 

VEZES 

NUNCA 

Ressaltou a importância da sequência didática 

na formação pessoal dos/as estudantes 
    

Demonstrou domínio do conteúdo da 

sequência didática. 
    

Desenvolveu o conteúdo de forma organizada. 

 
    

Utilizou técnicas de ensino que facilitaram a 

aprendizagem. 
    

Propiciou a participação dos/das estudantes 

em sala de aula. 
    

Nos instrumentos de avaliação exigiu 

conteúdos que correspondiam aos que foram 

trabalhados durante as aulas. 

    

Nos instrumentos de avaliações utilizou 

critérios estabelecidos e divulgados de forma 

clara para os/as estudantes. 

    

Discutiu as questões da avaliação em sala de 

aula após a divulgação dos resultados. 
    

Atribuiu notas que expressaram a 

aprendizagem do/das estudante. 
    

Demonstrou respeito na sua relação diária 

com os/as estudantes. 
    

Foi assíduo durante o período de trabalho da 

sequência didática. 
    

Respeitou os limites de início e fim das aulas. 
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APÊNDICE 4 

QUESTIONÁRIO FINAL DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA “O FUTSAL/FUTEBOL 

ALÉM DAS QUATRO LINHAS” 

  

Prezado/a estudante 

Este questionário tem como objetivo compreender o seu entendimento acerca de 

algumas questões relacionadas ao futsal/futebol (conhecimento tratado pela Educação Física 

na escola)ao final da nossa sequência didática (sequência de aulas). Você deve responder as 

perguntas individualmente sem a interferência de ninguém. 

Obrigado pela sua participação! 

Abraços! 

 

Identificação 

Nome 

Idade 

Sexo 

Masculino ou  Feminino 

 

Perguntas 

1) O que você entende ser futebol/futsal? Descreva a sua resposta. 

2) Você acha que o futebol/futsal na escola deve ser praticado de forma diferente de como 

assistimos nas partidas profissionais? 

Sim  Não 

Justifique a sua resposta. 

3) Em um bimestre que tenha futebol/futsal na Educação Física Escolar, o que você acha que 

deve ser trabalhado? 

4) O que você sabe dizer sobre a relação entre o futebol/futsal e mídia? 

5) O que você sabe dizer sobre a relação entre mercado financeiro e o futebol/futsal? 

6) Vocêreconhece o futebol/futsal como uma possibilidade de lazer crítico? 

Sim  Não 

7) Se você passou a utilizar o futebol/futsal como uma forma de lazer, assinale de que forma 

passou a usá-lo: (aqui pode ser dada mais de uma resposta) 

a) Jogando com outras pessoas 

b) Assistindo no estádio 
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c) Assistindo na televisão 

d) Ouvindo no rádio 

e) Lendo Jornais e/ou revistas 

f) Acessando a Internet 

g) conversando com os amigos 

h) outros 

 




