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O APRENDIZADO DO FUTEBOL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

WHERING AIRES CARDOSO 

 
RESUMO 

 
 
Destaca-se que o futebol ensinado nas aulas de educação física contribui para o trabalho corporal, 
desenvolvimento motor e cognitivo. O objetivo desse estudo foi relatar o conhecimento do futebol 
para os alunos dentro das aulas de Educação Física. Para tanto, foi realizado análise de material 
levantado em uma ampla revisão de literatura, onde se pode perceber que o educador físico é um 
profissional que apresenta competência legal para o exercício relacionado a um conjunto de funções 
educativas, de direção e controle. A finalidade maior seria o desenvolvimento de melhorias na 
qualidade do ensino e na qualidade de vida dos alunos buscando benefícios sócios educativos.  

 

Palavras-chave: Futebol. Educação Física. Educador Físico. 

 

Introdução 

 

O futebol é o esporte mais praticado em nosso país.  Nas Escolas de Ensino 

Básico os alunos encontram nas aulas de Educação Física a oportunidade de 

praticar e aprender sobre este esporte coletivo. Pode-se obter um bom 

aproveitamento e trabalhar a participação de todos os alunos através de uma boa 

coordenação motora e uma boa forma envolvente de ensinar? 

A busca para trabalhar os ensinamentos e também a participação de todos 

os alunos é uma batalha árdua, pois exige muito foco devido aos conceitos 

anteriores, “o tal rola bola”, temos que deter essa ideia de irmos para aula de 

educação física e não passarmos nada. A mudança se faz necessária e saber 

envolver todos através de brincadeiras com a bola, tatear o ensino, fazendo-os 

gostarem da disciplina e a partir daí focar nos seus ensinamentos como um todo. 

Fica mais fácil ensiná-los, tendo-os em suas mãos não só o jogar, mas como 

jogar e para aqueles que não curtem a prática existem formas de incentivar a 

participação de todos.  

Trabalhando o corpo no sentido geral (motor, cognitivo, equilíbrio, 

habilidades, raciocínio rápido, entre outros), obtém-se uma melhor produtividade e 

podemos chegar além do esperado, onde os alunos passam a interagir mais e se 

socializar melhor.   
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A Educação Física Escolar é uma disciplina na qual o professor 

desempenha uma atividade contínua comprometida com base nos fundamentos 

educacionais onde seus alunos desempenham atividades de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

O objetivo proposto nesse trabalho é relatar o conhecimento do futebol para 

os alunos dentro das aulas de Educação Física, citando os fundamentos básicos, 

derivados e específicos do futebol, relacionando também sobre a importância da 

prática do futebol nas escolas para o desenvolvimento corporal e cognitivo de uma 

criança e trabalhar as habilidades físico-mentais: Consciência Corporal, 

Coordenação Motora, Flexibilidade, Ritmo, Agilidade, Equilíbrio, Dinamismo e 

Ludicidade. 

A metodologia utilizada neste estudo bibliográfico, analítico e descritivo, foi 

realizada por revisão literária, possibilitando um aprendizado sobre a problemática 

da pesquisa sobre o aprendizado do futebol nas escolas. Foram selecionados 

artigos, livros e web sites referentes ao assunto, para a confecção deste artigo. 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar se a pratica do 

esporte está sendo realizada de forma correta, com especificamente o futebol nas 

aulas de educação física, através dos estudos saber qual decisão tomar e as formas 

mais fáceis no trabalho também da inclusão dos alunos em tal esporte.  

 

Desenvolvimento 

 
O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, se pratica em vários 

países, esse esporte deslumbra o interesse em pratica-los por ser jogados em 

qualquer lugar também por ser divertido e prazeroso. 

Não se tem uma definição certa onde começou, mesmo porque naquela 

época não se tinha regras definidas para tal esporte, mas já se utilizavam a bola 

como meio de brincadeiras, há vários indícios e localidades diferentes com culturas 

distintas, essas brincadeiras despertavam interesses em praticá-lo. (História do 

Futebol, 2004-2016). 

Por ser um esporte simples, de fácil jogar, apenas uma bola, as traves e os 

jogadores, podendo ser jogado em qualquer espaço, rua, praça, gramado, quintal de 

casa, todos podem jogar independente de gênero basta querer.  



3 

 

Já o futebol no Brasil surgiu com Charles Miller, aos nove anos fora estudar 

na Inglaterra e ao retornar em 1894 trouxe uma bola e as regras do futebol consigo, 

sendo ele considerado o pai do futebol no Brasil. (História do Futebol, 2004-2016). 

Trabalhando os princípios básicos e específicos do futebol, seus 

fundamentos e seus conceitos, conceituando também as habilidades motoras 

(coordenação motora) específicas do esportista se necessário ter a prática do 

mesmo, podendo ser com ou sem a bola. 

A Educação Física Escolar é uma disciplina na qual o professor desempenha 

uma atividade contínua comprometida com base nos fundamentos educacionais 

onde seus alunos desempenham atividades de aprendizagem e desenvolvimento 

(ASSIS, COLPAS, 2013). 

Os princípios básicos são passe, lançamentos, chutes, domínio, condução, 

controle, drible, marcação e desmarcação, os goleiros trabalham todos esses e 

também lançamentos com as mãos e empunhadura, saída do gol, alto ou baixo o 

que torna essa posição uma das mais importantes em um time. (SCAGILA, 2003 

apud ASSIS; COLPAS, 2013). 

Suas habilidades básicas exercem reações com qualquer situação, tal qual 

seu pensamento rápido ao dar um drible ou lançar uma bola à longa distância 

atendendo ao objetivo do futebol, tudo isso gera uma particularidade de cada 

pessoa, subdividindo-os em posições no campo de jogo, sendo essa, o goleiro, os 

zagueiros, os alas, os meias de contensão, os meias armadores e os atacantes.  

Todos os ensinamentos específicos derivam-se dos ensinamentos básicos, 

aprofundados em cada posição exercida pelos jogadores em campo ou quadra. 

O futebol ou qualquer esporte ensinado nas escolas, não são formadores de 

atletas de desempenho, mas sim para que tenha vivência e busque o aprendizado 

com o acesso as habilidades e gestos motores através do seu desenvolvimento 

psicológico, biológico e social. (FREIRE, 2003 apud ASSIS; COLPAS, 2013). 

“Na iniciação esportiva, na ocupação do tempo livre ou como promoção da 

saúde, o esporte deve ser trabalhado de forma a permitir com que os cidadãos 

tenham uma prática consciente, reflexiva e crítica”. (PAES, 2001 apud ASSIS; 

COLPAS, 2013). 

É importante deixar a criança livre para que se interesse pela prática do 

esporte e o professor é quem esta diretamente com os alunos, percebendo seu 

desenvolvimento, seus acertos e erros, melhora a cada dia gerando conquistas, os 
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educadores atuando sempre como um incentivador, trabalhando o respeito ao 

próximo, ou seja, possibilita o aluno de se desenvolver e crescer emocionalmente, 

para poder desenvolver cidadãos de bem. 

 

Segundo Assis e Colpas, (2013, p.1) o mesmo relata que: 

 

Nesse sentido o ensino do futebol na escola, assim como o de qualquer 
outro esporte, deve ser guiado por um sistema estrutural que promova ao 
aluno a assimilação do que lhe é proporcionado. Não somente a prática por 
si só, sem uma relação com a teoria, mas uma pedagogia que seja 
sistematizada com os seus objetivos, métodos e formas de ensino com o 
intuito de fazer com que o esporte seja bem trabalhado em seu processo 
educacional. 
 

Nas aulas de Educação Física o aluno tem a oportunidade de aprender várias 

modalidades, desenvolver capacidades cognitivas gerando autoconfiança, 

autoestima, cooperação no grupo e no jogo se socializando num contexto geral. 

É uma disciplina que possibilita o aprendizado deste esporte coletivo. O 

ensinar no futebol é uma prática pedagógica desenvolvida dentro do processo de 

ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, aprendizagem onde a 

transmissão de conhecimentos cria possibilidades para construir um vínculo entre 

professor e aluno, ampliando-se assim, sua bagagem cultural e motora (ASSIS, 

COLPAS, 2013). 

Acredita-se que todos são capazes de aprender o futebol de qualidade, 

porém é preciso ensina-lo corretamente, sempre terá aqueles com mais facilidade e 

aqueles com mais dificuldades. Todo processo pedagógico exige paciência, mas se 

ensinarmos de forma correta a todos, seus alunos mostrarão habilidades para jogar 

futebol e ou qualquer outro esporte. 

O futebol ensinado nas aulas de Educação Física propicia aos alunos a 

capacidade de conquista da autonomia, a autocrítica por meio da transformação da 

cultural corporal do movimento formando cidadãos. (Júnior, Darido, 2010). 

O professor é quem está em contato direto com o aluno e percebendo seu 

desenvolvimento, suas conquistas e suas dificuldades, sendo sempre um 

incentivador na formação contínua, onde são submetidas às situações de 

convivência interpessoal, sendo trabalhado o respeito ás regras do futebol, de 

respeito ao próximo, de situações de ganho ou de perda do jogo, ou seja, possibilita 

o aluno de se desenvolver emocionalmente (QUINTAS, BORTOLI, 2009). 
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O desenvolvimento corporal e cognitivo esta ligado ao desenvolvimento 

motor. As aulas tem um papel de importância, uma vez que o futebol promove o 

desenvolvimento e aprimoramento das esferas cognitivas e motora.  

  

Segundo Freire (2006 apud MASCARA; CHIMINAZZO, 2009, s.p.):  

 
Que esse conhecimento trazido pelo indivíduo durante toda a sua 
vida de fora do ambiente escolar não pode ser ignorado pelos 
professores. Temos que trabalhar em cima deste conhecimento 
durante as aulas de educação física escolar. Essa meta de 
construção de conhecimento, respeitando o universo cultural dos 
alunos, explorando a gama múltipla de possibilidades educativas de 
sua atividade lúdica, propõe tarefas cada vez mais complexas e 
desafiadoras. 

 

Os alunos durante as aulas incorporam o futebol e os demais ensinamentos 

das aulas visando uma cultura corporal em sua vida, tirando o melhor proveito 

possível. Onde implica a compreensão a organização da cultura corporal preparando 

para possuir uma visão crítica perante a sociedade.  

O futebol trás uma apreciação estética e técnica, fornecendo informações 

políticas, históricas e sociais para que eles possam analisar criticamente o 

companheirismo, o trabalho em conjunto, o respeito ao outro e violência. (Betti, 

Zuliani, 2002). 

Por isso a Educação Física deve levar o aluno a descobrir motivos e 

sentidos nas práticas corporais, levando à aprendizagem de comportamentos 

adequados à sua prática, ao conhecimento, à compreensão e relacionando o 

desenvolvimento corporal de movimento e sua emoção para a prática. (Betti, Zuliani, 

2002).  

 

Para Gallahue & Ozmun (2005) dizem que o desenvolvimento das 
habilidades motoras fundamentais é um fator básico para o 
desenvolvimento motor das crianças. Sendo assim uma grande variedade 
de experiências motoras fornece a uma criança uma profusão de 
informações que são a base das percepções que elas têm de si e do mundo 
que as cerca. Com isso alguns padrões de desenvolvimento necessários 
para o futebol como a corrida apresenta maior eficiência aos 4 e 5 anos de 
idade, aumentando progressivamente a velocidade.   

 
Percebe-se haver ritmos diferentes de variações no desempenho evolutivo 

com relação ao desenvolvimento motor. Perante tudo isso é de suma importância o 

papel do professor facilitando as relações nas práticas esportivas, dando 
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oportunidades para os desenvolvimentos nas mais diversas formas de trabalho, 

buscando também as suas vivencias, causando sempre interesse. 

João Batista Freire (2003), em seu livro Pedagogia do Futebol nos dá outro 

caminho por onde devemos estar atentos em relação à idade das crianças e a 

aprendizagem do futebol. (FREIRE, 2003 apud HITORA; PAIANO, 2007, p. 8-9). 

Classifica-se em diversos níveis de desenvolvimento da seguinte forma, 

onde podemos ver as fases em que é ideal para os professores devem trabalhar. 

Iniciantes I (crianças de 6 e 7 anos), onde se ensina as noções básicas do 

fundamento do futebol, utilizando bem a parte lúdica.  

Iniciantes II: (crianças de 7, 8 e 9 anos) esse nível transfere um pouco a 

fase de brincadeira e passa-se a dedicar mais no quesito fundamentos técnicos, 

tendo também noções de colocação, posições em campo, porém deixando-as livres. 

Básico I: (crianças de 9, 10 e 11 anos) para esse nível, através dos 

ensinamentos anteriores, os alunos acabam tendo um pouco mais de sabedoria 

perante as regras do futebol, também as posições em campo, trabalhando assim as 

especificidades do esporte, treino técnico, dando ênfase aos erros de posições e 

concertando sempre que necessário. 

 Básico II: (crianças de 11, 12 e 13 anos) essa fase é um momento de 

transição da criança para a adolescência, sendo um pouco mais fácil praticar e 

também nas atividades físicas, buscando aprofundar a parte cognitiva, o raciocínio 

rápido, trabalhando a parte técnica. 

Especial I: (crianças de 11, 12 e 13 anos) nesta fase é preciso aguçar do 

aluno e deixa-lo escolher sua posição em campo, dando-lhe a liberdade para se 

movimentar, a parte física impõem-se trabalhando muito os fundamentos táticos e 

técnicos, fundamentos com e sem a bola. 

Especial II: (adolescentes de 15 e 16 anos) nesta fase a parte fundamental 

é a física e tática, pois depende muito desse fundamento para obter resultados para 

isso trabalham na maioria dos treinos com a bola, o treinamento específico acaba 

sendo exaustivos, pois essas duas fases acaba sendo de alto rendimento e essa 

faixa etária não se permite perder se cobram muito, mas a ideologia de um educador 

escolar não é formar jogadores profissionais e sim formadores de opiniões, pessoas 

de caráter. (FREIRE, 2003 apud HITORA; PAIANO, 2007, p. 8-9). 

A coordenação motora é a capacidade que o corpo tem de desenvolver um 

movimento, qualquer atividade relacionada ao movimento como, pular, correr, andar, 
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saltar, pegar em um lápis, tudo isso utiliza a coordenação motora. Para realização 

dos movimentos motores temos que utilizar de pequenos a grandes sistemas 

musculares, sensoriais e esqueléticos envolvidos a isso dar-se a coordenação 

motora fina e ampla. (MORAES, s.d.). 

Com a interação desses sistemas obtêm-se reações e ações equilibradas, a 

velocidade e a agilidade com que a pessoa responde a certos estímulos medem a 

sua capacidade e através da sua alfabetização, aumentará a sua capacidade 

motora, com isso passa a ter consciência corporal, reconhecer e identificar os 

processos e movimentos corporais, internos e externos. 

Nas escolas através das aulas de educação física e em especial o futebol, 

realiza-se as atividades recreativas, lúdicas, ditando o ritmo com as agilidades 

buscando o equilíbrio e em suas lateralidades descobrindo dentro de cada criança o 

seu desenvolvimento. 

 

Conclusão 

 

O futebol é um conteúdo esportivo da educação física escolar e que desde 

quando bem trabalhado contribui bastante no processo socioeducativo dos alunos, 

haja vista que representa também o esporte mais praticado no país. 

Este estudo permitiu o conhecimento e funcionamento do trabalho de um 

profissional de educação física, ofertado em ações de caráter individual e coletivo, 

com a perspectiva de ensinamento do esporte relacionado ao futebol.  

Dentro deste estudo podemos citar as funções do profissional, para ensinar 

o futebol necessita de um embasamento teórico, para fins de união da teoria com a 

prática e trabalhando os princípios básicos e específicos, visando à promoção da 

saúde e melhoria da qualidade de vida, já que o objetivo do educador físico nas 

escolas não é desenvolver atletas e sim poder vivenciar o esporte como brincadeira 

prazerosa, através do lúdico fator este de extrema relevância a ser enfocado, 

sobretudo nos níveis iniciais do aprendizado. 

Diante do exposto, concluiu-se que a interação existente entre professor e 

aluno, é um dos componentes mais importantes para o sucesso do ensino-

aprendizagem. Sem que haja uma convivência positiva entre estes dois sujeitos não 

há aprendizagem de qualidade.  
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Com o propósito de compreender de que maneira são desenvolvidas as 

temáticas com o futebol, durante as aulas de Educação Física nas escolas, 

identificando suas relações e contribuições dessas temáticas no processo do ensino 

e da aprendizagem dos alunos.  

É preciso despertar um olhar mais analítico percebendo que o futebol mesmo 

sendo uma arte em nossa cultura falta incentivo para os profissionais inseridos ou 

não nessa busca constante por uma Educação Física mais firme e melhor. 
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