
 

 

A COPA É DO MUNDO 

MIRELLA NOGUEIRA BRAGA 

JOÃO ROBERTO LIPAROTTI 

 

INTRODUÇÃO 

O futebol é um dos esportes mais populares no mundo, sendo praticado em 

centenas de países, tornou-se popular graças a seu jeito simples de jogar. Tal 

fato possibilita, desde cedo, que jovens de várias partes do mundo comecem a 

praticar esta modalidade esportiva.  

Em virtude dessa popularidade e da capacidade de reunir e envolver tantas 

culturas diferentes é que o evento da Copa do Mundo torna-se um assunto 

bastante rico a ser explorado por todos os componentes curriculares da 

instituição escolar. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi proporcionar a vivência em um campeonato de 

futebol seguindo regras e normas adaptadas a partir do código de regras 

oficiais da modalidade, além de proporcionar experiências em funções como de 

jogadores, árbitros, socorristas e torcedores e reconhecer a modalidade como 

patrimônio social, cultural e esportivo do Brasil e de outras nações do mundo. 

 

METODOLOGIA 

A amostra foi composta por 200 alunos de ambos os sexos das turmas de 6° e 

7° anos do Ensino Fundamental II do turno matutino, matriculados na Escola 

Municipal Vereador José Sotero na cidade do Natal/RN.  

A média de idade da amostra foi de 11,7 anos (± 1,24). 

 

Para realização deste estudo, os alunos fizeram uma pesquisa sobre a história 

do futebol, regras da modalidade, arbitragem, jogadores, torcida e o evento 

“Copa do Mundo”. Após debates sobre o assunto, pesquisaram também sobre 

a cultura dos países participantes da copa de 2010. 

Na segunda etapa do estudo, os alunos, com supervisão da professora de 

Educação Física, organizaram um campeonato de futebol. Como exigência, 

cada turma foi dividida em grupos de cinco pessoas, sendo obrigatória a 

presença de, pelo menos, uma menina em cada grupo. 



O campeonato ocorreu da seguinte forma: em cada jogo realizado houve duas 

equipes jogando, uma arbitrando, uma responsável pelos primeiros-socorros e 

todas as outras atuando como torcida, de forma que, em cada jogo realizado 

essas equipes trocaram de função, de maneira que ao finalizar o campeonato, 

todos os grupos executaram todas as funções descritas anteriormente.  

 

 

RESULTADOS 

Ao final do campeonato, os alunos responderam a um questionário, o qual 

apontou que 100% dos alunos gostaram de participar deste estudo, 

considerando-o “muito legal”. 

Em relação às funções exercidas, 88% dos alunos preferiam ser equipe 

jogadora, 7% gostaram mais de atuar como árbitros, 3% preferiram ficar na 

torcida e 2% na equipe de socorristas. 

Quanto à motivação, 100% dos alunos relataram estar interessados em realizar 

outro campeonato tanto na modalidade de futebol como em outras 

modalidades, por exemplo: basquete e voley. 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a realização do projeto “A 

COPA É DO MUNDO” foi uma experiência exitosa, como foi relatado pelos 

próprios alunos, devido ao envolvimento de todos, à experiência proporcionada 

e ao conhecimento adquirido. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARBANTI, Valdir J. Treinamento Físico: Bases Científicas. 3. ed. São Paulo, 

SP: CLR Balieiro, 1996. 

BALSOM, Paul D. Precision Football: Fotball Specificie Endurance Training. 

Kempele: Polar Electro Oy, 2000. CD-ROM. 

BOUCHARD, C.; SHEPARD, R.; STEPHENS, T.; SUTTON, J.R.; 

MCPHERSON, B.D. The consensus statement. In: Exercise, fitness and 

health (ed.) Human Kinetics. Champaign, Illinois, 1990. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª à 8ª série). Brasília, 1997. 

COUTINHO, Cláudio. PARREIRAS, Carlos.  CHIROL, Aquiles. Preparação 

Física da Seleção Brasileira de Futebol. Rio de Janeiro, RJ: Palestra 

edições, 1970. 

FIFA: Congresso Internacional do Consenso Científico sobre Nutrição e 

Futebol, 1994, Zurique. Futebol e Nutrição. Zurique: Mars, Incorporated, 1994. 

FRISSELLI, Ariobaldo, MANTOVANI, Marcelo. Futebol: Teoria e Prática. São 

Paulo, SP: Phorte, 1999. 

GOMES, Antônio Carlos. Futebol Preparação Física. Londrina, PR: 

Treinamento Desportivo, 1999. 



LEAL, Júlio César. Futebol: Arte e Ofício. Rio de Janeiro, RJ: Sprint, 2000. 

MATVÉIEV, Lev P. Fundamentos do Treino Desportivo. Traduzido por 

Manoel Ruas. 2.ed.  Lisboa: Livros Horizonte, 1991. 

VIANA, Adalberto Rigueira et al. Futebol: Bases Científicas do Treinamento 

Físico. Rio de Janeiro, RJ: Sprint, 1987. 

 

Mirella Nogueira Braga   mirellamiu@hotmail.com    

Escola Municipal Vereador José Sotero   

Apresentado na CIENTEC 2012 

 

 

mailto:mirellamiu@hotmail.com

