
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

O TRATO COM O CONHECIMENTO DO FUTEBOL NAS SÉRIES FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS/BA: 

REALIDADE E POSSIBILIDADES 

 

Ruan Felipe Silva Barreto* 

                                                                                  Alexandre Francisco Lordêllo** 

 

O esporte é um fenômeno sócio-político-cultural, ou seja, um elemento cultural presente na 

sociedade, possui sua gênese e sua historicidade associado a história humana, e vem se 

modificando de acordo com a sociedade. A Educação Física é uma disciplina que trata, 

pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura 

corporal. Cultura está, que é, historicamente e culturalmente desenvolvida pela humanidade, se 

tornando um conhecimento clássico para sociedade.O futebol é um dos temas que mais 

motivam os alunos nas aulas de Educação Física, sendo um meio educativo importante e rico 

em possibilidades do seu ensino. Diante dos ambientes formais de ensino a escola ainda é o 

local privilegiado, para tratar do ensino de forma sistematizada, portanto escola não é academia 

de formação de atletas, trabalhando apenas a parte técnica-tática, fundamentos e 

desenvolvimento motor do futebol, mais sim trabalhando os elementos que contribui na questão 

social, cultural, trabalho coletivo, respeito ao adversário entre outros fatores. Neste estudo 

cientifico, o objetivo geral da pesquisa é: analisar a realidade e as possibilidades do trato com 

o conhecimento do futebol nas séries finais do ensino fundamental, na Escola Municipal de 

Cruz das Almas/BA. Enquanto objetivos específicos buscou-se: Identificar a proposta do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola; Identificar os conceitos de educação, educação 

física e esporte do professor; Identificar a prática pedagógica do ensino do futebol nas séries 

finais; Apontar possibilidades de superação das contradições encontradas.Trata-se de uma 

pesquisa qualitativade cunho descritivo. Será realizado a pesquisa de campo, com coleta de 

dados a parti de uma entrevista semiestruturada e a observação participante. Através deste 

estudo,espera-se como resultado, contribuir com as possibilidades do trato com o conhecimento 

do futebol nas séries finais do ensino fundamental, nas Escolas Municipais de Cruz das 

Almas/BA. 
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