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Resumo:  

A finalidade desta estratégia é de identificar junto aos/às alunos/as do Ensino Fundamental, de acordo com sua zona de desenvolvimento 
potencial, o que sabem sobre a Copa do Mundo, analisar seu sentido e significado apropriando desses conhecimentos para favorecer sua 
capacidade crítica, reflexiva, autônoma e criativa. Entendemos que, ao invés de simplesmente negar ideologicamente este tema, devemos 
estudar e refletir sobre a Copa do Mundo enquanto manifestação cultural que precisa ser elucidada em todos seus componentes constitutivos 
contribuindo assim, para o entendimento sócio-político-econômico do sistema de vida capitalista e a formação de cidadãos críticos e 
participativos.  

Introdução:  

A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia - ESEBA/UFU, identificada como Colégio de Aplicação, é uma instituição 
de ensino que atende alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, mantendo a indissociabilidade 
deste com a pesquisa e a extensão.  

A área de Educação Física, formada por equipe de seis professores efetivos (quatro especialistas, dois mestres) e uma professora substituta, vêm 
participando ativamente de todas instâncias de discussão, reflexão, construção e implementação de propostas político-pedagógicas da 
ESEBA/UFU.  



 

85

 
Apesar de diversas dificuldades, a área vem procurando avançar em suas ações, refletindo criticamente a função da Educação Física, enquanto 
componente curricular, procurando implementar tanto uma proposta pedagógica bem como estratégias de ensino numa perspectiva emancipatória 
de educação.  

A construção desta proposta vem sendo materializada na elaboração permanente de um Projeto Político Pedagógico, organizado teoricamente 
num Plano Básico de Ensino (PBE/EF 

 

NEPECC/UFU 

 

RME/UDI 

 

ESEBA/UFU) o qual vem sendo colocado em prática por meio de uma 
estratégia de intervenção educativa e de formação continuada, denominada Planejamento Coletivo do Trabalho Pedagógico (PCTP/EF).  

O PBE/EF, enquanto proposta curricular, encontra-se estruturado em eixos temáticos, orientados por zona de desenvolvimento potencial, cujo 
fundamento político-pedagógico, tem como referencial uma teoria da Aprendizagem Sócio-Crítica, associada ao estudo do Multiculturalismo 
Crítico.   

No eixo temático Esporte, Indivíduo e Sociedade do PBE/EF, incorporamos o tema Copa do Mundo 2002, com a finalidade resgatar seu sentido e 
significado, transformando a realização deste evento em um espaço pedagógico de vivência e pesquisa com caráter crítico-reflexivo, propiciando 
um melhor entendimento sobre sua manifestação no contexto social, político, econômico e cultural.   

Nesse contexto, e aproveitando a realização da Copa do Mundo de Futebol - 2002, optamos em construir e vivenciar uma estratégia de ensino 
que favoreça o estudo deste tema enquanto manifestação cultural identificando seus componentes constitutivos, valores e ideologias para fazer 
dele, um profundo campo de reflexão e análise crítica, no sentido de que esta práxis, enquanto saber escolar, possa contribuir para o 
entendimento sócio-político-econômico do sistema de vida capitalista e a formação de cidadãos autônomos, criativos e participativos.  

O processo do pensamento para a produção de sentido sobre a Copa do Mundo acompanha a seguinte estrutura: a identificação da visão geral do 
saber escolar em questão visto pelo coletivo dos/as alunos/as ainda que de forma difusa e fragmentada 

 

síncrese com vista à identificação e 
interpretação crítica das partes constitutivas desse fenômeno 

 

análise, e, finalmente, a partir das partes identificadas, a reintegração do todo 
objetivando a descrição de uma nova e ampliada visão da realidade 

 

síntese, utilizando em todos os momentos os princípios básicos do método 
dialético, visando assim à construção do real (realidade interpretada pelo pensamento). Esta reflexão da presente estrutura de planejamento 
considera, para a busca de seu aprimoramento, as críticas relacionadas à racionalidade instrumental, social e comunicativa e sua influência e 
implicações (inclusive ideológicas) na formulação de estilos tradicionais do trato desse conhecimento nas aulas de Educação Física.   

Para tal, incorporamos atividades de ensino que antecedem o início da Copa do Mundo, propiciando assim uma identificação geral das partes 
constitutivas deste fenômeno com a realização do prognóstico do resultado da participação da Seleção Brasileira; da Copinha da ESEBA; de 
roteiro de pesquisa sobre os aspectos ontológicos da Copa do Mundo e seus elementos constitutivos.  
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Durante a realização da Copa do Mundo a área de Educação Física e a ESEBA/UFU, organizou espaços coletivos para identificar, interpretar e 
analisar criticamente as partes constitutivas deste fenômeno seja assistindo jogos da Seleção Brasileira; divulgando e atualizando as tabelas e o 
quadro de pontuação/classificação; expondo painéis informativos sobre a história do esporte e das Copas, os aspectos econômicos, políticos, 
sociais dos países participantes e sede, envolvimento de mídia, instituições esportivas, políticas, econômicas e sociais para que os/as alunos/as 
possam confrontar e ampliar seu conhecimento diagnosticado inicialmente.   

Estas pesquisas foram sintetizadas e socializadas, possibilitando assim a construção de um espaço de discussão e de Quadros Representativo do 
Imaginário Social: Copa do Mundo que sintetizasse os conhecimentos sobre os aspectos ontológicos e elementos constitutivos os alunos 
dominavam, confrontando com quais conhecimentos era necessário ser ampliados.  

Nestes Quadros Representativos do Imaginário Social: Copa do Mundo estavam presentes tanto os conhecimentos que os/as alunos/as tinham 
sobre os valores associados, os objetivos, a ideologia, a história da Copa do Mundo e seus elementos constitutivos, sua estrutura organizativa, as 
instituições envolvidas, os aspectos financeiros, a presença da mídia e a organização da competição, quanto os conhecimentos que os professores 
identificavam como importantes a serem ampliados e confrontados com o dos alunos/as.  

É importante ressaltar que nós, professores, sentimos a necessidade de responder individualmente as questões que foram sugeridas para os/as 
alunos/as pesquisarem e construímos coletivamente este Quadro Representativo do Imaginário Social, primeiro entre nós, para somente depois 
leva-las aos alunos/as. Esta opção metodológica facilitou o processo, pois a partir desse diagnóstico individual, da reflexão coletiva e da 
ampliação do conhecimento no grupo de professores, propiciou um melhor entendimento e clareza de qual seria a seleção dos conhecimentos que 
os alunos/as deveriam apropriar.   

A vivência desse processo culminou com a confrontação dos Quadros construídos pelos professores com as sínteses dos alunos, criando assim, 
um amplo espaço de reflexão e análise crítica, sobre o sentido e significado da Copa do Mundo, enquanto uma manifestação cultural presente 
num sistema de vida capitalista.  

A presente estratégia de ensino foi implementada considerando as quatro Zonas de Desenvolvimento Potencial da Criança respeitando as 
diferenças conforme os parâmetros estabelecidos e registrados no Planejamento Anual ESEBA/UFU-SME/UDI área de Educação Física:  

 

Zona 2 (Primeira e Segunda Séries do Ensino Fundamental) onde a criança ainda constrói sua visão de mundo de forma difusa (sincrética) 
porém já evidencia-se a superação do nível intuitivo do pensamento mediante a possibilidade de representação do mundo que a rodeia 
experimentando situações e objetos que mantém as atividades do pensamento ligadas à ação. Aprimora sua capacidade de interpretação de 
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determinadas atividades humanas representando-as de acordo com os níveis de compreensão alcançados. No campo da aprendizagem social 
observa-se um salto qualitativo na efetivação de atividades de caráter coletivo e cooperativo onde a criança demonstra, através das diferentes 
manifestações de linguagem, competência para continuar identificando, associando e classificando objetos, conceitos, costumes e sentimentos, 
porém começando a questionar teoricamente sobre as causas e efeitos dos fatos relacionados à sua vida cotidiana; agir comunicativamente 
utilizando o diálogo, e aprimorando habilidades de saber falar, ouvir dentro do processo de construção, aplicação e respeito às normas 
estabelecidas e às criadas coletivamente; no final desse ciclo, o/a aluno/a demonstra uma introdução ao denominado raciocínio crítico, 
começando a questionar teoricamente sobre as causas e efeitos dos fatos relacionados com sua vida cotidiana.   

 

Zona 3 (Terceira e Quarta Séries do Ensino Fundamental) a criança passa a utilizar o raciocínio sincrético como parte dos processos de 
análise e compreensão da realidade, revelando-se capaz de identificar, analisar criticamente e descrever os elementos constitutivos dos objetos, 
dos conceitos, dos costumes e dos sentimentos, demostrando-se assim, a elevação de seu raciocínio crítico por indagação teórica sobre as causas 
e efeitos, por resistência às opiniões dos adultos e por identificação emocional com os pares do mesmo sexo. Em termos de aprendizagem social, 
na medida em que as atividades coletivas se revestem de um maior sentido e significado nesse ciclo, a criança deve apresentar uma estrutura, 
cognitiva e emocional, suficiente para se reconhecer objetivamente como um membro da sociedade, o que facilita o trabalho em grupo. O salto 
qualitativo de desenvolvimento transparece quando o/a aluno/a demonstra por meio das diferentes manifestações da linguagem, competência para 
estabelecer, criticamente, generalizações a partir do conhecimento dos objetos, dos conceitos, dos costumes e dos sentimentos por ele/a 
vivenciados; agir comunicativamente com maior autonomia, mediatizando seus interesses individuais com os interesses coletivos.  

 

Zona 4 (Quinta e Sexta Séries do Ensino Fundamental) a criança deve ser capaz de organizar o saber escolar e outros dados da realidade 
social e natural, estabelecendo relações por associação, categorias e/ou quadros de classificação. Em termos de aprendizagem social, o/a aluno/a 
passa a manifestar capacidade em diferenciar o sentido e significado do conceito de norma e regra, interpretando, generalizando e relativizando a 
sua utilização na prática dos direitos e dos deveres individuais e coletivos, de acordo com a situação. Dependendo da experiência acumulada, o 
salto qualitativo de desenvolvimento transparece quando o/a aluno/a demonstra, por meio das diferentes manifestações da linguagem (verbal, 
escrita, não-verbal/escrita), competência para raciocinar abstratamente e agir comunicativamente, de forma semelhante aos processos de 
pensamento e ação adulta.  

 

Zona 5 (Sétima e Oitava Séries do Ensino Fundamental) o/a aluno/a deve ser capaz de ampliar suas referências conceituais sobre os 
diferentes saberes escolares advindos do estudo da realidade natural e social. Nesse sentido, sua racionalidade deve estar preparada para a 
compreensão e assimilação crítica da teoria (científica e filosófica), de tal forma que a mesma possa ser materializada lingüisticamente em 
discursos teóricos (conhecimento técnico-científico) e em discursos práticos (argumentação social para elaboração de normas reguladoras de 
ações sociais nos mundos do lazer e do trabalho, constituídas democrática e solidariamente, sem preconceitos de gênero, sexualidade, raça, etnia 
e geração). O salto qualitativo de desenvolvimento cognitivo e comunicativo transparece quando o/a aluno/a demonstra, por meio das diferentes 



 

88

 
manifestações da linguagem (verbais, escritas, teleológicas), competência para explicar/argumentar teoricamente os dados da realidade natural e 
social advindos do saber escolar; agir comunicativamente, mediatizando seus interesses individuais com os interesses coletivos.  

Objetivo Geral:  

Possibilitar a aquisição das competências educacionais (instrumental, social e comunicativa), ampliando o conhecimento crítico-reflexivo sobre a 
Copa do Mundo (sua representação social, seus valores, seus objetivos, sua ideologia e sua estrutura organizativa) dentro de um contexto 
pedagógico, onde os/as alunos/as e professores/as, a partir de uma visão geral, difusa e fragmentada, possam identificar e interpretar criticamente 
todas as partes constitutivas deste fenômeno, refletindo e coletivamente sobre sua importância, trocando informações e opiniões, analisando 
coletivamente os interesses relacionados com sua realização, seus valores e ideologias de forma autônoma e responsável, propiciando assim, a 
descrição de uma nova e ampliada visão da realidade presente na Copa do Mundo.  

Objetivos Específicos:  

 

Diagnosticar o conhecimento e a visão geral que os/as alunos/as e professores/as tem sobre o tema Copa do Mundo. 

 

Organizar espaços coletivos, tanto na aula de Educação Física, quanto na escola, para que os alunos possam identificar, interpretar e analisar 
criticamente as partes constitutivas da Copa do Mundo para confrontar e ampliar seu conhecimento diagnosticado inicialmente. 

 

Descrever e socializar a nova e ampliada visão da Copa do Mundo, partindo das partes identificadas e da reintegração do todo estudado, 
refletido e analisado.              
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Seqüenciador de aulas da Estratégia de Ensino: A Copa do Mundo nas aulas de Educação Física.  

OBJETIVOS DO EIXO TEMÁTICO: 
Esporte, Indivíduo e Sociedade. 

SEQÜÊN
CIA DE 
AULAS  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS / OBSERVAÇÕES 

Objetivo Geral: 
Possibilitar a aquisição das competências 
educacionais, ampliando o conhecimento 
crítico-reflexivo sobre a Copa do Mundo  
dentro de um contexto pedagógico, onde os/as 
alunos/as e professores/as, a partir de uma 
visão geral, difusa e fragmentada, possam 
identificar e interpretar criticamente todas as 
partes constitutivas deste fenômeno, refletindo 
e coletivamente sobre sua importância, 
trocando informações e opiniões, analisando 
coletivamente os interesses relacionados com 
sua realização, seus valores e ideologias de 
forma autônoma e responsável, propiciando 
assim, a descrição de uma nova e ampliada 
visão da realidade presente na Copa do Mundo.   
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Objetivos Específicos:  

0. Diagnosticar o conhecimento e a visão 
geral que os/as alunos/as e professores/as 
tem sobre o tema Copa do Mundo.  

Quantidade de aulas previstas: 05 aulas 

1ª aula      

2ª aula     

3ª aula       

4ª aula      

5ª aula 

MOMENTO DE SINCRESE: 
0. PROGNÓSTICO: Qual será a classificação do Brasil na Copa 2002?  

Os professores organizarão um cronograma para realização de um prognóstico sobre a 
classificação da Seleção Brasileira na Copa. Os/as alunos/as de todos os Ciclos de Ensino 
(com exceção dos 1º e 2º períodos da Educação Infantil) receberão um texto informativo 
seguido do prognóstico a ser respondido e divulgado o resultado (da turma, do nível, do 
ciclo e da escola) antes do início da Copa do Mundo 2002. (Anexo 1). 

0. DIAGNÓSTICO: Os professores organizaram três atividades para diagnosticar e 
identificar o que os/as alunos/as sabem sobre a Copa do Mundo, respeitando a forma de 
materialização para crianças da 2ª, 3ª e 4ª Zona de Desenvolvimento (escrita e desenho) e 
escrita e quadro para crianças da 5ª Zona de Desenvolvimento. (Anexo 2 - Roteiro 1 e 2) 
1ª Atividade:

 

Elaboração, por parte dos professores, de um questionário para diagnosticar 
o que os alunos/as sabem sobre a Copa do Mundo. O que sei sobre a Copa do Mundo? 
Verificar os argumentos utilizados pelos professores para que os alunos reflitam sobre este 
questionamento no Roteiro 1. 
2ª Atividade:

 

Organização da Copinha na ESEBA, tendo como referência a síntese 
(realizada pelos professores) das respostas do diagnóstico, realizado na primeira atividade, 
em cada nível de ensino. Nesse sentido os professores em cada nível de ensino tiveram os 
seguintes procedimentos: 

 

Socializar a síntese do diagnóstico da primeira atividade para todos os níveis de 
ensino; 

 

Informar os princípios de realização da Copinha na ESEBA (reprodução do 
conhecimento que os/as alunos/as tem sobre a Copa do Mundo; participação 

 

grupos 
com 5 componentes e mistos; forma de disputa 

 

realização de quatro fases 
classificatória, quartas de final, semi-final e final; local de realização 

 

campos de 
grama pequenos) 

 

Discussão e definição de critérios para composição dos grupos e nome das equipes 
(que deveram ser dos países participantes da Copa do Mundo) 

 

Sorteio dos grupos, organização das tabelas de jogos e quadro de pontuação. 
3ª Atividade:

 

Entrega de roteiro com perguntas problematizadoras sobre os aspectos 
ontológicos (valores associados, objetivos, ideologia, história) da Copa do Mundo e seus 
elementos constitutivos (sua estrutura organizativa: instituições, aspectos financeiros, 
mídia e a organização da competição) presentes na pesquisa a ser realizada durante a Copa 
do Mundo para construção do Quadro Representativo do Imaginário Social a ser realizada 
pelos/as alunos/as e professores/as. Conforme Roteiro 2. 



 

91

 
0. Organizar espaços coletivos, tanto na aula 

de Educação Física, quanto na escola, para 
que os/as alunos/as possam identificar, 
interpretar e analisar criticamente as partes 
constitutivas da Copa do Mundo para 
confrontar e ampliar seu conhecimento 
diagnosticado inicialmente.  

Quantidade de aulas previstas: 06 aulas       

6ª a 10ª 
11ª aula                  

6ª a 11ª 
aula      

MOMENTO DE ANÁLISE: 
Realização da Copinha da ESEBA, simultaneamente ao período de jogos da Copa do 
Mundo (29 de Maio a 12 de Junho), foram organizados espaços coletivos para os/as 
alunos/as identificar, interpretar e analisar criticamente as questões problematizadoras 
presentes na pesquisa a ser realizadas por eles. Simultaneamente foram desencadeadas 
as seguintes atividades: 
0. Realização dos jogos de futebol de grama da Copinha ESEBA; 
0. Avaliação da Copinha da ESEBA, conforme modelo 1º Ciclo no Anexo 2, Roteiro 

3. 
0. Organização do Quadro Representativo do Imaginário Social, explicitando, na 

opinião dos professores, o que os/as alunos/as deveriam conhecer e saber sobre o 
tema Copa do Mundo. Nesse sentido os professores definiram os seguintes 
conhecimentos com necessidade de ampliação a serem confrontados com o dos 
alunos/as: 
0.0. Conhecimentos necessários: 

 

Valores associados a Copa do Mundo; 

 

Ideologia presente neste evento; 

 

Objetivos da Copa do Mundo; 

 

Sua estrutura organizativa; e 

 

A competição em si. 
O detalhamento do que os/as alunos/as deveriam saber sobre estes assuntos está 
registrado no Anexo 3, bem como a estrutura de registro para o Quadro 
Representativo do Imaginário Social. Anexo 4. 
0.0. Definição da Estratégia e Conteúdo do Quadro Representativo do Imaginário 

Social dos Professores e Alunos/as, registro no Anexo 5.  
0. Os alunos e professores deverão construir e expor painéis (história do futebol e das 

Copas do Mundo, aspectos, econômicos, políticos e culturais dos países 
participantes e sede do evento, envolvimento da mídia, instituições esportivas, 
políticas, econômicas e sociais) conforme cronograma Anexo 6.  

0. Divulgação e atualização de tabelas e quadro de pontuação de todos os jogos da 
Copa do Mundo  2002. 

0. Assistir jogos da Seleção Brasileira. 
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0. Construir um espaço discursivo através da 

descrição e socialização dos Quadros 
Representativo do Imaginário Social: Copa 
do Mundo que sintetizam os conhecimentos 
sobre os aspectos ontológicos e elementos 
constitutivos os alunos dominavam, 
confrontando com os conhecimentos que 
foram ampliados.  

Quantidade de aulas previstas: 06 aulas 

12ª aula 
12ª a 15ª 

aula         

16ª e 17ª 
aula 

MOMENTO DE SÍNTESE: 
0. Recolher com os/as alunos/as as pesquisas realizadas. 
0. Socializar, refletir criticamente e sintetizar as respostas, conforme as categorias de 

análises presentes no Quadro Representativo do Imaginário Social: Copa do 
Mundo. Para cada nível de ensino deverá construir sua síntese em forma de 
Quadro. 

0. Após essa construção do Quadro Representativo para cada nível de ensino, os 
professores deverão sintetiza-los, incorporando o resultado de todos os níveis do 
mesmo ciclo. 

0. Organizar a exposição dos Quadros Representativos do Imaginário Social: Copa 
do Mundo construído pelos professores e os produzidos em cada Ciclo.  

0. Nas aulas de Educação Física o professor deverá utilizar o Quadro Representativo 
sistematizado pelos alunos, em seu nível de ensino, como objeto de observação, 
análise crítica e debate quando confrontados com os demais Quadros expostos. 

 

Observações e contingências presentes no processo de implementação da Estratégia de Ensino:  

CONTINGÊNCIAS SOLUÇÕES 
Pouco tempo de aula previsto para realizar o Projeto 
Copa do Mundo. 

Em conjunto com os professores, foram realizadas discussões sobre a relevância que este 
tema estava mobilizando a ESEBA e na necessidade de ampliação do número de aulas 
previstos. Nesse sentido a equipe de professores definiu pela reorganizado da distribuição 
do número de aulas por conteúdo que seria trabalhado no 2º semestre.  

Dificuldade na organização dos alunos do primeiro 
ciclo, para realizar as sistematizações dos Quadros 
Representativos do Imaginário Social: Copa do 
Mundo. 

Os professores enfatizaram o processo de discussão e os mesmos registravam as categorias 
colocadas pelos alunos, exercendo assim a função de escriba da turma. Os resultados 
dessas discussões eram apresentados na próxima aula em forma de texto para serem 
fixados nos cadernos dos/as alunos/as. 

 

Considerações finais:  

Ressaltamos que essa estratégia foi sistematizada após a realização da mesma, propiciando assim, o registro com alterações já realizadas para sua 
utilização em um próximo tema, como por exemplo, os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-americanos, a Liga Nacional de Basquete, o Campeonato 
Brasileiro de Futebol e outros eventos esportivos com grande divulgação na mídia mundial, nacional e local. 
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Apesar das dificuldades presentes durante a sua materialização deste processo, conseguimos alcançar os objetivos propostos nesta estratégia e 
percebemos que houve uma ampliação do conhecimento sobre o tema Copa do Mundo. Entendemos que é necessário incorporar essa temática no 
contexto escolar, estimulando aos/às alunos/as a realizar pesquisas e discussões, sempre confrontando o que sabem e/ou o que percebem frente a 
uma determinada realidade, contrapondo com outros aspectos que desconhecem ou tinham dúvidas.   

Ao valorizar este tema enquanto manifestação cultural, destacando seus componentes constitutivos para refletir, analisar, criticar e comparar com 
a realidade econômica, social, política e cultural, estamos contribuindo para, num espaço discursivo entre os/as alunos/as, ampliar sua percepção 
do mundo nestas categorias e também na formação uma postura mais crítica-reflexiva e participativa.  
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A COPA DO MUNDO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

ANEXO 1   

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UFU 
ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROJETO COPA DO MUNDO  

TEXTO INFORMATIVO E PROGNÓSTICO  

PESQUISA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL - 2002

  

Estamos realizando uma pesquisa na ESEBA para saber qual a opinião dos alunos sobre a participação da Seleção Brasileira na Copa de 2002. 
Sabemos que 32 seleções de países diferentes estarão participando da Copa na Coréia e Japão. Destas 32, apenas 16 seleções se classificarão para 
a 2ª Fase  Oitavas de Final. Dentre as 16, apenas 8 seleções passarão para a 3ª Fase  Quartas de Final. As Fases seguintes serão a Semi final e 
Final, onde 4 seleções definirão as classificações do 1º, 2º, 3º e 4º lugares.  

Na sua opinião qual será a classificação da Seleção Brasileira na Copa 2002? Marque apenas 1 opção: 
(   ) Será eliminado na 1ª Fase (Fase Classificatória 32 equipes). 
(   ) Será eliminado na 2a Fase (Fase Oitavas de Final 16 equipes). 
(   ) Será eliminado na 3ª Fase ( Fase Quartas de Final  8 equipes). 
(   ) Ficará em 4º lugar. 
(   ) Ficará em 3º lugar. 
(   ) Ficará em 2º lugar  Vice-campeão. 
(   ) Ficará em 1º lugar  Campeão.  

CRONOGRAMA:  

DATA INFORMAÇÕES QUEM ORGANIZA 
13 a 17/05 Elaboração do instrumento a ser utilizado para realizar o prognóstico Todos os ciclos 
20 a 24/05 Realização e sistematização do prognóstico em cada nível de ensino Os professores de Educação Física nos Ciclos 
27 a 29/05 Divulgação dos Resultados Todos os professores 
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ANEXO 2  

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UFU 
ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  PROJETO COPA DO MUNDO  

ROTEIRO 1: O QUE SEI SOBRE A COPA DO MUNDO?  

Individualmente, cada aluno deve responder essa pergunta, cabe aos professores argumentarem sobre os seguintes aspectos:  

0. Copa do Mundo, o que é isso?      
0. Quando a Copa do Mundo é realizada?      1º CICLO 
0. O que precisa fazer para participar da Copa do Mundo?   7  8 anos. 
0. Quem pode participar? 
0. Quantas são as vagas para participar desta competição?  
0. Como são escolhidos os participantes?            2º e 3º CICLO 
0. Com acontece a distribuição das Seleções participantes em chaves?          9  14 anos. 
0. Será que tem algum regulamento? Qual é a forma de disputa? 
0. Existem penalidades? Quais são?  
0. Existem critérios de desempates? Quais são? 
0. Quais regras, técnicas e táticas do futebol são necessárias para participar da Copa do Mundo?     

ROTEIRO 2  PERGUNTAS PROBLEMATIZADORAS PARA PESQUISA SOBRE OS ASPECTOS ONTOLÓGICOS DA COPA DO 
MUNDO  

Objetivo:

   

Resgatar junto aos/as alunos/as do Ensino Fundamental, o sentido e significado da Copa do Mundo, transformando esse evento em um espaço 
pedagógico de pesquisa, com caráter crítico-reflexivo, propiciando um melhor entendimento sobre sua manifestação no contexto social, 
político, econômico e cultural.  
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Instruções:

  
Responda todas as perguntas abaixo utilizando as algumas das fontes de pesquisa aqui divulgadas: bibliotecas, revistas, jornais, internet, 
perguntando aos amigos, pais e professores quando tiver dúvidas.  

Roteiro de perguntas problematizadoras:

  

0. O que as pessoas pensam, sentem e falam durante a realização da Copa do Mundo? 
0. Qual a importância da Copa do Mundo para o Brasil? E para você? 
0. Na sua opinião, por que os atletas, os técnicos e os árbitros se interessam tanto em participar de uma Copa do Mundo? 
0. Porque os países e os patrocinadores têm tanto interesse em realizar uma Copa do Mundo? 
0. Na sua opinião, por que as pessoas têm tanto interesse em assistir a Copa do Mundo? 
0. O que você sabe sobre o esporte Futebol? 
0. Na sua opinião, por que o professor de Educação Física esta fazendo todas essas perguntas para você?   

ROTEIRO 3: AVALIAÇÃO DA COPINHA NA ESEBA  

Individualmente, cada aluno do 1º Ciclo, deverá construir um texto seguindo o seguinte Roteiro:  

0. Qual foi a Seleção em que eu joguei? 0. Com quem minha Seleção jogou? 
0. Qual seleção ficou em 1º, 2º, 3º e 4º lugar? 0. Como foi a Copinha na ESEBA? 
0. O que eu gostei da Copinha na ESEBA? 0. O que eu não gostei da Copinha na ESEBA?  

Organizar os alunos para socialização dos textos e fazer um quadro geral da Sala.         
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ANEXO 3  

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UFU 
ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROJETO COPA DO MUNDO  

QUADRO REPRESENTATIVO DO IMAGINÁRIO SOCIAL: COPA DO MUNDO

   

O QUE OS/AS ALUNOS/AS PRECISAM CONHECER SOBRE O TEMA COPA DO MUNDO?   

0. Valores associados: Identificar símbolos  quem / quando criou?  qual  seu significado? 
0.0. Metas: 

 

Que a criança identifique o significado dos símbolos, respondendo quem, quando, como se criou tal evento; o que significa e porque é 
importante para os seres humanos/ sociedade. 

 

Identificar outros valores ou virtudes humanas que devem ser ou que são promovidos pelos jogos.  

0. Ideologia: Como encobrem a tendência opressora do poder; Identificar quais os valores negativos e positivos decorrentes da prática; 
Identificar o porque eles acontecem. O QUE A COPA DO MUNDO PROPÕE ENQUANTO EVENTO MUNDIAL? 
0.0. Metas: 

 

Reconhecer e identificar os valores negativos decorrentes da prática real e concreta dos jogos; 

 

Reconhecer através do dialogo, escrita e dramatização, porque os valores positivos nem sempre são alcançados por todos que participam 
direta ou indiretamente do campeonato. 

 

Emitir uma conclusão crítica a respeito procurando identificar a influência direta que o evento trás para seu próprio desenvolvimento 
enquanto pessoa e cidadão (sociedade).  

0. Objetivos da Copa do Mundo: para os organizadores; os patrocinadores (meios de consumo e produtos de consumo); os atletas e técnicos; o 
público; a política; os países e cidades sedes. 
0.0. Metas: 

 

Conceituar o que é objetivo para as crianças. 

 

Identifique e organize quais são os objetivos daqueles que direta ou indiretamente participam da Copa do Mundo nas categorias citadas.  
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4. Estrutura Organizativa (prática social) da Copa do Mundo: 

 
 Infra-estrutura econômica: Como se consegue o dinheiro, quem ganha e quanto se ganha? 

  
Prática social: Quais as instituições esportivas que organizam a Copa do Mundo e como estas sobrevivem economicamente? Qual o 
caminho institucional que o atleta, o árbitro e os dirigentes precisam seguir para participar da Copa do Mundo? Quais são os obstáculos 
que devem superar na sua participação? Quem e como se definem as regras de organização e competição? 

0.0. Metas: 

 

Identificar e analisar criticamente, conforme ciclo de escolaridade, como se consegue o dinheiro, em que é utilizado, quem e quanto se 
ganha para fazer isso. 

 

Identificar e analisar criticamente: Quais as instituições desportivas que organizam a Copa e qual a ordem hierárquica. Como essas 
entidades, nacionais e internacionais sobrevivem economicamente. Qual é o caminho institucional que o atleta, treinador e dirigentes 
precisam seguir para superar obstáculos e alcançar a participação na competição. Identificar quem e como se definem as regras de 
organização da competição e dos jogos.  

0. A competição em si: 

 

A competição em si (prática instrumental): Qual é o regulamento? Qual é a forma de disputa utilizada? Quais são as penalidades? 
Como ocorre a distribuição das chaves? Quais são os critérios de desempate? Como são distribuídas as vagas para participação na Copa 
do Mundo? Como são organizados a Tabela e o Quadro de Classificação? 

 

A modalidade de futebol (prática instrumental): Suas regras (regras, gestos de arbitragem, penalidades); Seus gestos técnicos; Suas  
tática de jogo; A preparação física dos jogadores; A preparação psicológica dos jogadores; Quais habilidades são necessárias para a 
prática do futebol; Quem são seus Ídolos; O que precisa para ser um jogador de seleção em termos de habilidade. 

0.0. Metas: 

 

Identificar quais são as regras básicas, gestos de arbitragem e penalidades do futebol de grama. Quais são as técnicas necessárias para o 
jogador de futebol? Quais são os sistemas táticos coletivos utilizados? Como ocorre a preparação física no futebol? Como ocorre a 
preparação psicológica no futebol? Quais são as habilidades necessárias para sua prática? Quem são os ídolos no futebol (no passado e 
presente)?        
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ANEXO 4  

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UFU 
ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROJETO COPA DO MUNDO  

QUADRO REPRESENTATIVO DO IMAGINÁRIO SOCIAL: COPA DO MUNDO  

VALORES ASSOCIADOS À COPA DO MUNDO 
POSITIVOS NEGATIVOS 

       

ITENS 
ORGANIZA-

DORES 
PAIS / 

CIDADE 
SEDE 

EMPRESAS / 
MÍDIA 

ATLÉTAS / 
TÉCNICOS / 
ÁRBITROS  

PÚBLICO 
CIÊNCIA  

DO  
ESPORTE  

RELIGIÃO  POLÍTICOS 

 

OBJE-
TIVOS          

 

IDEO-
LOGIA          

 

ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
ORGANIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO 

 

INSTITUIÇÕES 
ENVOLVIDAS  

ASPECTOS 
FINANCEIROS  

VEICULAÇÃO NA MÍDIA

 

A COMPETIÇÃO 
COPA DO MUNOO 

A MODALIDADE 
FUTEBOL 
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ANEXO 5  

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UFU 
ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROJETO COPA DO MUNDO  

ESTRATÉGIA, A SER UTILIZADA PELOS PROFESSORES, PARA CONSTRUÇÃO DO QUADRO REPRESENTATIVO DO 
IMAGINÁRIO SOCIAL: COPA DO MUNDO.  

0. Elaboração de perguntas problematizadoras. 
0. Categorização e divisão das perguntas problematizadoras elaboradas por Ciclos de Ensino. 
0. Entrega aos alunos. 
0. Os professores deverão responder estas perguntas, discutir, sistematizar e montar um Quadro Representativo do seu Imaginário Social, sobre 

o tema estudado. 
0. Recolher as perguntas problematizadoras dos/as alunos/as e discutir sobre o que foi questionado. 
0. Montagem e socialização de um Quadro Representativo do Imaginário Social dos/as alunos/as de cada nível/turma. 
0. Os professores deverão sistematizar, ampliar o conhecimento e socializar o Quadro representativo do Imaginário Social para cada Ciclo de 

Ensino. 
0. Socialização e reflexão dos Quadros Representativos do Imaginário Social construído pelos/as alunos/as no nível de ensino, nos Ciclo de 

Ensino e pelos professores.   

CONTEÚDO NECESSÁRIO À CONSTRUÇÃO DO QUADRO REPRESENTATIVO DO IMAGINÁRIO SOCIAL: COPA DO 
MUNDO:  

0. Representação do imaginário social: Como a Copa do Mundo chega até você? Qual é a imagem, o discurso e a linguagem da criança? 
0. Valores associados: Princípios éticos; visões utópicas, planos (aparência).  
0. Objetivos: Organizadores; Patrocinadores (meios de consumo e produtos de consumo); Atletas e Técnicos; Público; Política; Países/Cidades 

sedes. 
0. Ideologia (essência); 
0. Estrutura organizativa: Instituições envolvidas; Aspectos financeiros (Qual capital/grana sustenta a estrutura da Copa do Mundo); 

Veiculação na mídia (De onde sai o dinheiro? Como é sua relação com a parte financeira?); Organização da competição (A competição em si, 
a modalidade de futebol - prática instrumental). 
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ANEXO 6  

CRONOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS PAINÉIS INFORMATIVOS E QUADROS REPRESENTATIVOS 
DO IMAGINÁRIO SOCIAL: COPA DO MUNDO  

DATA INFORMAÇÕES SOBRE A COPA DO MUNDO QUEM ORGANIZA 

 

20 a 24/05 
Copa do Mundo: O que é isso... 
Histórico e contextualização das Copas do Mundo já realizadas e do Futebol de Campo.  1º e 2º Ciclo 

27 a 29/05 Regras do futebol de campo e os conhecimentos técnicos, táticos, físicos e psicológicos. 1º, 2º e 3º Ciclo 
03 a 07/06 Curiosidades, Seleções e craques das Copas do Mundo. 1º e 2º Ciclo 
10 a 14/06 Informações políticas, econômicas, culturais sobre os participantes e países sede da Copa 2002. 2º e 3º Ciclo 
17 a 21/06 Como a mídia, as empresas esportivas, as instituições esportivas se envolveram na Copa de 2002. 3º Ciclo 
24 a 28/06 Quadro Representativo do Imaginário Social, construído pelos Níveis de Ensino. 

Valores associados, Objetivos de quem participa, Estrutura Organizativa. 
Alunos e  professores 
de cada Nível. 

01 a 05/07 Quadro Representativo do Imaginário Social, construído pelos Ciclos de Ensino. 
Valores associados, Objetivos de quem participa e Estrutura Organizativa. 

Professores 

08 a 12/07 Socialização dos Quadros Representativos do Imaginário Social, construído pelos Professores, 
Níveis e Ciclos de Ensino. 

Professores e todos 
alunos/as. 
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