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RESUMO 

 

Futebol: Uma experiência com estudantes no ensino de física 

 
O presente trabalho objetiva a análise da inserção de atividades didáticas práticas que 
envolvam conceitos de física e futebol. Para tanto, é necessário construir um processo de 
ensino-aprendizagem, em um contexto interdisciplinar, resultando no uso do conhecimento 
físico por meio do futebol. Elaborou-se um conjunto de atividades didáticas teóricas e 
práticas com base nos ciclos e fases de aprendizagem de Lawson, permeando as fases: 
exploração, introdução do conceito e aplicação do conceito. Um dos principais objetivos 
dessas atividades foi possibilitar que os estudantes aprendam com o futebol assuntos 
relacionados à física e matemática. Neste sentido, verifica-se que os resultados obtidos, após 
o desenvolvimento e aplicação das atividades em uma Escola em Tempo Integral de Ensino 
Médio no município de Coari no interior do Amazonas, tem grande potencial na mitigação de 
deficiências de aprendizagens relacionadas com a cinemática, além de atuar fortemente na 
motivação dos estudantes pela compreensão de conceitos físicos por meio do futebol. 
 
Palavras-chave: Esporte. Ensino de Física. Ensino Médio  



 

 

ABSTRACT 
 

 
Football: An Experiment with Students in Physics Education 

 
The present work aims to analyze the insertion of practical didactic activities involving 
physics and soccer concepts. Therefore, it is necessary to build a teaching-learning process in 
an interdisciplinary context, resulting in the use of physical knowledge through football. A set 
of theoretical and practical didactic activities were elaborated based on Lawson's learning 
cycles and phases, permeating the phases: exploration, concept introduction and concept 
application. One of the main purposes of these activities was to enable students to learn from 
physics and mathematics subjects with football. In this sense, it can be seen that the results 
obtained after the development and application of the activities in a High School Full-time 
School in the municipality of Coari in the interior of Amazonas, have great potential in 
mitigating learning disabilities related to kinematics, besides acting strongly in motivating 
students to understand physical concepts through soccer. 
 
Key words: Sport. Sport. Teaching Physics. High school 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil enfrenta diversos problemas em seu sistema educacional. A educação 

brasileira tem muitos problemas que vão desde a infra-estrutura até a questão da corrupção. 

Tais problemas são diversos e aumentam continuamente (QUEIROZ e COSTA, 2016). 

A fim de minimizar os efeitos desses problemas em salas de aula, que são 

impactantes, há uma busca constante por soluções por parte de educadores. Para tanto, tem 

importância a escola, o docente, o estudante etc.  

A escola, por sua vez:  

A escola de ensino médio deve estar comprometida com a cultura geral diferente, 
fundamentada no domínio tecnológico e científico do homem sobre a natureza. A 
educação geral será compreendida como apropriação dos princípios teórico-
metodológicos que poderão permitir a execução de tarefas instrumentais e o domínio 
de diversas formas de linguagem e ter consciência da sua inserção no conjunto das 
relações sociais das quais participa. O objetivo desta escola deve ser a formação do 
cidadão, do homem da polis, participante nos diferentes espaços, enquanto produtor 
e consumidor na sociedade. (OLIVEIRA, 1995). 

Da mesma forma, o estudante possui participação central neste contexto: 
  

Quando o aluno percebe que pode estudar nas aulas, discutir e encontrar pistas e 
encaminhamentos para questões de sua vida e das pessoas que constituem seu grupo 
vivencial, quando seu dia-a-dia de estudos é invadido e atravessado pela vida, 
quando ele pode sair da sala de aula com as mãos cheias de dados, com 
contribuições significativas para os problemas que são vividos “lá fora”, este espaço 
se torna espaço de vida, a sala de aula assume um interesse peculiar para ele e para 
seu grupo de referência (MASETTO, 1997, p.35). 

 
O docente tem a possibilidade de auxiliar na melhoria da educação realizando 

atividades que, de certa forma, não possuem custo considerável, como empregar metodologias 

que atraiam a atenção do estudante, motive e faça enxergar a associação do que se vê em sala 

de aula, com o que se vive fora dela, para isso, deve haver formação docente contínua. 

Mesmo com diversas dificuldades, são inegáveis os esforços dos professores, 

sobretudo na rede básica de ensino. A maior preocupação de um professor quando trabalha na 

elaboração de sua aula, é em usar meios para despertar o mecanismo de interesse pelo saber 

de seus estudantes. Sabe-se que quanto mais se aproxima da vivência do estudante mais ele se 

motivará para o aprendizado. 
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Essas preocupações docentes abrem espaço para aplicação de metodologias já 

existentes, bem como algumas adaptações com base nas realidades discentes, na busca por 

uma melhor fixação dos conteúdos abordados em sala de aula. Nesse aspecto, o futebol é um 

recurso que pode ser aplicado em favor da educação,os quais poderão gerar conhecimentos 

significativos para os estudantes. 

O uso do futebol como material didático também pode ser aplicado para 

facilitar e fortalecer o aprendizado, visto que é paixão nacional e, portanto, pode ser bem 

acolhido em uma sala de aula. Logo, docentes podem incorporá-lo nos conteúdos escolares.  

Dentre os motivos para o futebol ser tão popular, podemos destacar o fato de 

ser praticado apenas com uma bola e alguns jogadores, um esporte com regrasfáciesde serem 

entendidas e podem ser facilmente adaptadas no aprendizado de física. Conforme Daolio apud 

Da Matta (1982), temos: 

Cada sociedade tem o futebol que merece, pois deposita nele uma série de questões 
e demandas que lhes são relevantes. Assim, o futebol brasileiro não é apenas uma 
modalidade esportiva com regras próprias, técnicas determinadas e táticas 
específicas; não é apenas manifestação lúdica do homem brasileiro; nem tampouco é 
o ópio do povo, como preferem alguns. Mais que tudo isso, o futebol é uma forma 
que a sociedade brasileira encontrou para se expressar. É uma maneira do homem 
nacional extravasar características emocionais profundas, tais como paixão, ódio, 
felicidade, tristeza, prazer, dor, fidelidade, resignação, coragem, fraqueza e muitas 
outras.  

Em suma o ensino de física precisa de alternativas para se tornar, mais atrativo. 

Neste sentido, com base no que foi discutido, procura-se responder ao seguinte 

questionamento: As regras e atividades do futebol aplicadas ao ensino de física poderiam 

ser utilizadas no processo de aprendizagem da cinemática? 

1.1 Objetivo Geral 

Analisar a aplicação de atividades práticas no ensino de física, usando conceitos do 

futebol, como alternativa para melhoria na aprendizagem da cinemática. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Aplicar teste de sondagem referente aos assuntos que serão trabalhados;  

• Utilizar o método de Lawson para a aplicação das atividades práticas; 

• Desenvolver atividades práticas para o ensino de física com os estudantes no 

campo de futebol;  

• Avaliar a aplicação das atividades práticas realizadas com os estudantes. 
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Neste sentido, no Ensino Médio, aprendemos os conceitos básicos do ensino de 

física, em que a maioria dos docentes trabalham o modelo de ensino tradicional. Onde Corci, 

Altoé, Brugnolle (2009, p. 184) afirmam que: 

Tal modelo de educação trata o conhecimento como um conjunto de informações 
que são simplesmente transmitidas pelos docentes para os estudantes, não resultando 
em um aprendizado efetivo. Os estudantes têm o papel de ouvintes e, na maioria das 
vezes, os conhecimentos transmitidos pelos educadores não são realmente 
absorvidos por eles, são apenas memorizados por um curto período de tempo e, 
geralmente, esquecidos posteriormente, comprovando a não ocorrência de um 
aprendizado significativo.  

Este cenário acarretou na elaboraçãodeste trabalho, a ser aplicado em uma 

turma do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual em Tempo Integral Professor 

Manuel Vicente Ferreira Lima. No município de Coari-AM. 

A pesquisatem o propósito de analisar as atividades didáticas que contribuam 

na diminuição das dificuldades de aprendizagem do ensino de física e motivar estudantes com 

algumas intervenções didáticas planejadas, empregando o futebol como foco na compreensão 

dessa disciplina. 

Com base nisso, este trabalho está organizado da seguinte forma,no capítulo 2 

será feitouma revisão bibliográfica composta por temas que auxiliarão na compreensão da 

problemática da referente pesquisa. O capítulo 3 será constituído pelos procedimentos 

metodológicos da pesquisa.Nocapítulo 4, faz-se a análise de dados obtidos durante a 

execução. Por fim, serão apresentadas as conclusões e considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Dificuldades no ensino e aprendizado de física 

No contexto educacional brasileiro, especialmente no Ensino Médio, identifica-

se entre os estudantes desinteresse pelo ensino de física: 

Sabemos que a física é uma disciplina escolar pouco atraente para a maioria dos 
alunos. O desinteresse pelo estudo de física não resulta da falta de sua aplicação no 
cotidiano do aluno, pois ela está presente, por exemplo, no funcionamento de 
aparelhos eletrônicos existentes na maioria dos lares brasileiros. Também não se 
pode alegar que é uma disciplina cujo conteúdo seja difícil de se ensinar e aprender. 
O desinteresse que se reflete na má qualidade do ensino brasileiro exige, portanto, 
revisão das práticas pedagógicas (PEREIRA; AGUIAR, 2001, p.66). 

 
De acordo com Xavier (2005), os alunos chegam no Ensino Médio com medo e 

muitas vezes traumatizados com o ensino de física. Muitos têm em mente esta disciplina 

como algo impossível de se apreender e sem noção que a física é uma ciência experimental e 

de grande aplicação no dia a dia.Adicionalmente, a falta de base educacional dos estudantes 

interfere no desempenho, temos: 

 “a falta de conhecimentos básicos em leitura e interpretação de textos, e 
dificuldades com a matemática básica, são fatores que prejudicam a aprendizagem 
do estudante logo no primeiro contato com a física” (CAVALCANTE, 2010). 

Portanto, todos estes fatores contribuem para este dramático quadro da 

educação básica que tem impactos em toda a sociedade. 

2.2 Caminhos para melhoria no ensino 

As pesquisas na área do ensino apontam para necessidade de relacionar a teoria 

com a prática, assim, tornandoos conceitos abstratos das disciplinas mais acessíveis, pois 

permitem inter-relacionar com os conteúdos, além disso, possibilita “ajudar os alunos a 

encontrarem o sentido da educação, e consequentemente seu lugar no mundo, superando suas 

dificuldades e descobrindo seus valores. É uma missão sublime’’ (MEDEIROS 2005, p.11). 

Igualmente importante, em outro campo de conhecimento, especificamente a 

Educação física, tem o papel de proporcionar o esporte para todos com o objetivo de incluir 

todos os segmentos da sociedade. Com este propósito, Romero (apud DORNELLES e NETO, 

2003 p. 98) afirmam que: 
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A escola, como aparelho ideológico do Estado, é responsável por propiciar uma 
educação que transmite e reforça os padrões de comportamento culturalmente 
estereotipados, auxiliando na reprodução de desigualdade que existe entre homens e 
mulheres, principalmente no contexto esportivo. 

Contudo, a educação deve contribuir para redução das desigualdades em todas 

as áreas. A escola tem importância central nesta transformação social. Dessa maneira, os 

professores são os profissionais preparados para atuar nesse ambiente em colaboração com os 

estudantes:  

O professor deve assumir os papeis de facilitador, orientador, moderador e 
observador e o aluno o de protagonista da sua aprendizagem e que a sala de aula 
deve ser o palco dos debates sobre o aprofundamento dos conteúdos sob a 
orientação do professor, o momento em que o professor se dedica à medição da 
avaliação da aprendizagem, ao esclarecimento de pontos conflitantes sobre a 
compreensão e apropriação do conteúdo antecipado. (ROCHA, 2012, p. 3). 
 

No processo de aprendizagem as ações realizadas pelos estudantes têm 

conseqüências na construção do conhecimento, 

Um dos elementos que possibilitam a construção do conhecimento pelo aluno é o 
fazer e compreender. O fazer é exatamente o que a palavra significa, ou seja, realizar 
uma ação qualquer com sucesso. O que deve ser compreendido pelo aluno é a ação 
que ele acabou de realizar, é conseguir dominar, em pensamento, as mesmas 
situações até poder resolver ligações constatadas e, por outro lado, utilizadas na ação 
(PIAGET,1978, p. 176). 

Dessa forma, todos estes fatores podem contribuir e influenciar na 

aprendizagem dos estudantes como forma de melhoria do ensino física. 

2.3 Método de Lawson 

O método foi desenvolvido por Anton Eric Lawson, professor e pesquisador da 

Faculdade de Ciências da Vida da Universidade do Estado do Arizona. Graduado em biologia 

e zoologia,atuou nas áreas de Ciências e Educação pela Universidade de Oklahoma (EUA), 

tendo reconhecimento no estudo de processos mentais de descobertas científicas e no padrão 

representativo de aquisição de conhecimento,que são utilizados em respostas de uma elevada 

gama de indagações científicas. 

Conforme Bastos (2011) afirma o ciclo de Lawson é mais adequado ao 

objetivo da intervenção, sendo composto pelas fases (exploração, introdução do conceito e 

aplicação do conceito) que permitem um processo de ensino-aprendizagem no qual o 

estudante constrói o conhecimento de forma crítica.  
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2.3.1 Ciclos de Lawson 

Os ciclos de Lawson tem como objetivos o envolvimentodos estudantes na 

investigação significativa, melhorando suas habilidades de reflexão, possibilitando aos 

estudantes a construção de conceitos significativos, seguindo o processo através de palavras 

chave como: se, logo, portanto (MUSHENO LAWSON, 1999). 

Segundo Lawson (1989), o ciclo de aprendizagemé classificado em: descritivo, 

empírico abdutivo e hipotético preditivo. 

Ciclo de aprendizagem descritivo os estudantes descobrem e descrevem um 

padrão empírico dentro de um contexto específico (exploração). O professor fornece o nome 

(introdução do conceito), e o padrão é então identificado em contexto adicionais, 

Este ciclo é chamado de descritivo porque os estudantes e professores estão 
descrevendo suas observações sem atentar para explicação de suas observações. 
Neste ciclo respondemos a questão ‘’Qual’’, mas não suscitamos a questão casual 
‘’por quê? (BASTOS, 2011, P. 57). 

Portanto, no ciclo de aprendizagem descritivo, somente requer a descrição dos 

padrões. 

Ciclo de aprendizagem empírico abdutivo, os estudantes novamente descobrem 

e descrevem um padrão empírico em um contexto específico (exploração). Mas caminham 

para generalização das possíveis causas deste padrão. Isto requer o uso de analogias (abdução) 

para utilizar os conceitos aprendidos em outros contextos para o contexto atual (introdução do 

conceito), em que temos, 

Os conceitos podem ser introduzidos pelos estudantes, professores ou ambos. Com a 
orientação do professor, os estudantes analisam através dos dados obtidos durante a 
fase de exploração para verificar se as causas hipotetizadas são consistentes com 
estes dados ou com os outros fenômenos conhecidos (aplicação do conceito). Em 
outras palavras as observações são feitas de forma descritiva, mas este tipo de ciclo 
vai além, pois busca generalizar e testar inicialmente a causa do fenômeno (NEVES 
2013, p.25). 

O processo do ciclo de aprendizagem empírico abdutivo é o intermediário e 

requer a descrição dos padrões, que geralmente envolvem um modelo de alta ordem. 

Ciclo de aprendizagem hipotético preditivo, faz-se inicialmente uma questão 

casual, no qual os estudantes são questionados para gerar explicações possíveis ao fenômeno, 

é dado um tempo para o estudante deduzir as consequência lógicas destas explicações e 

explicitamente esboçar e realizar experimentos para testá-las (exploração).  
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As análises dos resultados experimentais permitem que algumas hipóteses sejam 
refutadas, algumas sejam descartadas e conceitos sejam introduzidos (introdução do 
conceito). Finalmente os conceitos relevantes e os padrões razoáveis são abordados 
e discutidos e podem ser aplicados em outras situações (aplicação do conceito) 
(BASTOS MATTOS 2011, p. 27). 

Neste ciclo temos a generalização e o teste das hipóteses alternativas através da 

comparação de dedução lógicas com os resultados empíricos.  

2.3.2 As Fases de Lawson 

Os ciclos de aprendizagem são divididos em três fases: exploração, introdução 

do conceito e aplicação do conceito. Vê a (figura 1). 

Figura 1 - Diagrama do ciclo de Lawson nas atividades 

 
Fonte: Patrícia (2011) 

Na fase de exploração os estudantes aprendem com suas próprias ações e 

reações enquanto exploram materiais e idéias novas: 

Na primeira fase eles exploram novas situações com o mínimo de orientação, o que 
traz um aumento de questões ou complexificações, pois não conseguem 
compreende-la com seus caminhos habituais de pensamentos e começam a 
identificar modelos da regularidade no fenômeno observado (BASTOS, 2011, p. 
56). 

Segundo Silva (2014), a fase de introdução do conceito, por sua vez: “é a 

segunda fase onde estudante deve ser encorajado a identificar mais de um modelo como 

possível, antes de ser revelado á classe o modelo correto, mas devemos ter em mente que 

esperar que o estudante descubra todo o modelo da ciência é irreal”. 
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Em suma, a fase que inclui a introdução do conceito, reflete a necessidade da 

diferenciação e classificação levantada na fase de exploração. Os termos podem ser 

introduzidos pelo professor, pelo livro texto, por um vídeo, ou por outro meio. 

A fase de aplicação do conceito é necessária para estender a escala de sua 

aplicabilidade e dos novos padrões de raciocínio, em que os estudantes aplicam o novo 

conceito ou os novos modelos de pensamentos para adicionar exemplos. 

Na terceira fase é necessário para alguns estudantes entenderem a dimensão da 
aplicabilidade de novo conceito. Sem inúmeras aplicações, o significado do conceito 
pode ficar restrito. Muitos estudantes podem abstrair os conceitos para diversas 
situações. Esta fase ajuda o estudante na reorganização conceitual (NEVES, 
DAVID, 2013, p. 30). 

Além disso, segundo Lawson (2001), as aplicações ajudam os estudantes cuja 

reorganização conceitual ocorre mais lentamente do que a média, ou que não relacionaram 

adequadamente a explanação original do professor às suas experiências. 

2.4 A física no futebol 

Duarte e Okuno (2012), afirmam que a física do futebol não faz ninguém jogar 

melhor, mas possibilita uma melhor contribuição para compreensão dessa interessante 

modalidade esportiva. Desta forma, contribui para melhor aprendizado das leis do 

movimento, mostrando aos praticantes deste esporte e interessados a relação de física com 

futebol. 

O futebol brasileiro é sem duvida o esporte mais praticado e apaixonante por 

todos, possibilitando assim um instrumento de aprendizado ao ensina de física, temos: 

Sabemos que o futebol brasileiro se distingue do europeu pela sua improvisação e 
individualidade dos jogadores que têm, caracteristicamente, um alto controle da 
bola. Deste modo, o futebol é, na sociedade brasileira, uma fonte de individualização 
e possibilidades de expressão individual, muito mais do que um instrumento de 
coletivização ao nível pessoal ou das massas. Realmente, é pelo futebol praticado 
nas grandes cidades brasileiras, em clubes que nada têm de recipientes de ideologias 
sociais, que o povo brasileiro pode se sentir individualizado e personalizado. Do 
mesmo modo, e pela mesma lógica, é dentro de um time de futebol que um membro 
dessa massa anônima e desconhecida pode tornar-se uma estrela e assim ganhar o 
centro das atenções como pessoa, como uma personalidade singular, insubstituível e 
capaz de despertar atenções (DAMATTA, 1982, p. 27). 

Desse modo, esta interdisciplinaridade no ensino de física com futebol, faz 

uma contextualização que pode ser empregadanos contextos defísica para assim atrair os 

estudantes. Temos: 
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Sabe-se do grande fascínio que os esportes exercem na maior parte dos jovens no 
mundo atual, seja na sua prática ou como torcedores, portanto, realçar as relações 
significativas entre essas duas áreas do conhecimento humano tem um grande 
potencial pedagógico a ser explorado (SANTIAGO, 2009). 

Portanto, todos estes fatores contribuem e influenciam na aprendizagem dos 

estudantes, na fixação de conteúdos e na aplicação de conceitos assimilados. 

2.5 O futebol e suas regras 

Segundo confederação brasileira de futebol, o futebol brasileiro é composto de 

17 regras, a 1ª regra é o campo de jogo. Este deve ser de superfície totalmente natural ou 

artificial, cor das superfícies artificiais deve ser verde, o campo deve ser retangular, as duas 

linhas de marcação mais compridas denominam-se linhas laterais, as duas mais curtas 

chamam-se linhas de meta ou de fundo. O campo de jogo é dividido em duas metades por 

uma linha de meio de campo (linha central) que une os pontos médios das linhas laterais. O 

centro do campo é marcado com um ponto situado no meio da linha de meio de campo, em 

volta do qual é traçado um círculo com um raio de 9,15 metros. 

Duarte e Okuno (2012) afirmam que o campo de futebol possui suas dimensões 

como, linhas com larguras máxima de 12 cm, a linha do lado maior do retângulo é chamada 

de linha lateral e deve ter comprimento mínimo de 90m e máximo de 120m, a linha do lado 

menor do retângulo chama-se linha de meta e deve ter comprimento mínimo de 45m e 

máximo de 90m. 

2.5.1 Esquema tático do futebol 

Segundo Mutti (1994 apud PARK, 2011, p.18), existe uma grande diferença 

entre sistema de jogo e tática de jogo, em que o sistema de jogo consiste no modo em que os 

jogadores vão estar distribuídos em campo, ou seja, quantos irão jogar na defesa, quantos no 

meio de campo e quantos no ataque, enquanto a tática de jogo compreende-se em ordenar as 

ações individuais e coletivas dos jogadores de acordo com a posição em que estão jogando. 

Conforme Moraes (2004, p.24) “este sistema permite diversas formações em 

uma mesma partida sem a necessidade da troca de jogadores, variando do 4-3-3, tornando a 

equipe mais ofensiva, ao 3-5-2, recuando o volante para atuar como líbero, com isto, 

liberando os laterais para atacar”. Dessa maneira, esclarece que com a posição de variações ao 

sistema se torna mais fácil de ser executado em uma partida, adaptando-se ao segmento do 
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jogo e suas características, permitindo que o time se feche no momento certo, e ataque em 

outros momentos, sem a necessidade de realizar muitas trocas de jogadores. 

A Copa do Mundo de 2014 no Brasil, teve os principais sistemas táticos utilizados 
pelas seleções o 4-4-2 que gera um maior equilíbrio entre a equipe, o 4-2-3-1 
utilizado pela seleção Brasileira que joga com três meias de ligação e apenas um 
centroavante e também o 3-5-2 onde são utilizados três zagueiros e assim liberam os 
laterais para atuar como alas (BRUM 2015,p. 16) 
 

O esquema tático usado pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, o 

4-3-3, que ocorreu no México, tinha como técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, contando com 

um elenco de 22 jogadores. O resultado final da partida se encerrou no placar de 4 x 1 para os 

brasileiros com dois gols de Jairzinho, um gol de Pelé e outros de Rivelino. 

2.6 Por que usar o futebol em aulas de física 

Schappo (2017) apresentou uma experiência de aplicação de uma situação-

problema real envolvendo uma partida de futebol de campo. Para sua solução, foram 

necessários conteúdos que envolviam física (astronomia e óptica geométrica), matemática 

(geometria e trigonometria) e educação física, que poderiam auxiliar na interpretação das 

regras do jogo e termos técnicos associados à partida, em uma turma de nível médio da 

disciplina de física.  

Acredita-se que para obter bons resultados no ensino é necessário o 

envolvimento de certos elementos na associação das diversas formas de aprendizagem: 

Para que esse processo se concretize se faz necessário identificar os elementos 
significativos centrais da modalidade a ser trabalhada e a partir daí, buscar vivências 
através de várias situações de ensino que envolva tais elementos e com isso, mostrar 
que o futebol vai muito além do espetáculo transmitido pela mídia, através das 
personalidades que se transformaram seus jogadores e da imagem associada ao 
consumo. (KUNZ 2002, p. 126). 

Freire (1998) acredita que o ensino do futebol deve ser pautado em alguns 

princípios, ensinar futebol a todos, ensinar futebol bem a todos, ensinar mais que futebol a 

todos. Como a interdisciplinaridadecom as ciências e o amor ao esporte. Portanto, o futebol na 

sala de aula tem grande potencial na melhoriado ensino, facilitando o aprendizado de física de 

forma divertida, prazerosa e apaixonante. 

  



 

CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGIA 

3.1 Descrição de pesquisa

Nesta pesquisa procuramos estabelecer 

e futebol, que envolveu estudantes do 1º ano do Ensino Médio, 

com aula teórica, com focoem

proporcionar aosestudantes a absorção de co

3.2 Áreas de estudo 

Este trabalho foi desenvolvido no Município de Coari, no Amazonas, que fica a 

363 km da capital Manaus. O município de Coari foi fundad

possui uma área total de 5

conformidade com os dados mais recentes do IBGE (2019), resultando em uma densidade de 

demográfica de aproximadamente 1,3 hab/km

Município de Coari é um dos mais ricos da região 

economia do Estado, pois possui, em seu território, a plataforma da Petrobrás, localizada no 

Rio Urucu, onde se extrai petróleo e gás, loc

transferência do gás até Manaus e Porto Velho.

Figura 2 - Mapa do município de Coari, no Amazonas

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019)

de pesquisa 

Nesta pesquisa procuramos estabelecer relações interdisciplinares

, que envolveu estudantes do 1º ano do Ensino Médio, a intervenção se deu em sala 

, com focoem atividades práticas no campo de futebol, cujo

estudantes a absorção de conceitos relacionados com o estudo 

Este trabalho foi desenvolvido no Município de Coari, no Amazonas, que fica a 

363 km da capital Manaus. O município de Coari foi fundado no dia 2 de agosto de 1932, 

possui uma área total de 57.921,906 km2, com uma população de 84.272 habitantes, em 

conformidade com os dados mais recentes do IBGE (2019), resultando em uma densidade de 

demográfica de aproximadamente 1,3 hab/km2. O clima é tropical chuvoso e úmido. O 

Município de Coari é um dos mais ricos da região norte, sendo de grande importância para 

economia do Estado, pois possui, em seu território, a plataforma da Petrobrás, localizada no 

Rio Urucu, onde se extrai petróleo e gás, local de construção do gasoduto responsável 

transferência do gás até Manaus e Porto Velho. Conforme a (figura 2).  

Mapa do município de Coari, no Amazonas 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019) 
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Neste Município está situada a Escola Estadual em Tempo Integral Professor 

Manuel Vicente Ferreira Lima (CETI). Fundada em 13 de fevereiro de 2017, a escola recebe 

este nome em homenagem a um cidadão coariense, o qual teve uma vida dededicadaà 

educação no Município de Coari. Conforme a (figura 3). 

A escola oferece Ensino Médio em tempo integral através do Programa de 

Educação Em Tempo Integral (PROETI), com quantitativo de aproximadamente 850 

estudantes, 35 professores, 1 gestora, 2 pedagogos, 4 coordenadores de áreas.Todos os dias a 

escola inicia suas atividades as 7h:00 min da manhã, tendo por dia, 9 tempos de aula, sendo 5 

tempos pela manhã, com duração de 50 minutos, os 3 primeiros tempos e 2 tempos de 45 

minutos, no período vespertino, quatro tempos de 45 minutos. 

Finalizando a manhã de estudos, há um pequeno intervalo para estudantes, ou 

seja, uma recreação. Neste momento escola oportuniza uma programação de rádio organizada 

pelos próprios estudantes e professores da referida escola, com a finalidade informar assuntos 

da referida escola e projetos em andamento, além de muita música para os estudantes. Por 

volta de 13h:00min os estudantes retornam as suas salas para mais 4 tempos de aula de 45 

minutos e somente as 16h:00min que os mesmos retornam para sua residência. 

Figura 3 - Escola Estadual em Tempo Integral Professor Manuel Vicente Ferreira Lima 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

3.3 Dimensões do campo 

No campo de futebol da Escola Estadual em Tempo Integral Manuel Vicente 

de Lima (CETI), não há nenhum tipo de marcação em suas linhas, para o desenvolvimento 
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das AD’s, utilizou-se CAL (óxido de cálcio) na marcação do campo, concomitante a esse 

processo fez-se as medidas do campo. Tendo as dimensões explicitadas na (figura 5). 

Segundo Duarte e Okuno (2012) a primeira regra é o campo de jogo das regras 

de futebol, o campo deve ser retangular e marcado por linhas com larguras máximas de 12 

cm. Para medições do campo da escola CETI na (figura 4), temos linha do lado maior do 

retângulo, chamada de linha de lateral, comprimento de 50 m, a dimensão correspondente a 

chamada linha de meta, comprimento de 15 m e a linha do meio, tem de largura 35 m. O gol 

mede 5 m de largura. 

Figura 4 - Dimensões do campo de futebol da escola CETI 

 

Fonte: Autoria própria (2019 

 

Figura 5 - Campo de futebol da escola CETI 

 

Foto: Autoria própria (2019) 
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3.4 Teste de sondagem 

Inicialmente, por meio de questionário aberto com seis questões, realizou-se 

um teste de sondagem para diagnosticar os saberes que os estudantes já possuem sobre os 

assuntos: Movimento de translação, rotação e movimento misto, coordenadas e sistema 

cartesiano, teorema de Pitágoras. Também foi aplicado para elaborar um conjunto de AD’s, 

possibilitando a adequação do ciclo de Lawson ao andamento da atividade. 

3.5 Aulas teóricas 

Após análises dos dados obtidos, considerando os pontos de mais dificuldades 

indicadas pelos estudantes nos assuntos abordados, aplicaram-se as exposições dos conteúdos 

em trêsaulas teóricas. 

3.6 1° Atividade Didática Teórica 

Título: Movimento de translação, rotação e movimento misto 

Descrição da AD 

Esta atividade didática teve por finalidade abordar três conceitos de 

movimentos, translação, rotação e movimento misto da física, relacionando com o futebol. 

Para isso, realizou-se uma apresentação das definições dos movimentos, também citou-se, por 

meio de imagem, exemplos dos movimentos presentes no futebol. 

Em seguida, demonstrou-se de forma prática para os estudantes os três 

movimentos com auxílio de uma bola, o primeiro, translação, em que a bola foi posicionada 

no chão, aplicando uma pequena força para frente sobre a bola, realizando o movimento de 

translação, conforme a (figura 6). 
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Figura 6 - Movimento de Translação 

 

Foto: Autoria própria (2019). 

Outro de rotação, a bola ficou posicionada sobre a mesa, aplicando uma força 

perpendicular a superfície da bola, em um ponto que permitiu a execução de giros em torno de 

si mesma, vê na (figura 7). 

Figura 7 - Movimento de Rotação 

 
Foto: Autoria própria (2019). 
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 O último foi o movimento misto, com a bola no chão, aplicando uma pequena 

força para frente que execute um efeitopossibilitando o movimento misto, vê na (figura 8). 

Figura 8 - Movimento Misto 

 
Foto: Autoria própria (2019). 

Após apresentação dos movimentos, os estudantes participaram realizando os 

mesmos movimentos com a bola.  

No término da aula os estudantes receberam um estudo dirigido, que foi 

entregue na próxima aula. 

3.7 2° Atividade Didática Teórica 

Título: Coordenadas e Sistema cartesiano 

Descrição da AD 

O desenvolvimento desta atividade aconteceu em sala de aula, conforme 

(figura 10), primeiramente foi realizada uma apresentação, abordando a definição e principais 

características do assunto. Em seguida, com auxílio de um jogo,foi apresentado de forma 

interativa tudo o que os mesmos aprenderam na teoria. Vê na (figura 9).  

Detalhes do jogo: 

Jogo das Coordenadas 
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Figura 9 - Figura geométrica dodecaedro e plano cartesiano. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 
Figura 10 - Execução do Jogo das Coordenadas 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Regras do jogo 

1. Divisão da turma em dois grupos. 

2. Início do jogo far-se-á mediante par ou ímpar. 

3. Utilizando um dado de 12 faces, onde cada face corresponde a uma pergunta e cada 

pergunta uma pontuação, que varia de 1 a 5, totalizando 35 pontos. 

4. Em caso de resposta errada, passará a vez ao outro grupo. 

5. Termina o jogo quando todas as perguntas forem respondidas. 

6. O grupo vencedor será quem tiver maior pontuação.  

Perguntas referentes ao jogo. 

1. O eixo das abscissas é representado pela letra? (1 ponto) 

2. O eixo das ordenadas é representado pela letra? (1 ponto) 
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3. Por quantos quadrantes é formado o sistema cartesiano? (2 pontos) 

4. Identifique o 1º quadrante e diga se é positivo ou negativo? (2 pontos) 

5. Identifique o 2º quadrante e diga se é positivo ou negativo ou positivo e negativo? (3 

pontos) 

6. Identifique o 3º quadrante e diga se é positivo ou negativo? (2 pontos) 

7. Identifique o 4º quadrante e diga se é positivo ou negativo ou positivo e negativo? (3 

pontos) 

8. Identifique e diga qual o nome do ponto 0? (1 ponto) 

9. Dados os pontos (-3,4) identifique no plano cartesiano? (5 pontos) 

10. Dados os pontos (0,-5) identifique no plano cartesiano? (5 pontos) 

11. Dados os pontos (-7, -9) identifique no plano cartesiano (5 pontos) 

12. Dados os pontos (2,6) identifique no plano cartesiano (5 pontos) 

No término da aula os estudantes receberam um estudo dirigido, que foi 

entregue na próxima aula.  

3.8 3° Atividade Didática Teórica 

Título: Teorema de Pitágoras 

Descrição da AD 

Esta atividade teve como objetivo estudar o Teorema de Pitágoras e seus 

elementos, a explanação se desenvolveu da seguinte forma, uma breve introdução sobre o 

tema, como sua definição e sua equação, logo após, foi realizado por meio de um exemplo, 

como calcular o Teorema de Pitágoras utilizando conceitos matemáticos. 

 Em seguida, foi apresentado como relacionar as dimensões do campo de 

futebol com o Teorema de Pitágoras, da seguinte forma: 

Para primeira e segunda dimensão, utilizou-se (Escanteio direito, Área central, 

Linha lateral direita) e (Área central, Linha lateral esquerdo Área penal), respectivamente. 

Formando dois triângulos retângulos, onde os estudantes identificaram a nomenclatura dos 

lados de um triângulo retângulo. Vê na (figura 11). 
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Figura 11 - Dimensões do campo, formação de triângulos retângulos conforme conceitos de 
futebol. 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

Posteriormente a terceira e quarta dimensão identificadas foram (Escanteio 

Esquerdo, Escanteio Direito, Linha do meio) e (Escanteio Esquerdo, Área de meta, Área 

central), respectivamente. Formando dois triângulos retângulos, onde os estudantes 

identificaram a nomenclatura dos lados de um triângulo retângulo. Vê na (figura 12). 

Figura 12 - Dimensões do campo,com triângulos retângulos. Escanteio esquerdo, escanteio 
direito, linha do meio e escanteio esquerdo, área de meta, área central 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Logo após, foi exposto um exemplo de como trabalhar matematicamente o 

Teorema de Pitágoras. Ao término da aula os estudantes receberam um estudo dirigido, que 

foi entregue na próxima aula.  

3.9 Aulas práticas 

Com duração total de um mês e uma semana, as aulas práticas desenvolveram-

se da seguinte maneira. A cada semana aconteciam duas aulas teóricas e uma aula prática com 

os estudantes no horário de aula da disciplina educação física, todas realizadas no campo de 

futebol da Escola Estadual Professor Manuel Vicente Ferreira Lima. 

3.10 1° Atividade Didática Prática 

Título: Movimento de translação, rotação e movimento misto 

Objetivo Geral: Demonstrar e explorar os conceitos físicos relacionados aos movimentos de 

translação, rotação e movimento misto, de modo empírico-experimental. 

Descrição da AD 

No desenvolvimento desta atividade envolvendo movimento de translação e 

rotação, conhecido movimento misto, ocorreu uma explanação relembrando os três 

movimentos. Em seguida, observou-se a ambientação dos estudantes ao campo de futebol e a 

implementação, de certa forma autônoma, dos conteúdos anteriormente discutidos aos 

conceitos relacionados ao futebol. Posterior a isso, foi executado a atividade, em que a bola 

ficou posicionada na marca do pênalti, a pessoa, na entrada da grande área se deslocou em 

linha reta até a área do pênalti onde chutou a bola, impondo certo efeito demodoque a bola 

executou o movimento de translação e rotação simultaneamente.  Conforme a (figura 13). 
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Figura 13 - Movimento de translação, rotação e movimento misto. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Desta maneira, permitindo-se a participação dos estudantes na execução da 

atividade. Após o término da atividade cada estudante recebeu um estudo dirigido, que foi 

entregue na próxima aula.  

3.10.1 O Ciclo de aprendizagem de Lawson empírico abdutivo na AD: movimento de 

translação, rotação e movimento misto. 

Fase de Exploração 

Nesta fase, a partir da aula teórica e de uma orientação prévia desenvolvida no 

campo de futebol, possibilitou-se ao estudante a realização de atividades práticas de forma 

autônoma.  

Fase de Introdução do conceito 

Da fase de exploração observou-se vários movimentos executados pelos 

estudantes, que correspondiam aos modelos e objetivos fins da atividade prática. 

Fase de Aplicação do conceito 

Com a execução da atividade prática específica, executada pela professora 

orientadora. Em conjuntos com os estudantes e conceitos adquiridos em etapas anteriores, fez-

se analogias que permitiam identificar situações similares.   
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3.11 2° Atividade Didática Prática 

Título: Plano cartesiano e esquema tático 

Objetivo Geral: Demonstrar e explorar o plano cartesiano e esquema tático no campo de 

futebol de modo empírico-experimental. 

Descrição da AD 

Para esta atividade procedeu-se da seguinte forma, uma breve explicação sobre 

o plano cartesiano e esquema tático no futebol. Observou-se a ambientação dos estudantes ao 

campo de futebol e a implementação, de certa forma autônoma, dos conteúdos anteriormente 

discutidos aos conceitos relacionados ao futebol. Em seguida, formaram-se três grupos e 

utilizou-seo campo como plano cartesiano, onde cada grupo de estudantes, mediante o 

esquema tático de futebol (4-3-3) no qual estava representado por garrafas pet, teve 

mobilidade para formar um triângulo retângulo com auxílio de um barbante. 

O primeiro a ser formado foi o triângulo retângulo pela lateral esquerda (-6,-6), 

lateral direita (6,-6) e ala esquerda (-6, 3). Vê a figura (14). 

Figura 14 - Campo de futebol, esquema tático formado pelos pontos (-6,-6), (6,-6) e (-6, 3). 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

O segundo, figura (15), foi formado por lateral esquerda (-6,-6),  lateral direita 

(6,-6)  e ala direita (6, 5). 
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Figura 15 - Campo de futebol, esquema tático formado pelos pontos (-6,-6), (6,-6) e (6, 5). 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Por último, formado pelo zagueiro direito (3, -8), ponta direita (-3, 8) e ponta 

esquerda (3, 8). Conforme a figura (16). 

Figura 16 - Campo de futebol, esquema tático formado pelos pontos (3, -8), (-3, 8) e (3,8). 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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No término da atividade cada estudante recebeu um estudo dirigido, para 

calcula a hipotenusa que foi entregue na próxima aula. 

3.11.1 O Ciclo de aprendizagem de Lawson empírico abdutivo na AD: plano cartesiano 
e esquema tático. 

Fase de Exploração 

A partir da aula teórica e de orientação prévia desenvolvida no campo de 

futebol, osestudantes tiveram contato com conceitos relacionadosà geometria que envolvem 

as relações métricas do triângulo retângulo, plano cartesiano e esquema tático. 

Fase de Introdução do conceito  

Desta, observou-se a ambientação e posteriormente execução de varias 

combinações baseadas em pontos do plano cartesiano e esquema tático, dando origem a 

figuras geométricas, que correspondiam aos modelos e objetivos fins da atividade prática. 

Fase de Aplicação do conceito 

A partir dos pontos do plano cartesiano fornecidos e a utilização de esquema 

tático de futebol, triângulos retângulos foram formados e aproveitados para aplicação do 

Teorema de Pitágoras. Com a execução desta atividade, em conjuntos com os estudantes e 

conceitos adquiridos em etapas anteriores, fez-se analogias que permitiam identificar 

situações similares.   

 

  



 

CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Trabalhou-se com uma turma de 45 alu

teóricas e práticas, o período de apl

ministradas duas aulas teóricas

campo de futebol da referida escola

aprendizagem dos conteúdos estudados na teoria. A

educação física dos estudantes

4.1 Teste de sondagem 

Na análise do teste de sondagem, que contou com a 

estudantes, obtivemos dados importantes para auxiliar na construção das atividades teóricas e 

práticas, fomentando a adequação das ações ao método de Lawson. A seguir, faremos uma 

análise detalhada das respostas dos estudantes referentes

(gráfico 1). 

Gráfico 1 - Teste de Sondagem

Fonte: Autoria própria (2019) 
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estudantes, obtivemos dados importantes para auxiliar na construção das atividades teóricas e 

práticas, fomentando a adequação das ações ao método de Lawson. A seguir, faremos uma 

análise detalhada das respostas dos estudantes referentes ao teste de sondagem.
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Durante aplicação do teste de sondagem os estudantes receberam as 

orientações necessárias quanto aos procedimentos relativos às respostas, com resolução 

individual e sem direto à consulta. Observaram-se certas dificuldades, por parte dos 

estudantes na resolução, mesmo com esses assuntos estudados no 9º ano do ensino 

fundamental e 1º ano do ensino médio.  

A (figura 1) contém os gráficos A, B, C, D, E e F, que correspondem aos 

resultados das respostas do teste de sondagem, a cor azul representa as respostas corretas, em 

vermelho as erradas, verde parcialmente correto e roxo, não souberam responder.  

Na 1º questão, representada pelo gráfico (A), observamos as respostas dos 

estudantes queresponderam corretamente. Conforme (tabela 1). 

Tabela 1 - Exemplos de respostas corretas obtidas na 1º questão – teste de sondagem 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS ESTUDANTES 

‘‘é um movimento que a terra faz em torno do sol’’ 

‘‘é um corpo em movimento que sai de um lugar para outro’’ 

‘‘ é o movimento que a terra faz em 365 dias em 360º graus em torno do sol’’ 

‘‘ é o movimento que um objeto realiza de um ponto a outro’’ 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Portanto, analisando as respostas dos estudantes,a maioria descreve que o 

movimento de translação é o movimento que a terra faz em torno do sol.  

Nas respostas erradas dos estudantes,obtivemos respostas algumas respostas 

conforme a (tabela 2). 

Tabela 2 - Exemplos de respostas erradas obtidas na 1º questão - teste de sondagem 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS ESTUDANTES 

‘‘o movimento do sol’’ 

‘‘é quando fazemos uma ligação para outra pessoa, pode ser da mesma cidade ou de outro 

país’’ 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Observe que trata-se de uma resposta sem fundamentos, visto também em 

notou-se respostas em que os estudantes confundiram o movimento de translação com 

rotação. 

Na 2º questão, representada pelo gráfico (B), na análisedas respostas dos 

estudantes, em sua maioria relacionam o conceito de rotação com movimento da terra em 

torno do seu próprio eixo, conforme visto na seguinte na (tabela 3) resposta que destacamos:  

Tabela 3 - Exemplos de respostas obtidas corretas 2ºquestão - teste de sondagem 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS ESTUDANTES 

‘‘o movimento de rotação é o que o planeta terra realiza ao redor de si mesmo, ou seja, do 

seu próprio eixo’’ 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Desta forma, é notável a dificuldade em relacionarem o conceito de rotação 

com situações do cotidiano. Nas que foram consideradas erradas, obtivemos respostas como 

vê na (tabela 4), 

Tabela 4 - Exemplos de respostas obtidas erradas 2º questão - teste de sondagem 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS ESTUDANTES 

‘‘movimento de rotação é o que temos dia a dia da terra’’ 

‘‘o movimento que a terra executa em torno das linhas do pólo’’ 

‘‘é tudo que gira por si só’’ 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Para estas respostas observa-se a falta argumentos técnicos e convincentes. Na 

resposta considerada parcialmente correta a seguir, ‘‘um movimento rotação: giratório de um 

corpo em volta de um eixo’’ repare que a mesma não especifica o eixo, por isso foi 

considerada parcialmente correta. 

A 3º questão tem análise representada pelo gráfico (C). Na (tabela2) constam 

algumas das respostas que foram consideradas corretas. 

Tabela 5 - Exemplos de respostas corretas obtidas na 3º questão – teste de sondagem 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS ESTUDANTES 

‘‘movimento misto que combinam translação e rotação’’ 

‘‘é o movimento de translação e rotação ao mesmo tempo’’ 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Um fato notado na análise foi a relação que os estudantes fizeram com os 

conceitos da cinemática linear, que é o que estava sendo ministrado no primeiro bimestre, 

muitos utilizaram conceitos dos movimentos retilíneo uniforme e movimento retilíneo 

uniformemente variado. Conforme constam na (tabela 3).  

Tabela 6 - Exemplos de respostas erradas obtidas na 3º questão – teste de sondagem 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS ESTUDANTES 

‘‘movimento que tem a velocidade alterada no decorrer do percurso é chamado de 

movimento variado’’ 

‘‘todo movimento que tem velocidade’’ 

‘‘se refere ao movimento uniforme’’ 

Fonte: Autoria própria (2019). 

A 4º questão tem análise representada pelo gráfico (D). Notou-se entre os que 

responderam a tendência de respostas que utilizam aplicações do tema em questão. Além 

disso, a maioria dos estudantes não responderam ao quesito. 

Para 5º e 6º questões, com análise representada pelos gráficos (E) e (F), 

denotam-se ausência de respostas para estes quesitos, ficando clara a deficiência de conteúdos 

relacionados a esta temática.   

4.2 Análise da 1ª atividade didática prática 

Esta atividade prática permitiu trabalharmos, em um campo de futebol, com a 

demonstração dos movimentos de translação, rotação e movimento misto. Nesta, após 

demonstração prática, conforme (figura 18), com a bola posicionada na marca do pênalti, o 

estudante se distanciou da bola, indo de encontro a mesma e chutando, de modo a impor um 

efeito ao qual se observou os movimentos da bola. Posteriormente, executada pelos estudantes 

conforme a (figura 19). Atividade foi realizada sob a observância ao método de Lawson, 

conforme descrito na metodologia. Vê a (figura 17). 
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Figura 17 - Orientações gerais para realização da atividade. 

 

Fonte: Autoria própria (2019)  

Figura 18 - Demonstração de movimentos de translação, rotação e movimento misto. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Figura 19 - Execução dos movimentos. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

A partir do levantamento das respostas dos estudos dirigidos, estas foram 

classificadas em três grupos, segundo a forma como interpretaram a questão, no (quadro 1) 

estão dispostas algumas destas respostas:  
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Quadro 1 - Classificação das respostas dos estudantes em grupos. 

Responda qual a definição física dos movimentos executados na atividade prática? 

Grupo I: Estudantes que responderam a definição física dos movimentos de translação, 

rotação e movimento misto. 

Grupo II: Estudantes que descreveramexplicitamentecomo foram executados os 

movimentos. 

Grupo III: Estudantes que observaram outros movimentos físicos presente na atividade. 

GRUPOS ALGUMAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 
N° DE 

ESTUDANTES 

GRUPO I 

ʻʻmovimento translação é aquele em que o corpo 

desloca-se ao longo de uma linha, percorrendo 

trajetórias lineares em reta. 

ʻʻrotação ou angulares, são aqueles em que o corpo 

gira em torno de um eixo, ou seja, é perpendicular ao 

eixo de rotação. 

ʻʻmisto é a junção dos movimentos de translação e 

rotação, ou seja, o corpo ao se deslocar de um lugar 

para outro pode, ao mesmo tempo, seguir girando em 

torno de seu próprio eixo. 

12 

GRUPO II 

ʻʻao correr até a bola em linha reta ou em curvas o 

movimento de translação’’; 

ʻʻos joelhos se movimentam ao correr para chuta a 

bola movimento de rotação’’; 

ʻʻao chutar a bola vai girando em direção ao gol o 

movimento misto’’. 

17 

GRUPO III 

ʻʻ a bola parada, (repouso)’’; 

ʻʻenergia potencial ao percorrer distâncias verticais 

no ar (movimentos)’’; 

ʻʻao chutar a bola, com efeito, recebe impulso, força, 

direção, altura e velocidade (lançamento obliquo)’’. 

7 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Na análise das respostas por grupo notou-se um possível erro de interpretação 

da pergunta, o grupo I não relacionou as definições físicas com os movimentos observados, 

grupo II apenas descreveu como as atividades foram realizadas, sem os definir fisicamente, o 

grupo III identificou vários entes físicos, mas, não o define. 

4.3 Análise da 2ª atividade didática prática 

Nesta atividade prática, desenvolvida no campo de futebol, trabalhou-se com o 

Teorema de Pitágoras e plano cartesiano. No campo foi desenhado, utilizando CAL (óxido de 

cálcio), um plano cartesiano. Triângulos retângulos foram formados com a marcação do 

esquema tático 4-3-3.  

Figura 20 - Orientações gerais para realização da atividade 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Figura 21 - Explicação do esquema tático para os estudantes 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Figura 22 - Execução das orientações 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Posteriormente, dividiu-se a turma em três grandes grupos na (figura 20). 

Inicialmente acontecendo uma breve explicação do esquema tático 4-3-3 no futebol por grupo 

vê na (figura 21). Foram informados os pontos formados pela lateral esquerda (-6, -6), lateral 

direita (6, -6), ala esquerda (-6, 3), constituído o primeiro triângulo retângulo. Para o segundo, 

lateral esquerda (-6, -6), lateral direita (6,-6) e ala direita (6, 5) e o terceiro, zagueiro direito 

(3, -8), ponta direita (-3, 8) e ponta esquerda (3, 8).Atividade foi realizada sob a observância 

ao método de Lawson, conforme descrito na metodologia. Vê o (gráfico 2).  



 

Gráfico 2–Resultado das respostas dos estudantes.

Fonte: Autoria própria (2019) 
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triângulo retângulo e a nomenclatura dos lados do mesmo p

estes foram alcançados. Consistindo no aprimoramento das habilidades do uso do Teorema de 

Pitágoras e do plano cartesiano. 
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5 CONCLUSÃO 

Com a implementaçãodeste trabalho de pesquisa constatou-se que há certa 

desarmonia no processo de ensino-aprendizagem do ensino de física. Por isso foi importante e 

proveitoso estudar sobre temasdo ensino de física por meio do futebol, promovendo 

atividades didáticas que contribuíram dirimindo possíveis dificuldades de aprendizagemdos 

estudantes. 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar a promoção de atividades práticas 

no ensino de física utilizando conceitos do futebol. Partiu da seguinte hipótese: as regras do 

futebol aplicadas ao ensino de física poderiam ser utilizadas no processo de aprendizagem da 

cinemática? Os resultados observados, a partir do teste sondagem, planejamento de atividades 

didáticas teóricas e práticas e estudos dirigidos, denotam apropriação significativa, por parte 

dos estudantes, de conceitos e conteúdos relacionados à física. Outro fato notado foi que o 

estudante passou a utilizar relações interdisciplinares entre os conceitos da física com futebol. 

Ficando claro que a relação entre conhecimentos físicos e o cotidiano, facilitam a inserção 

destes no convívio e no conhecimento escolar. As atividades didáticas práticas aqui realizadas 

utilizaram o método de Lawson, ciclos e fases, com a finalidade de relacionarmos o 

conhecimento adquirido do cotidiano dos estudantes (futebol) com conceitos físicos. 

Acreditamos que atividades como as que aqui foram narradas podem contribuir 

de maneira significativa para a construção de um ensino renovado, onde o cotidiano e a 

ciência, tratados de forma menos reducionistas, possam ser contemplados. Cremos, também, 

que espaços de aprendizagem diferenciados, sejam pela escolha ou articulação de conteúdos, 

sejam pela utilização de múltiplas abordagens, acabam por influenciar alunos e professores na 

direção de uma escola que possa, de fato, preparar o aluno para a vida.  
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