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APRESENTAÇÃO

O Ministério do Esporte, por 
meio da Secretaria Nacional 
de Esporte, Educação, Lazer 
e Inclusão Social, mantém um 
contínuo processo de estudo 
e aprimoramento do Programa 
Segundo Tempo – PST. Há in-
vestimento em ações que vi-
sam à qualificação e formação 
continuada dos Coordenadores 
e Monitores do Programa, pois 
é consenso de que somente 
com essa disponibilidade e es-
tímulo ao estudo e práticas 
inovadoras o Programa e seus 
participantes terão sucesso.

Dentre as ações, destaca-se a 
produção de material pedagógi-
co que possa subsidiar os Coor-
denadores e Monitores do Pro-
grama em suas atividades junto 
aos beneficiados. A produção 
da área no país é rica, porém 
distante das necessidades de-
tectadas pela Equipe Gestora 

9

do PST e também das Equipes 
Colaboradoras – ECs que têm 
contato direto com todos os 
Convênios. Dessa forma, as 
ECs foram desafiadas a produ-
zirem um material que se apro-
ximasse mais das necessidades 
detectadas e que oferecessem 
aos profissionais envolvidos 
pistas e indicações claras sobre 
possibilidades de intervenção.

Feito o desafio e acatado por 
parte de nossos colaboradores, 
produziu-se esse material com 
uma boa variedade de modali-
dades esportivas e atividades 
que podem ser vivenciadas pe-
los beneficiados. Os esportes 
e atividades sugeridas e traba-
lhadas se basearam nas experi-
ências e vivências dos autores, 
assim como foram experimen-
tadas para que pudessem se 
aproximar ao máximo das reali-
dades vivenciadas no PST. Isso 
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10
valoriza em muito o trabalho 
desenvolvido, uma vez que se 
trata de conteúdos aplicados e 
detalhadamente descritos e por-
menorizados para os leitores.

Com isso, os Coordenadores e 
Monitores têm à sua disposi-
ção uma variedade de opções 
para a organização e desen-
volvimento de atividades junto 
aos beneficiados, com a grande 
vantagem de terem os aspectos 
conceituais, procedimentais e 
atitudinais esclarecidos e exem-
plificados. Trata-se de um deta-
lhamento que poderá subsidiar 
os novos olhares e práticas que 
todos executam continuamen-
te, potencializando os olhares e 
as chances de aprimoramento 
de todas as demais atividades 
que desenvolvem nos núcleos.

Este livro faz parte do acervo 
pedagógico que esta Secretaria 
vem produzindo para disponi-
bilizar a todos os profissionais 
e acadêmicos envolvidos com 
o PST. É uma ação que deve 
servir de estímulo e valorização 
ao trabalho desenvolvido junto 
às nossas crianças, adolescen-
tes e jovens, pois se tem como 
meta que esse trabalho seja o 
mais organizado, consistente e 
representativo possível. Nesse 

sentido, a Secretaria e todos 
os seus colaboradores não têm 
medido esforços para o cumpri-
mento da tarefa, ou seja, estru-
turar e desenvolver o PST com 
as melhores possibilidades pe-
dagógicas possíveis com vistas 
a consolidá-lo enquanto um pro-
grama legítimo social e pedago-
gicamente em nossa sociedade.

Por fim, salientamos que o tra-
balho aqui apresentado se colo-
ca não como o fim, mas apenas 
como mais uma etapa e avan-
ço do que foi idealizado. Con-
clamamos a todos que reflitam, 
que apliquem as experiências 
sugeridas e que produzam no-
vos e enriquecidos conheci-
mentos para que avancemos 
mais e ininterruptamente com 
o Programa Segundo Tempo.

Abraços e bom trabalho a todos!

Secretaria Nacional de Espor-
te, Educação, Lazer e Inclusão 
Social - SNELIS
Ministério do Esporte
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Este material didático do Pro-
grama Segundo Tempo é fruto 
da colaboração dos integrantes 
das Equipes Colaboradoras, que 
ao analisarem e pesquisarem as 
ações desenvolvidas pelos Co-
ordenadores de Núcleos e Mo-
nitores dos diversos convênios 
se propuseram a disponibilizar 
suas experiências e vivências, 
a fim de potencializar a propos-
ta pedagógica do Programa.

O esporte é o elemento cultural 
básico estimulado e desenvolvi-
do no Programa Segundo Tem-
po como forma de apropriação 
de conhecimento das crianças, 
adolescentes e jovens. Essa 
apropriação se dará a partir da 
participação irrestrita e emanci-
pada de todos que dele queiram 
participar. Assim, o seu desen-
volvimento ocorre de forma a 
possibilitar que os participantes 
tenham consciência e domínio, 

o mais ampliado possível sobre 
as ações, e que consigam, so-
bre elas, se posicionar em rela-
ção às suas exigências físicas, 
motoras e cognitivas. Para tan-
to, o conhecimento adequado 
dos temas e seu planejamento 
e organização se colocam como 
vitais para a sua consecução. 

O Programa Segundo Tempo 
possibilita plena liberdade de 
escolha de modalidades para o 
seu desenvolvimento, não há 
restrição e/ou indicação. A re-
gra básica é que os beneficiados 
vivenciem ao menos três moda-
lidades (duas coletivas e uma 
individual) durante o ciclo de 
desenvolvimento do plano pe-
dagógico. Com isso, estimula-
se que os beneficiados tenham 
chances de vivências motoras, 
afetivas e cognitivas diferen-
ciadas, pois os diversos espor-
tes trabalham essas dimensões 
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em diferentes estágios e graus 
de complexidade, o que pode 
contribuir na constituição de 
uma base sólida para os bene-
ficiados em todos os sentidos.

Os textos elaborados, cada um 
deles cuidando de uma modalida-
de ou duas, está estruturado de 
forma a disponibilizar uma visão 
geral do esporte trabalhado. Os 
textos foram organizados des-
tacando alguns elementos his-
tóricos, fundamentos técnicos, 
possibilidades de adaptações e 
mudanças de regras, e também 
apresentam várias propostas 
de planos de aulas. Destaca-se 
que os planos foram experimen-
tados e trabalhados pelos seus 
autores, fato este que fortale-
ce a aproximação do discurso 
à vivência prática idealizada. 

Esse desafio foi colocado a to-
dos os autores quando foram 
convidados a participar dessa 
obra. Tal indicativo tem funda-
mento na busca do rompimento 
entre o que se propõe e o que se 
pode ter efetivamente na prática 
proposta. É lugar comum ouvir-
mos: falar é fácil, difícil é fazer! 
Foi na busca desse rompimento 
que os autores foram colocados 
à prova. Com isso, referenda-
se que planos são viáveis e que 

sem sombra de dúvidas podem 
ser replicados nas mais diversas 
regiões em que o Programa Se-
gundo Tempo se faz presente.

Ainda como forma de subsidiar 
o entendimento das propostas 
apresentadas, para cada conte-
údo trabalhado destacaram-se 
os conceitos, procedimentos e 
atitudes que estes indicam. Tal 
aspecto coloca-se como um 
exercício importante, pois os 
professores, ao manipularem 
os diversos planos, poderão 
acessar de forma mais simples 
e esclarecida as partes inte-
grantes dos conteúdos e opor-
tunamente em suas práticas e 
variações, conseguirem tam-
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bém identificá-las. Por vezes, 
há uma simplificação exagerada 
no trato com os conteúdos da 
prática esportiva, empobrecen-
do o valor formativo e infor-
mativo que este possa ter. Ex-
plorar os conteúdos vinculados 
ao esporte e transcendê-los é 
um dos fundamentos básicos 
do Programa Segundo Tempo. 
Ao pretendermos emancipação 
e autonomia plena, restringir 
as práticas esportivas apenas 
às vivências, pouco contribui-
remos para o objetivo maior 
do Programa Segundo Tempo. 

Para este trabalho foi preciso 
paciência e esforços comuns 
de aproximação de olhares so-
bre as propostas apresentadas, 
pois nem sempre é possível 
que haja essa coesão e propo-
sição tendo tantos envolvidos 
para uma ampla gama de mo-
dalidades. Contudo, entende-
se que o resultado tenha sido 
positivo e que poderá contri-
buir substancialmente com to-
dos que efetivamente atuam 
no Programa Segundo Tempo. 

Amauri Aparecido Bássoli de 
Oliveira
Coordenador de Desenvolvi-
mento e Acompanhamento Pe-
dagógico do Programa Segundo 
Tempo
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O presente texto foi elaborado 
com o objetivo de colaborar com 
as reflexões dos professores no 
planejamento, na intervenção e 
na avaliação das aulas de fute-
bol e futsal no âmbito do Pro-
grama Segundo Tempo (PST).
Ao longo do texto, buscou-
se selecionar temas relevan-
tes para o conhecimento dos 
alunos, tais como os jogos da 
cultura popular relacionados 
ao futebol, elementos da lógi-
ca tática do esporte, a trans-
formação das regras ao longo 
da história, o resgate do fu-
tebol de tampinhas, os jogos 
oriundos do futebol e as ques-
tões de gênero nesse esporte.

futebol_futsal.indd   3 09/12/11   00:58



HISTÓRICO

20

O futebol não foi simplesmente 
inventado, como o basquetebol 
ou o voleibol, que foram criados 
para atender a determinadas 
demandas. O futebol é, na ver-
dade, fruto da evolução históri-
ca de inúmeros jogos com bola 
praticados por diferentes povos 
em diferentes épocas que em 
determinado momento foi alvo 
de um processo de institucio-
nalização tornando-se um dos 
pilares do esporte moderno. 
De acordo com Dunning (2003), 
o futebol e o rúgbi modernos 
são descendentes de um con-
junto de jogos populares com 
nomes variados em diversos 
países europeus. Nesses jogos, 
a bola poderia ser levada com 
as mãos, golpeada com tacos e 
jogada com os pés. As partidas 
eram disputadas nas ruas e em 
campos abertos. O número de 
jogadores era variado, poden-
do chegar a cerca de 1.000, 

não havia regras formais. Não 
havia igualdade no número de 
jogadores das equipes e as re-
gras eram orais e próprias de 
cada lugar. O aspecto comum 
nas regras se refere ao alto 
grau de tolerância à violência.
Além dos jogos citados, é pos-
sível encontrar na literatura ma-
nifestações semelhantes pra-
ticadas em tempos ainda mais 
remotos, em regiões como a 
China, o Japão e a América 
Central, contudo não é possível 
creditar a alguns desses povos 
a paternidade do futebol, em 
função das características parti-
culares de cada uma dessas prá-
ticas que as distanciam substan-
cialmente do futebol moderno. 
Assim, partimos do pressuposto 
de que tais jogos podem ser re-
conhecidos como jogos pré-mo-
dernos ou ancestrais do futebol, 
ao passo que a origem do fute-
bol deve ser instituída a partir 
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Miller, filho de um engenhei-
ro escocês, radicado no Brasil.
Enviado à Inglaterra aos nove 
anos para completar seus estu-
dos, Miller conheceu o futebol, 
que naquele país já fazia parte da 
rotina das public schools, e em 
1894 retornou trazendo em sua 
bagagem dois uniformes, um li-
vro de regras, um par de chu-
teiras, duas bolas e uma bomba 
de ar. O objetivo do jovem era 
difundir o futebol entre seus pa-
res. Para tanto, promoveu em 
1895 aquele que é considera-
do por muitos como o primeiro 
“jogo oficial” de futebol em ter-
ras brasileiras, realizado na vár-
zea do Carmo entre sócios do 
São Paulo Athletic Club e fun-
cionários da São Paulo Railway 
Company. Miller era ligado às 
duas equipes (sócio da primeira 
e funcionário da segunda), dis-
putando a partida pela segun-
da que venceu a disputa por 4 
a 2 (FRANCO JÚNIOR, 2007).
O autor adverte para se ter 
cautela ao se circunscrever a 
origem do futebol brasileiro a 
este evento, lembrando que 
o país tem a tradição de ele-

de sua institucionalização nos 
moldes do esporte moderno.
A transformação de um jogo de 
bola com os pés em esporte ocor-
re em 1863, com a criação da 
Football Association, instituição 
inglesa que codificou o futebol, 
tornando suas regras universais.
Antes da codificação e univer-
salização das regras do futebol, 
praticavam-se diferentes moda-
lidades de jogos de bola com os 
pés, cujas regras eram definidas 
pelas tradições locais, variando, 
portanto, de uma localidade para 
a outra. O sucesso da mundiali-
zação do futebol moderno de-
pendia da existência de regras 
universais, estratégia adotada 
até hoje para a divulgação de 
novos esportes (REIS, 2006).
De acordo com Franco Júnior 
(2007), a introdução do futebol 
no Brasil apresenta aspectos re-
lativamente semelhantes à sua 
origem na Inglaterra. De acordo 
com o autor, por aqui também a 
elite se apresentou como criado-
ra e organizadora da modalida-
de, sendo sua introdução, ape-
sar das controvérsias, atribuída 
ao paulistano Charles William 

21
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meninos pobres e, sobretudo os 
negros e mulatos, que não iam 
à escola, desenvolviam suas ha-
bilidades neste novo esporte.
A popularidade do futebol, que 
atraía um público crescente, e o 
status de importância dos clu-
bes, que concentravam interes-
ses financeiros cada vez maio-
res, dependia do desempenho 
de suas equipes futebolísticas. 
Para tal, foi necessário recrutar 
jogadores das camadas mais 
baixas, nas quais havia jogado-
res talentosos, que praticavam 
o futebol com dedicação, e nele 
viam um canal de ascensão so-
cial. A partir do momento em 
que existia um público disposto 
a pagar para assistir um jogo, 
e jogadores em dedicação in-
tegral ao novo jogo abriu-se o 
caminho ao profissionalismo 
que surgiu no Brasil em 1933.
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ger como protagonistas de sua 
história personalidades prove-
nientes da elite. Nesse senti-
do, lembra ainda que existem 
relatos de jogos de futebol em 
colégios confessionais e laicos 
de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul, desde a 
década de 1880, bem como 
as notícias de que marinheiros 
ingleses teriam jogado futebol 
nas praias brasileiras em seus 
dias de folga, até antes desta 
data, portanto, bem antes de 
Miller ter voltado da Inglaterra.
Com a chegada desse espor-
te, sua implantação ocorreu de 
maneira bastante acelerada. 
Os primeiros clubes de futebol 
surgiram em São Paulo, ao fi-
nal do século XIX, organizados 
pela colônia inglesa ligada às 
companhias de gás, ferrovias 
e bancos da Inglaterra insta-
lados no Brasil. Em seguida, 
surgiram clubes de brasileiros, 
inicialmente nas camadas altas 
e, posteriormente, nas médias 
da sociedade (BETTI, 1997).
O futebol praticado pela classe 
alta conservou seu caráter pura-
mente amador, condizente com 
sua origem aristocrática inglesa. 
Lentamente as classes mais bai-
xas puderam ter contato com o 
nobre esporte bretão, pelas fa-
mosas “peladas”, nas quais os 
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to do futebol, ao menos como 
protagonistas. Contudo, não 
podemos dizer que de alguma 
maneira elas não estiveram 
presentes em cada episódio. 
Na transição do século XIX 
para o XX, as mulheres eram 
personalidades frequentes 
nas partidas que se configu-
ravam em eventos sociais da 
elite, posteriormente “foram 
afastadas” dos estádios que 
se tornaram populares e, por-
tanto, inconvenientes para o 
“recatado” público feminino. 
Já a presença das mulhe-
res dentro das quatro linhas é 
marcada por diferentes meca-
nismos de restrições, como o 
discurso dos médicos higienis-
tas/ eugenistas nas primeiras 
décadas do século XX, que 
culminaram com dispositivos 
legais, nas décadas de 1940 
e 1960, que proibiam a práti-
ca do futebol feminino no país.
Atualmente, o futebol femini-
no brasileiro tem colhido bons 
resultados nas mais importan-
tes competições internacionais, 
como a Copa do Mundo (vice-
campeã em 2007) e os Jogos 
Olímpicos (medalhas de prata em 
2004 e 2008), apesar da falta de 
incentivo e estrutura, sinalizada 
pelo amadorismo das escassas 
equipes e competições do país. 

235
Desde então, o futebol brasileiro 
consolidou-se como referência 
para todo o mundo, revelando 
craques em quantidade eleva-
da, conquistando cinco Copas 
do Mundo, sendo o único país 
presente em todas as edições 
do torneio mundial, enfim, ad-
quirindo um status que faz com 
que muitos classifiquem o Brasil 
como “o país do futebol” ou “a 
pátria de chuteiras”, compro-
vando definitivamente que o fu-
tebol é parte essencial da identi-
dade cultural do povo brasileiro.
Cabe aqui uma pequena ressal-
va nesta breve história. Durante 
todo esse percurso, as mulheres 
não figuram como participantes 
do processo de desenvolvimen-
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Por fim, cabe ressaltar que no 
decorrer do século XX, o fute-
bol assume diferentes formatos, 
dando origem a outros jogos e 
esportes como, por exemplo, o 
futebol de salão que surgiu na 
década de 1930, tendo sua “pa-
ternidade” disputada entre bra-
sileiros e uruguaios, sendo que 
em 1989 a Federação Interna-
cional de Futebol (FIFA), com a 
concordância da Federação In-
ternacional de Futebol de Salão 
(FIFUSA), cria uma nova modali-
dade que passa a ser denomina-
da de futsal, tendo como base 
o futebol de salão da Fifusa e 
o futebol de cinco que foi cria-
do pela FIFA com o intuito de 
fazer frente ao mesmo futebol 
de salão (SANTANA, 2010).

FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA DAS 

MODALID
ADES
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FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA DAS 

MODALID
ADES

O futebol, modalidade esportiva 
mais tradicional e apaixonante 
da cultura brasileira, para ser 
praticado por diferentes grupos, 
precisou se organizar e necessi-
tou de freios. Como em qualquer 
outro esporte, principalmente os 
coletivos, este freio aconteceu 
pela instituição de regras, que 
inicialmente, tinham o objetivo 
exclusivo de diminuir a violência. 
Em 1882, foi criada a Interna-
tional Board, composta pelos 
países da Inglaterra, Escócia, 
Irlanda e País de Gales. O pa-
pel da instituição foi definir as 
regras do futebol, função que 
exerce até hoje como uma as-
sessora da FIFA (Fédération 
Internationale de Football As-
sociation). Mesmo já passados 
mais de 100 anos da primeira 
organização de regras que este 
órgão propôs, pouca coisa se al-
terou até o formato que temos 
atualmente (FRISSELLI, 1999).

Como é de conhecimento uni-
versal, o futebol é um esporte 
para se jogar com os pés, em 
que duas equipes se enfrentam 
com o objetivo de fazer o gol. 
Este esporte é constituído de 
17 regras: o campo de jogo, a 
bola, o número de jogadores, o 
equipamento dos jogadores, o 
árbitro, os árbitros assistentes, 
a duração da partida, o início e 
reinício do jogo, a bola em jogo 
ou fora de jogo, o gol marcado, 
o impedimento, faltas e conduta 
antiesportiva, os tiros livres, o 
tiro penal, o arremesso lateral, 
o tiro de meta e o tiro de canto.
A resistência da FIFA em pro-
ceder modificações em algumas 
regras tem gerado muitos de-
bates. Atualmente, uma gran-
de discussão gira em torno da 
utilização da tecnologia (por 
exemplo, as imagens televisi-
vas recuperadas) para auxiliar 
os árbitros em decisões rela-
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cionadas a lances duvidosos. 
Mesmo diante dessa necessi-
dade eminente, não podemos 
negar que até mesmo um erro 
cometido por um árbitro ao 
não marcar uma infração, ou 
marcá-la de forma indevida, faz 
parte da cultura popular do fu-
tebol, pois situações como es-
sas acabam gerando infindáveis 
resenhas, tanto em noticiários 
específicos, quanto na esco-
la ou no bar entre os amigos, 
sendo responsáveis pela “gra-
ça” deste esporte apaixonante.  
Pimenta (2009) apresenta algu-
mas questões muito importan-
tes quando discutimos as re-
gras do futebol no contexto do 
esporte amador e profissional:

Os esportes modernos estão 
estabelecidos num quadro de 
regras cada vez mais rígido, ri-
goroso, explícito e com uma 
vigilância eficiente quanto ao 
seu cumprimento, porém, deve 
haver uma preocupação em se 
estabelecer o equilíbrio entre 
as tensões e a excitação, ou 
seja, entre cumprir o que é de-
terminado e construir regras di-
ferentes para possibilitar maior 
participação e adaptação das 
pessoas que estão envolvidas 
no jogo, caso contrário, o inte-
resse pelo esporte vai diminuir.

26
A regra é flexível não apenas 
nas peladas entre amigos, mas 
toda regra tem um caráter fle-
xível, pois ela apenas determina 
o que o jogador não pode fazer 
em suas ações, mas em ne-
nhum momento ela determina 
“como” se deve agir em campo.

No futebol amador, como no 
futebol profissional, as crianças 
podem aprender a jogar con-
forme está descrito nas regras, 
mas também podem aprender a 
jogar para além das regras, al-
terando as mesmas ou criando 
artifícios para cumpri-las sem 
que estas sejam um aspecto 
limitador de suas habilidades.

Algumas ações são proibidas 
não pelas regras oficiais, mas 
pelas regras de sociabilidade de-
finidas pelos próprios grupos. A 
criança, muitas vezes, está per-
meada por códigos e significa-
dos acessíveis somente aqueles 
que estão envolvidos naquele 
jogo específico. Isto acontece 
muito nos jogos populares re-
lacionados ao futebol, como no 
caso do “bobinho”, do “golzi-
nho”, e do controle (a descrição 
detalhada destes jogos se en-
contra no plano de atividade 1).
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Se observarmos com critério, 
veremos que mesmo durante a 
realização de uma “pelada”, as 
principais características do jogo 
de futebol são mantidas, por 
exemplo: a proibição do uso das 
mãos, com exceção do goleiro; 
há também a proibição de atin-
gir ou segurar o adversário, nes-
se caso as punições são iguais 
ao futebol profissional. Todas as 
outras regras podem ser adap-
tadas: o lateral pode ser cobra-
do com o pé ou mão, não há 
impedimento; a bola poderá ou 
não ser oficial; a não-utilização 
de uniformes, principalmente 
dos equipamentos de proteção: 
caneleiras, chuteiras e luvas; a 
duração da partida pode ser di-
ferente ou definida pelo número 
de gols que uma equipe alcan-
çar primeiro; as cobranças de ti-
ros livres são feitas com distân-
cia medida por três passos até a 
barreira; ou seja, muitas regras 
podem ser adaptadas, mas a 
essência do esporte continua.

Desta forma, se examinarmos 
o futsal comparando-o com 
o futebol, teremos uma mes-
ma modalidade realizada num 
campo menor, com uma bola 
menor e mais pesada, com nú-
mero menor de jogadores, com 
tempo de jogo menor (porém, 

cronometrado), ou seja, a for-
ma de se pensar/ praticar es-
ses dois jogos pouco se difere.
Ao contrário do futebol, desde 
sua criação, as regras do fut-
sal foram muito alteradas na 
intenção de tornar o jogo mais 
dinâmico e veloz, e consequen-
temente, mais atraente para o 
público. Estas mudanças exi-
giram também aprimoramento 
técnico e tático de seus pra-
ticantes (SANTANA, 2003).
Diante da organização das re-
gras no futebol e no futsal, 
devemos nos lembrar que um 
professor que atua no Progra-
ma Segundo Tempo não deve 
trabalhar para reproduzir as re-
gras como se fossem leis inal-
teráveis. As regras servem para 
padronizar a prática em diferen-
tes localidades e auxilia o inter-
câmbio entre participantes de 
diferentes culturas, porém, num 
projeto de esporte educacional 
elas podem e devem ser recons-
truídas, reinventadas, a partir 
de um processo que inclua o 
aluno como um sujeito ativo. 
Nesse contexto, no momento de 
elaborar e desenvolver um plano 
de atividade, o professor deve 
refletir sobre os seguintes ques-
tionamentos: qual a implicação 
de se alterar uma regra, quan-
do o objetivo é ir ao encontro 
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das diretrizes que fundamentam 
o Programa Segundo Tempo? 
Não seria importante para os 
nossos alunos que os mesmos 
pudessem alterar uma regra de 
forma a proporcionar maior par-
ticipação de grupos que se sen-
tem marginalizados, por exem-
plo, os gordinhos, as meninas 
ou os menos habilidosos? Po-
demos organizar competições 
com regras adaptadas à reali-
dade do público participante?
Além das regras, outro aspecto 
que garante especificidade ao fu-
tebol/ futsal são os movimentos 
peculiares que compõe o jogo, 
tais gestos são códigos que per-
mitem a comunicação e expres-
são entre os jogadores e dos 
jogadores com os espectadores.

Tais movimentos são classifica-
dos em diversos fundamentos, 
destaca-se o passe, o drible, o 
domínio, a condução, o chute 
e o cabeceio, os quais podem 
ser subdivididos em gestos 
técnicos específicos, o drible, 
por exemplo, pode ser execu-
tado com o vai e vem de Gar-
rincha, o elástico de Rivelino 
ou as pedaladas de Robinho.
Apesar da relevância de defi-
nir os movimentos que com-
põe o jogo de futebol/futsal, 
essa divisão pautada em fun-
damentos básicos tem con-
tribuído para que esses mo-
vimentos sejam ensinados e 
aprendidos de forma isolada e, 
principalmente, descontextuali-
zada das situações reais de jogo. 
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exercícios para o aperfeiçoa-
mento de técnicas individuais?

Nessa concepção de ensino do 
futebol/futsal a aula restringe-se 
à vivência/ treinamento de técni-
cas individuais distantes das de-
mandas do jogo, nela os alunos 
sabem executar os fundamen-
tos, mas no contexto complexo 
do jogo não conseguem decidir 
quais fundamentos respondem 
melhor aos problemas impostos 
pelo jogo e em quais situações 
eles devem ser executados.
Quando o professor ensina fute-
bol/futsal no Programa Segundo 
Tempo, ele deve se preocupar 
em proporcionar situações con-
textualizadas, preservando as 
características do jogo e isso 
pode ser facilmente realizado 
com utilização de pequenos 
jogos e jogos reduzidos, nos 
quais os elementos espaço, 
tempo, número de jogadores 
e as regras sejam adaptados 
às necessidades dos alunos.
Nesse sentido, tente refletir 
como suas aulas de futebol 
ou futsal no Programa Segun-
do Tempo são desenvolvidas. 
Há preocupação em adaptar 
as regras às necessidades dos 
alunos ou as regras oficiais 
são seguidas rigidamente? Os 
fundamentos básicos são ensi-
nados por meio de jogos redu-
zidos e situações contextuali-
zadas ou a ênfase recai sobre 
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O ensino das técnicas espor-
tivas em aulas de Educação 
Física é assunto bastante polê-
mico, por vezes acompanhado 
de inúmeros mal-entendidos.
As intensas críticas endereça-
das ao esporte, principalmente 
na década de 1980, contribuí-
ram para uma série de equívo-
cos em relação ao ensino dessa 
manifestação cultural, dentre 
eles, o entendimento de que o 
tratamento crítico do esporte 
significaria o abandono do ensi-
no da técnica (BRACHT, 2000).
Em contraposição a esse mal-
entendido, acreditamos que 
o ensino da técnica não seja 
contraditório a uma aborda-
gem crítica desse fenômeno, de 
forma inversa, o domínio das 
técnicas pode permitir aos pra-
ticantes a vivência autônoma 
no jogo e a crítica à imposição 
de modelos pré-estabelecidos.
Válido, ainda, ressaltar a impor-

tância do ensino da técnica (o 
como fazer) ser desenvolvido 
em função do ensino da tática 
(as razões de fazer), já que são 
as situações imprevisíveis do 
jogo (suas demandas táticas), 
o que garantirá sentido ao en-
sino dos movimentos técnicos. 
No que se refere aos aspec-
tos específicos do futebol e do 
futsal é possível elencar os se-
guintes fundamentos técnicos 
ou habilidades específicas do 
jogo: passe, drible, condução, 
domínio, chute, cabeceio. Cabe 
lembrar que esta é uma possi-
bilidade de classificação destes 
fundamentos que podem rece-
ber outras denominações, con-
forme os referenciais consulta-
dos (cruzamento, finalização, 
arremate, recepção, lançamen-
to, proteção, etc são outros ter-
mos para referir-se às mesmas 
técnicas ou a suas derivações).
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O passe é uma das habilidades 
específicas essenciais do jogo 
coletivo, o qual permite o com-
partilhamento da posse de bola 
e a progressão da equipe com a 
bola em direção alvo. No fute-
bol/futsal, essa habilidade pode 
ser desenvolvida a partir de di-
ferentes técnicas, tais como o 
passe com a parte interna do pé 
(passe de chapa), com a parte 
superior do pé (passe com o pei-
to do pé), com a parte lateral do 
pé (passe de trivela/três dedos), 
o passe com parte posterior do 
pé (passe de calcanhar), é pos-
sível citar ainda os passes com 
outras regiões do corpo, tais 
como a cabeça, o peito, a coxa 
etc. No futebol é possível en-
contrar variações do passe, no 
que se refere à distância, traje-
tória e finalidade do movimento, 
exemplo disso são os lançamen-
tos e os cruzamentos. Além des-
ses passes executados com os 
pés, há também o passe com as 
mãos executado exclusivamen-
te pelo goleiro. Esta habilidade 
pode ser desenvolvida a par-
tir de diferentes técnicas, tais 
como o passe com as mãos por 
cima dos ombros, com as mãos 

na altura dos ombros de forma 
lateral e com as mãos abaixo 
dos ombros (passe rasteiro com 
a mão) e o passe voleio com os 
pés em que se utiliza uma ação 
técnica combinada entre mãos 
e pés de forma coordenada.

É a habilidade de progredir 
com a bola, com a intenção de 
transportá-la individualmente 
aos diversos espaços da qua-
dra/campo, por meio de toques 
sutis que permitam ao jogador 
manter o controle sobre a mes-
ma durante o deslocamento. 
A condução pode ser realiza-
da com diferentes partes dos 
pés, em especial com a parte 
externa e interna. No caso es-
pecífico do futsal é bastante 
comum entre os jogadores con-
duzir a bola passando a plan-
ta do pé sobre a mesma, por 
meio de movimentos circulares.

31

PASSE

CONDUÇÃO
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É a habilidade de vencer, ludi-
briar, ultrapassar o jogador ad-
versário com a posse da bola 
e, para tanto, o jogador lança 
mão de uma série de estraté-
gias para confundir o adversá-
rio. A habilidade do drible pode 
ser realizada por diversas téc-
nicas, dentre elas destaca-se o 
drible entre as pernas (caneta, 
rolinho, janelinha), o drible da 
vaca (meia-lua), o drible jogan-
do a bola sobre a cabeça do ad-
versário (chapéu, lençol e a car-
retilha), o drible do elástico, o 
drible da pedalada, entre outros.

32

É a habilidade de receber e 
controlar a bola, por meio do 
amortecimento realizado com 
os pés, com a coxa, com o 
peito e com a cabeça. Tal ha-
bilidade é fundamental para o 
jogo, pois permite ao jogador 
proteger melhor a bola e dar se-
quência aos demais movimentos.

DRIBLE

DOMÍNIO

É a habilidade de impulsionar, 
golpear a bola das mais diver-
sas maneiras, no caso da ação 
defensiva o chute é bastante 
utilizado para afastar a bola das 
proximidades do alvo e no caso 
da ação ofensiva tem o objetivo 
de finalizar a bola na direção do 
alvo, buscando a consecução 
do gol. O chute pode ser rea-
lizado em diferentes partes da 
bola, o que implica em diferen-
tes trajetórias da mesma. Por 
exemplo, um chute na lateral da 
bola pode provocar um efeito 
na bola de modo que percorra 
uma trajetória curva. As téc-
nicas mais comuns dessa ha-
bilidade são: o chute direto, o 
chute de bico (mais comum no 
futsal), o chute de voleio, o chu-
te de bicicleta, o chute de tri-
vela/ três dedos, o chute bate-
pronto entre outros exemplos.

CHUTE

FU
N

D
A

M
EN

T
O

S
 T

ÉC
N

IC
O

S
 D

A
S
 M

O
D

A
LI

D
A

D
ES

futebol_futsal.indd   16 09/12/11   00:58



33

CABECEIO

FUNDAMENTOS 
TÉCNICOS DO 
GOLEIRO

É a habilidade de impulsionar, 
golpear a bola com a cabe-
ça com a intenção ofensiva 
de fazer um passe ou finalizar 
em gol e no caso defensivo 
com a intenção de afastar a 
bola das proximidades do alvo.

Mais propriamente conhecida 
como ação técnica defensiva do 
goleiro, são ações com qualquer 
parte do corpo, dentro da área 
do goleiro, para evitar que a 
bola entre na meta em que está 
defendendo. Para tanto, pode 
recorrer a diferentes habilidades 
técnicas ou movimentos especí-
ficos, tais como: pegada média 
na altura dos ombros, pegada 
alta, pegada baixa rasteira (en-
caixe ou bolsa), pegada baixa na 
linha da cintura (encaixe), pega-
das com quedas laterais, defesa 
de mão trocada, defesa com os 
punhos, desvios com os pés, 
e ações técnicas defensivas 
combinadas: saída do gol alta 
e saída do gol baixa (rasteira).
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Edson Arantes do Nascimento

Endereço: Rua Ronaldo Nazário de Lima, s/n

Dia: Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Everton Tostes

Monitor responsável: Heitor de Andrade Rodrigues

Objetivo geral
- Conhecer e vivenciar jogos da cultura popular relacionados ao 
futebol.

Objetivos específicos

- Conhecer e vivenciar os jogos bobinho, golzinho e controle.
- Discutir o estilo brasileiro de jogar futebol.
- Incentivar a elaboração e discussão das regras dos jogos em pe-
quenos grupos.
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Conteúdo

- Futebol / futsal: cultura popular.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- O papel do futebol 
de rua na construção 
do estilo peculiar do 
futebol brasileiro.

- Organizar a turma em roda para um conversa inicial. Explicar que o 
objetivo da aula é conhecer e vivenciar os jogos da cultura popular 
relacionados ao futebol, mais especificamente o bobinho, o golzinho 
e o controle.
- Provavelmente, nem todos os alunos saberão do que tratam esses 
jogos e mesmo aqueles que conhecem podem apresentar divergên-
cias na forma de jogar.
- Antes de apresentar sua versão sobre esses jogos estabeleça uma 
discussão sobre o estilo de jogar dos jogadores brasileiros, tentan-
do identificar o que diferencia nosso futebol e principalmente como 
nossos jogadores aprendem a jogar com essas características, para 
tanto questione os alunos com algumas perguntas:
- Os jogadores brasileiros são os melhores jogadores do mundo?
- Por que os jogadores brasileiros jogam tão bem?
- Quem citaria o nome de um ótimo jogador brasileiro?
- Como esse jogador aprendeu a jogar dessa forma?

- Vivência dos jogos 
nas suas diversas 
variações.

- Importância de res-
gatar esse patrimônio 
que são os jogos de 
futebol de rua;
- Discussão democrá-
tica das regras adota-
das nos jogos.

35
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- Para entender melhor esses questionamentos disponibilizamos ao 
final desse plano de aula um pequeno texto sobre o estilo do futebol 
brasileiro (Anexo 1).

Descrição dos jogos

- Pode ser entendido como um jogo em que um grupo de jogadores 
forma uma roda e dentro dela posiciona um colega (bobinho). O 
objetivo dos jogadores que estão nas extremidades da roda é trocar 
passes entre si, com o cuidado de que o passe seja realizado fora do 
alcance do colega que está no centro da roda, o bobinho. Por outro 
lado, o jogador que está no centro deve tentar interceptar os passes 
e recuperar a bola, quando isso ocorre esse jogador tem o direito de 
sair da posição de bobinho e o jogador que errou o passe ocupa o 
centro da roda, para o reinício do jogo.
- O jogo bobinho pode ser vivenciado com inúmeras regras, as quais 
podem dificultar ou facilitar a ação do bobinho, contudo na iniciação 
é importante que o maior número de jogadores experimente a situa-
ção de bobinho, para tanto, em determinados momentos é relevante 
flexibilizar regras e facilitar a atuação do bobinho.
- Como facilitar a ação do bobinho?
- Em alguns casos, o jogador no centro da roda só poderá sair dessa 
situação quando interceptar o passe e dominar a bola. Tal caracte-
rística do jogo dificulta a ação do bobinho, portanto, para facilitar a 
ação desse jogador o professor pode permitir que apenas o toque 
na bola, sem o domínio da mesma é suficiente para o bobinho sair 
do centro.
- Outra adaptação que facilita a ação desse jogador é limitar o ta-
manho da roda, quanto menor a roda mais fácil será o trabalho do 
bobinho.
- É possível ainda limitar o número de toques na bola que os jogado-
res na extremidade da roda podem realizar cada vez que a recebem, 
por exemplo, em situações em que o jogador tem que dominar e 
passar ou mesmo passar de primeira as chances do bobinho recupe-
rar a bola serão maiores.
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- O jogo golzinho segue a mesma lógica do jogo de futebol for-
mal, com pequenas adaptações, tais como o tamanho do campo, 
o número de jogadores e a ausência do goleiro. Assim, o golzinho 
é um jogo de oposição entre duas equipes de dois a quatro joga-
dores cada, em que cada uma delas protege seu gol e ataca o gol 
adversário, utilizando passes, dribles, chutes, dentre outros funda-
mentos.
- O campo é definido por um espaço retangular, com pequenos 
gols de mais ou menos 1 m de uma trave (cones, chinelos, pedras) 
a outra, localizados em extremidades opostas do retângulo. 
- Para se ter uma ideia de organização do campo de jogo no gol-
zinho, em uma quadra poliesportiva é possível dividir cada meia 
quadra em dois campos, com isso posicionando pequenos gols nas 
linhas laterais, teremos quatro campos de jogo.

GOLZINHO

- No jogo controle, um grupo de mais ou menos seis jogadores en-
frenta um goleiro. O objetivo dos jogadores é levantar (erguer) ou 
cruzar a bola a um companheiro, o qual realizará o chute para o gol 
antes que bola toque o chão, ou seja, o chute deve ser realizado de 
primeira. Já o goleiro deve defender os chutes e torcer para que os 
jogadores chutem a bola para fora.
- Para cada gol realizado é anotado um ponto para os jogadores e a 
cada chute para fora é anotado um ponto para o goleiro (goleiro x 
jogadores), aquele que atingir três pontos é o vencedor, com isso, 
caso os jogadores sejam vencedores o jogo é reiniciado com o go-
leiro permanecendo nessa função, caso o goleiro seja o vencedor 
o mesmo passa a compor a equipe de jogadores e o último jogador 
que chutou para fora ocupará a função de goleiro.

CONTROLE
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2ª PARTE:
- Nos três jogos propostos a seguir, será fundamental organizar os 
alunos em pequenos grupos, para que ocorra maior contato com a 
bola e os alunos possam efetivamente vivenciar e compreender os 
jogos.

BOBINHO

Exposição verbal:

- Dividir os alunos em cinco grupos, posicioná-los em círculos, sen-
do um grupo no meio da quadra/campo e os demais nas extremida-
des, mantendo certa distância entre os grupos, para que não haja 
interferência entre os jogos.

Trabalho em grupo:

- Após um período de vivência, interromper o jogo e solicitar que 
cada grupo modifique as regras de seu jogo. Nesse momento, os 
alunos podem definir as regras partindo do que eles já conhecem 
decorrente da prática em outros espaços ou mesmo indicar regras 
que deixem o jogo mais simples ou mais complexo. Por exemplo, os 
jogadores que estão realizando o passe podem dar no máximo dois 
toques na bola, ou seja, devem dominar e passar.

GOLZINHO

Exposição verbal:

- Para realizar o golzinho é necessário criar quatro pequenos es-
paços de jogo, em uma quadra, sendo possível dividir cada meia 
quadra em dois campos de jogo traçando uma linha paralela à linha 
de fundo. Após traçar uma linha ou dividir cada meia quadra com 
cones, teremos quatro campos de jogo, sendo que cada um deles 
deve ser ocupado por um grupo de alunos.
- Em cada campo de jogo divida o grupo em duas equipes, as quais 
irão se enfrentar nesse espaço.

38
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Trabalho em Grupo:

- Após um período de jogo, questionar os alunos se há necessida-
de de dividir melhor as equipes, caso alguma equipe esteja muito 
superior. Nesse momento pode surgir possibilidade de discutir as 
atitudes dos alunos, já que alguns deles tendem a excluir aqueles 
menos habilidosos. Cabe ao professor estabelecer discussão sobre 
como uma pessoa chega a ser habilidosa em determinado esporte, 
a importância de ter oportunidade para melhorar e ser respeitada em 
suas dificuldades.
- Outra discussão que o professor pode provocar se refere à postura 
defensiva e ofensiva das equipes. Por exemplo: percebendo que 
uma equipe está tendo dificuldade para marcar, o professor inter-
rompe a partida e promove uma rápida conversa com os integrantes 
da equipe, questionando: Vocês estão com dificuldade para marcar? 
Por que isso está acontecendo? Quais estratégias vocês podem uti-
lizar para marcar melhor? Esses são alguns questionamentos que 
permite aos alunos refletir sobre o jogo e buscar formas de solucio-
nar os problemas enfrentados. Cabe ao professor colaborar com as 
reflexões dos alunos, mas em hipótese alguma deve apresentar a 
eles respostas prontas.

CONTROLE

Exposição verbal:

- Para realizar o controle, divida os alunos em quatro grupos, para 
cada grupo é necessário disponibilizar um gol (traves). Em uma qua-
dra ou campo, por exemplo, é possível utilizar os dois gols con-
vencionais e construir mais dois gols nas linhas laterais no meio 
da quadra, utilizando cones ou outros materiais. Importante manter 
uma distância mínima entre os gols para que as equipes tenham 
espaço para jogar.

Trabalho em Grupo:

- No início, para jogadores iniciantes é difícil levantar a bola para 
realizar o chute, incentive os grupos a criarem regras que facilitem 
o jogo.
- Incentive também os alunos a criarem novos códigos de pontua-
ção para o jogo.

39
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3ª PARTE:

BOBINHO

- cinco bolas de borracha ou de futebol.

- Solicitar aos alunos que realizem um desenho com a representação 
dos jogos bobinho, golzinho e controle.
- Solicitar que alguns alunos tentem explicar o jogo, as regras, os 
movimentos permitidos, o código de pontuação.
- Solicitar que cada aluno ensine/explique o jogo a um colega fora 
do PST e na próxima aula traga as dúvidas que surgiram no momen-
to da explicação.

GOLZINHO

- quatro bolas de borracha ou de futebol, 16 cones ou objetos ad-
jacentes para marcação dos gols e coletes ou fitas para identificar 
as equipes.

CONTROLE

- quatro bolas de borracha ou de futebol e quatro cones ou objetos 
similares para marcação dos gols.

Exposição verbal - roda final:

- Ao final da aula converse com os alunos sobre a importância de 
resgatar os jogos populares relacionados ao futebol. 
- Conhecer e vivenciar os jogos de futebol é de alguma forma com-
preender a constituição do estilo de jogar brasileiro. Além disso, a 
aprendizagem dessas práticas garante repertório de jogos para que 
os alunos possam vivenciá-los no tempo livre de lazer.

Recursos

Avaliação
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Freire (2003), Oliveira e Perim (2008) e Wisnik (2008).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo

Everton Tostes

Visto

Monitor responsável

Heitor Rodrigues

Visto
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O futebol sul-americano, em es-
pecial o brasileiro, é reconheci-
do por um estilo peculiar, mar-
cado pela criatividade expressa, 
principalmente por meio do dri-
ble e jogadas de efeito. Wisnik 
(2008), apenas para citar um 
exemplo, em referência a esse 
estilo afirma que os brasileiros 
são os donos da bola enquan-
to os europeus são os donos do 
campo, ou seja, a construção 
cultural do futebol brasileiro é 
notadamente marcada pela rela-
ção do jogador com a bola, já o 
futebol no continente europeu, 
com poucas exceções, é carac-
terizado por uma preocupação 
com a dimensão tática do jogo.
Mais importante do que a con-
solidação desse estilo é tentar 
entender como ele é construído 
e como de certa forma pode ser 
ensinado e aprendido. Entende-
mos que um dos aspectos deter-
minantes dessa forma peculiar 
de jogar esteja relacionado ao 
futebol aprendido na rua, na vár-
zea, no rapadão, no pátio da es-
cola, tendo como bola qualquer 
objeto passível de ser chutado.
Contudo, tal cultura está se 

Material de apoio

Anexo 1- O estilo do futebol brasileiro

perdendo, em parte pelo inten-
so processo de urbanização e 
consequente diminuição dos 
espaços de vivência do lazer.
Nesse contexto, a tarefa de 
ensinar futebol foi delegada 
às escolinhas de futebol, as 
quais priorizam o ensino ana-
lítico do esporte, desconside-
rando o patrimônio cultural re-
lacionado aos jogos de futebol.
Portanto, sugerimos, assim 
como Freire (2003), que a “pe-
dagogia da rua” seja introdu-
zida nas aulas de futebol e no 
caso específico dessa propos-
ta, seja introduzida nas aulas 
do PST, evidentemente com 
as devidas adaptações ne-
cessárias à inclusão e parti-
cipação de todos os alunos.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Edson Arantes do Nascimento

Endereço: Rua Ronaldo Nazário de Lima, s/n

Horário: 15:00 - 17:00

Turma: Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Everton Tostes

Monitor responsável: Heitor de Andrade Rodrigues

Objetivo geral
- Conhecer e vivenciar elementos básicos da lógica tática do fute-
bol / futsal.

Objetivos específicos

- Conhecer e vivenciar as estruturas funcionais do jogo de futebol/
futsal.
- Conhecer e vivenciar os princípios operacionais de defesa e ata-
que no futebol/futsal.

Dia: 02/10/2010
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Conteúdo

- Futebol / futsal: conhecendo a lógica do jogo.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- Os princípios opera-
cionais de defesa e de 
ataque (Ex: proteger 
o alvo ou conservar a 
posse de bola).

- Em círculo, explicar aos alunos que o objetivo da aula é compre-
ender os princípios elementares da lógica tática do jogo de futebol/
futsal, ou seja, durante os jogos e suas fases de defesa e ataque os 
alunos devem tentar se posicionar adequadamente, no sentido de co-
laborar com a sua equipe. Por exemplo: na defesa procurar proteger 
o alvo e no ataque ocupar espaços vazios para receber o passe em 
segurança.
- Para facilitar o entendimento desses princípios básicos, sugerimos 
ao professor a leitura do texto em anexo (2), ao final desse plano de 
aula.

- Vivências das es-
truturas funcionais 
do futebol e jogos re-
duzidos.

- Valorização do diá-
logo como estratégia 
para solucionar os 
conflitos gerados nos 
jogos;
- Incentivo a co-
municação verbal e 
não-verbal entre os 
membros das equipes 
durante o jogo.

44
PL

A
N

O
S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

futebol_futsal.indd   28 09/12/11   00:58



45

1º Jogo - (1 contra 1)

Exposição verbal:

- Nesse primeiro jogo, os alunos irão se enfrentar em situação de 1 x 
1, o objetivo é driblar o adversário e derrubar seu cone posicionado 
próximo à linha lateral.
- Divida a quadra/campo em cinco pequenos espaços de jogo, nos 
quais os alunos irão se enfrentar individualmente (Figura 1).
- Após um pequeno período de jogo, os dois jogadores que estavam 
na quadra dão lugar aos próximos colegas e voltam a ocupar a fila.

Trabalho em Grupo:

- Após um período de vivência, interromper o jogo e solicitar que 
cada equipe em seu respectivo campo discuta sobre suas maiores 
fragilidades e quais as melhores estratégias para vencer os adver-
sários.
- O professor pode dar dicas de marcação aos alunos, por exemplo, 
marcar mais próximo ao alvo ou conduzir o atacante para as linhas 
laterais da quadra.

2ª PARTE:

Figura 1
Legenda

Jogador da 
equipe vermelha

Jogador da 
equipe azul

Cone Sentido
dos jogos
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2º Jogo - (1+1 contra 1+1)

Exposição verbal:

- O segundo jogo seguirá a mesma lógica do jogo anterior, só que 
agora com um campo a menos, para garantir mais espaço para o 
jogo. Os alunos se enfrentarão no 1 contra 1, contudo cada jogador 
terá o auxílio de um colega/ coringa, que ficará fixo no centro da 
quadra/campo e poderá trocar passes com seu companheiro, mas 
não poderá conduzir a bola ou sair de sua região demarcada (Figura 
2).
- Após um período de exploração do jogo, permita que os alunos 
joguem a situação de 2 contra 2, liberando a ação do coringa.

Trabalho em Grupo:

- Após um período de vivência, interromper o jogo e questionar os 
alunos:
- Como o coringa pode colaborar com os jogadores? Mas o que os 
jogadores devem fazer para facilitar o trabalho do coringa?
- Qual é a diferença de jogar com o coringa fixo e o coringa móvel?
- Obs: é importante conversar com os alunos sobre como é feita 
uma “tabelinha” ou “passa e vai”, conhecido também como “um-
dois”.

Figura 2
Legenda

Jogador da 
equipe 
vermelha

Jogador 
da equipe 
azul

Cone Sentido
dos jogos

Jogador
coringa
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3º Jogo - (2 contra 1)

Exposição verbal:

- Nesse terceiro jogo, a ideia é garantir superioridade numérica ao 
ataque para facilitar as ações ofensivas e solicitar ao marcador uma 
nova postura defensiva, já que nessa situação a marcação individu-
al pode não ser a melhor opção.
- Para esse jogo, utilizaremos os dois gols da quadra/campo, assim 
teremos uma situação de 2 x 1 em uma meia quadra/campo e outra 
situação na meia quadra/campo oposto, lembrando que as duas 
situações são jogos independentes.
- Dividir os alunos em dois grupos, cada grupo ocupa metade de 
uma quadra.
- Posteriormente, com os grupos em suas respectivas quadras, dis-
tribua os alunos de forma equilibrada entre os cones dispostos na 
quadra/campo conforme a Figura 3.
- Os alunos (atacantes) que ocupam os cones próximos ao meio da 
quadra/ campo iniciam o jogo realizando passes, o terceiro jogador 
(defensor) localizado no cone próximo à linha de fundo será o mar-
cador, assim o objetivo dos jogadores que iniciaram os passes é 
finalizar ao gol sem que o terceiro jogador recupere a bola. O jogo 
termina quando os atacantes finalizam em gol ou quando o defensor 
recupera a posse da bola.
- Para que os alunos vivenciem as diversas posições, ao final de 
cada finalização ou recuperação de bola cada jogador do trio ocupa 
um novo cone, modificando as posições sucessivamente no sentido 
horário.
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Trabalho em Grupo:
- Após um período de vivência interromper o jogo e questionar os 
alunos.
- Qual deve ser a postura do marcador? É mais indicado marcar 
próximo ao gol (defesa baixa) ou mais próximo ao meio da quadra 
(defesa alta)?
- E os atacantes devem buscar realizar o drible ou o passe? Em qual 
momento os atacantes devem conduzir a bola e em qual momento 
devem passar bola?

Figura 3

Cone para 
iniciar o 
ataque

48

Cone para 
iniciar a 
defesa

Legenda

Jogadores Sentido
dos jogos

GoleiroPL
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4º Jogo - (3 contra 2)

Exposição verbal:

- Nesse quarto jogo, utilizaremos a quadra/campo inteiro. Solicite 
aos alunos que formem trios e posicione metade dos trios atrás de 
um gol e a outra metade atrás do gol oposto, além disso, posicione 
um goleiro em cada gol.
- Para iniciar a atividade, um trio do lado direito da quadra/campo 
transporta a bola em direção ao gol adversário (lado esquerdo da 
quadra) por meio de passes. Nesse lado esquerdo da quadra, outro 
trio aguarda para realizar a marcação e recuperar a bola, contudo, 
para garantir superioridade numérica ao ataque, dois jogadores mar-
cam e um terceiro permanece ao lado da quadra próximo à linha 
lateral sem interferir no jogo (Figura 4).
- Após a finalização da jogada, independentemente se o ataque fez 
o gol ou se a defesa recuperou a bola, a equipe que estava ata-
cando se retira para o fundo da quadra/campo (do lado que estava 
atacando) e a equipe que estava defendendo inicia o transporte da 
bola para o lado oposto da quadra, com a participação do terceiro 
jogador que aguardava ao lado da quadra e passa a enfrentar um 
novo trio, sendo este formado por dois na defesa e um aguardando 
para dar seguimento ao próximo ataque.

Figura 4

Legenda

Jogadores Sentido
dos jogos

Goleiro
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Trabalho em Grupo:
- Após um período de vivência, interromper o jogo e questionar os 
alunos:
- Qual deve ser a postura do marcador? É mais indicado marcar 
próximo ao gol (defesa baixa) ou mais próxima ao meio da quadra 
(defesa alta).
- Quando os jogadores da defesa devem se ajudar?
- Como deve ser o posicionamento dos jogadores da defesa?
- Como deve ser o posicionamento dos jogadores do ataque?

50

Exposição verbal:

- Ao final da aula converse com os alunos, pergunte a eles o que é 
preciso aprender e treinar para ser um bom jogador de futebol. Pro-
vavelmente, alguns alunos vão apontar a importância de dominar os 
fundamentos e técnicas do jogo. Explique que o domínio da técnica 
é importante, mas que antes é preciso compreender a lógica do 
jogo, aprender a “ler” as ações dos adversários e dos companheiros 
e a se posicionar em espaços estratégicos, entre outras ações inte-
ligentes que viabilizem o jogar competentemente.

3ª PARTE:

Recursos

- cinco bolas de futebol, dez cones.

- Disponibilize uma folha de papel aos alunos e formule questio-
namentos ou situações hipotéticas sobre as ações desejáveis nos 
quatro jogos que foram propostos. 
- Por exemplo, sobre o 1 contra 1, é possível encaminhar os seguin-
tes questionamentos: qual é a melhor forma de marcar um atacante 
em uma situação de 1 contra 1? Quais estratégias você utiliza para 
recuperar a bola?
- A mesma estratégia pode ser utilizada com os demais jogos, já que 
com as respostas dos alunos será possível identificar se os mesmos 
compreendem a lógica do jogo ou ainda demonstram dificuldades 
em realizar uma leitura ajustada das situações específicas.

Avaliação

PL
A

N
O

S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

futebol_futsal.indd   34 09/12/11   00:59



51

Coordenador de Núcleo

Everton Tostes

Visto

Monitor responsável

Heitor Rodrigues

Visto

Bayer (1994), Garganta (1995), Greco e Benda (1998) e Oliveira e 
Perim (2008).

Fontes para aprofundamentos
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Diferentemente do modelo tra-
dicional de ensino do esporte 
coletivo, o qual privilegia uma 
abordagem técnica fragmenta-
da do jogo, entendemos, assim 
como Garganta (1995), que o 
problema fundamental do espor-
te coletivo é essencialmente tá-
tico, já que os jogadores devem 
resolver sequências de proble-
mas imprevisíveis e aleatórios.
O futebol/futsal, representantes 
dos esportes coletivos de inva-
são, não fogem a essa regra, as 
demandas do jogo são primei-
ramente táticas, sendo a téc-
nica um elemento a colaborar 
com a resolução dos problemas.
Portanto, é fundamental ao lon-
go do processo de aprendizagem 
que os alunos compreendam a 
dinâmica do jogo e saibam exe-
cutar os princípios elementares 
contidos em sua lógica. Não 
se trata de propor sistemas de 
jogo ou esquemas táticos es-
pecíficos, mas conduzir o aluno 
ao entendimento das relações 
elementares estabelecidas entre 
ele e a bola, ele e o alvo, ele e o 
seu companheiro, ele e seu ad-
versário, entre outros exemplos.

Material de apoio
Anexo 2- Princípios operacionais do 
jogo coletivo
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Defesa

Recuperar a 
posse da bola

Conservar indi-
vidual e coleti-
vamente a pos-
se da bola

Ataque

Impedir o avan-
ço da equipe 
contrária e da 
bola

Progredir em 
direção ao alvo

Proteger o alvo Finalizar a joga-
da

Quadro 1 - Adaptado de Bayer (1994).

Bayer (1994) apresenta alguns 
princípios operacionais, dividi-
dos em princípios de defensivos 
e princípios ofensivos. Nesse 
sentido, quando estão defen-
dendo os jogadores devem: re-
cuperar a posse da bola, impedir 
o avanço da equipe contrária e 
da bola, bem como proteger o 
alvo. No ataque, os jogadores 
devem conservar individual e 
coletivamente a posse da bola, 
progredir em direção ao alvo e fi-
nalizar a jogada, com a intenção 
de marcar o ponto (Quadro 1).
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Para o jogador ou professor 
experiente esses princípios pa-
recem óbvios, mas não o são 
aos iniciantes no esporte. É co-
mum, por exemplo, em jogos 
de iniciantes, observar todos os 
jogadores em cima da bola, um 
grande espaço vazio próximo ao 
alvo da equipe defensora, pou-
cos jogadores ocupando espa-
ços vazios para receber passes, 
entre outros diversos exemplos 
que constatam a dificuldade de 
entendimento da lógica do jogo.

Para saber mais sobre esse 
assunto recomendamos a 
leitura do seguinte artigo:
DAÓLIO, J. Jogos esportivos 
coletivos: dos princípios ope-
racionais aos gestos técnicos 
– modelo pendular a partir das 
idéias de Claude Bayer. Revista 
Brasileira de Ciência e Movimen-
to, Brasília, v. 10, n. 4, 2002.
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Edson Arantes do Nascimento

Endereço: Rua Ronaldo Nazário de Lima, s/n

Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Everton Tostes

Monitor responsável: Heitor de Andrade Rodrigues

Objetivo geral

- Problematizar a prática do futsal por meio da apresentação e 
utilização de regras que já fizeram parte deste jogo em outro mo-
mento histórico. 

Objetivos específicos

- Resgatar e valorizar a construção histórica das regras no futsal.
- Construir diferentes organizações táticas de jogo por meio de dis-
cussão e elaboração em pequenos grupos, de modo a se adaptar 
às alterações de regras apresentadas.
- Saber o momento de falar e de escutar o outro nas discussões em 
grupo demonstrando respeito pelos companheiros de turma.
- Vivenciar o jogo de futsal utilizando regras que já fizeram parte da 
organização do jogo em outro momento histórico. 

Dia: 
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Conteúdo

- Futsal: regras antigas, atuais e reinventadas.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- Conceito de regra;
- Principais alterações 
da regra; 
- Influência das regras 
na dinâmica do jogo.

- Organizar a turma em roda para um conversa inicial. 
- Explicar que o objetivo da aula é conhecer e vivenciar o jogo de fut-
sal utilizando regras que já fizeram parte do jogo em outro momento 
histórico. 
- O professor deve explanar sobre as principais regras que foram al-
teradas mostrando como era e como é atualmente.
- Por meio de votação, o grupo deve escolher pelo menos cinco re-
gras que modifiquem diretamente a dinâmica do jogo, para serem 
vivenciadas.
- O professor deve expor as principais diferenças de uma regra desa-
tualizada em relação à regra atual sem entrar em questões de organi-
zação tática do jogo, pois esta será a tarefa dos alunos na segunda 
parte da aula. 

- Vivência do jogo 
com regras antigas;
- Discussão sobre or-
ganização tática em 
função da alteração 
das regras.

- Atitude democrática 
nas discussões;
- Respeito às opiniões 
nas discussões;
- Fair play na vivência 
do jogo.

Texto auxiliar para o professor - relação de regras alteradas:

- Ver Quadro 2 (p. 57) – Modificações das regras do futsal com impli-
cações na dinâmica do jogo. Tal Quadro faz parte do texto na parte 
dedicada ao desenvolvimento do tema.
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Trabalho em grupo:

- Os alunos devem ser divididos em equipes de futsal e iniciar o 
jogo utilizando as regras desatualizadas que foram escolhidas por 
votação.
- Dois alunos das equipes que estiverem de fora devem assumir a 
função de árbitros, ficando atentos, principalmente, às “novas re-
gras” que serão utilizadas.
- Após uma prática de 5 a 10 min, o professor paralisa a aula, reúne 
todo o grupo de alunos e solicita aos mesmos que identifiquem pro-
blemas que eles estão tendo em função da modificação de regras.
- Em uma folha de cartolina deve ser anotada toda a discussão, 
conforme o exemplo a seguir:

2ª PARTE:
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Regras alteradas

- O atleta adversário não pre-
cisa ficar a 5 m da bola no 
momento da cobrança do ar-
remesso lateral.
- O gol não pode ser converti-
do de dentro da área de meta.

- Dificuldade de cobrar o ar-
remesso lateral. Toda hora a 
bola é interceptada pelo ad-
versário.
- Estamos entrando na área 
para fazer o gol, o que não 
vale mais. 

Problemas identificados

- A partir dos problemas identificados, o professor solicita que a 
equipe se reúna em um local separado, discutindo quais ações táti-
cas eles devem organizar para que não infrinjam a regra alterada e, 
ao mesmo tempo, consigam melhor êxito no jogo.
- A prática é reiniciada com as equipes tentando colocar em prática 
as organizações táticas discutidas em grupo. 
- Outras paralisações poderão ser realizadas, sendo que o professor 
deve se preocupar em registrar todas as alterações e organizações 
táticas indicadas pelos alunos na cartolina, anotando as equipes que 
oferecem sugestões.
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3ª PARTE:
Trabalho em grupo:

- Ao final da aula (reservar pelo menos 10 min para esta parte), o pro-
fessor deve reunir todo o grupo, mostrar o painel inicial contendo as 
regras alteradas e os problemas identificados e questionar os alunos 
sobre quais organizações táticas eles discutiram e tentaram colocar 
em prática para se adaptarem às novas regras.
- É muito importante o professor valorizar toda a produção dos alu-
nos quanto à resolução de problemas por meio da discussão em gru-
po, demonstrando que todos são importantes dentro de uma equipe 
para se obter êxito em um jogo. 
- Como tarefa para uma próxima aula, os alunos devem pesquisar 
junto a pessoas com 40 anos ou mais, que já jogaram futsal, o que 
eles se lembram do período histórico no qual aconteceram essas 
alterações nas regras de futsal. Pedir aos alunos que tragam infor-
mações sobre as impressões dos “ex-atletas” sobre como o jogo era 
e como ficou após as modificações. Caso tenha na localidade, algum 
ex-atleta que possa vir dar seu depoimento no próprio núcleo, esta 
seria uma iniciativa bastante relevante.
- Não esquecer de retomar o tema na próxima aula de forma a valo-
rizar a produção dos alunos. 

Recursos

- Bola de futsal, cartolina ou papel craft (se não tiver disponibilida-Bola de futsal, cartolina ou papel craft (se não tiver disponibilida-
de destes, utilize papel sulfite), pincel atômico ou caneta normal, 
apitos para os árbitros.

- Solicitar que cada aluno faça uma pesquisa com “ex-atletas” de 
40 anos ou mais, sobre suas impressões a respeito das alterações 
que foram realizadas nas regras do futsal desde a sua criação e 
principalmente a partir da década de 80. No encontro seguinte, 
o professor deve solicitar que os alunos exponham suas opiniões 
sobre o que entenderam da mudança na dinâmica do jogo com as 
alterações e o porquê eles acreditam que as mudanças se fizeram 
necessárias. 

Avaliação
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Coordenador de Núcleo

Everton Tostes

Visto

Monitor responsável

Heitor Rodrigues

Visto

Barbieri (2009), Oliveira e Perim (2008), Salles e Mattos (1996) e 
Santana (2003).

Fontes para aprofundamentos
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Material de apoio

Anexo 3

Regra

Região ou local de 
onde se pode marcar 
o gol

Pode marcar o gol 
com um chute de 
dentro da área tam-
bém

Como funciona atualmente Como era antes

De dentro da área era 
impedido de se fazer 
gol

Cobrança de arremes-
so lateral e de canto

Deve ser cobrado 
com os pés

Só podia ser cobrado 
com as mãos

Cartão azul Não é mais utilizado
Ao receber um cartão 
azul um jogador era ex-
pulso, porém, outro po-
deria entrar em seu lugar

Número de substi-
tuições

Não há limites Era limitada a cinco 
por partida

Possibilidade de o 
goleiro atuar com 
os pés fora da área 
de meta

É possível, dentro do limite de 
4 segundos, se o goleiro es-
tiver em seu campo de jogo 
e sem limite de tempo se ele 
estiver no campo adversário

Era proibido, sendo 
considerada uma in-
fração

Tempo para qual-
quer reposição da 
bola em jogo

Limite de 4 segun-
dos, evitando o uso 
da “cera”

O jogador podia “en-
rolar” para repor a 
bola em jogo

Faltas acumulati-
vas por equipe

A partir da quinta falta acu-
mulativa, em cada tempo, a 
equipe adversária terá o direi-
to a um tiro livre sem barreira 
a uma distância de 10m

Esta regra não existia

Permissão de o go-
leiro repor a bola no 
tiro de meta após o 
meio da quadra

É permitida ao goleiro 
esta ação

Ao lançar a bola a um jogador 
que estivesse após o meio da 
quadra, o goleiro deveria fa-
zer a bola quicar pelo menos 
uma vez antes do meio desta

Delimitação da dis-
tância do adversá-
rio na cobrança de 
lateral e escanteio

O adversário deverá 
ficar, a pelo menos, 
5m da bola durante 
estas cobranças

Esta delimitação não 
existia

Faltas acumulati-
vas por jogador

Não há desclassifica-
ção do jogador por 
acúmulo de faltas

Houve um período em que, a 
partir do momento que o jo-
gador cometesse sua quinta 
falta, ele seria desclassificado, 
e deveria ser obrigatoriamente 
substituído

Quadro 2 - Modificações das Regras do 
Futsal com Implicações na Dinâmica do 
Jogo (parte do texto na parte dedicada 
ao desenvolvimento do tema).

Fontes: Barbieri (2009) e Salles e Mattos (1996).
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Edson Arantes do Nascimento

Endereço: Rua Ronaldo Nazário de Lima, s/n

Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Everton Tostes

Monitor responsável: Heitor de Andrade Rodrigues

Objetivo geral

- Resgatar e valorizar o jogo de futebol de tampinhas e proporcio-
nar a compreensão da organização e desenvolvimento das compe-
tições esportivas.

Dia: 

Objetivos específicos

- Resgatar e valorizar o jogo de futebol de tampinhas.
- Compreender as formas de organização e implementação de com-
petições esportivas.
- Construir e administrar regras e regulamentos no sentido de pos-
sibilitar competições esportivas.
- Organizar, implementar e participar de um torneio de futebol de 
tampinhas.

Conteúdo

- Futebol: futebol de tampinhas.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- Resgate e valori-
zação do futebol de 
tampinhas.
- A lógica das compe-
tições esportivas.
- Compreendendo /
construindo as regras 
do futebol de tampi-
nhas.

- Construção de re-
gras do futebol de 
tampinhas.
- Organização e par-
ticipação da compe-
tição.

- Diálogo coletivo e 
respeito mútuo em 
relação à valorização 
dos jogos da cultura 
popular.
- Cooperação na cons-
trução das regras e 
organização da com-
petição.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:

Exposição verbal - roda inicial: Resgate e construção das regras

- Será apresentada uma proposta de resgate de jogos da cultura po-
pular que têm como fonte inspiradora o futebol - o futebol de dedos 
ou futebol de tampinhas – e que possibilita a exploração de temas 
como a construção de regras e a compreensão da lógica da orga-
nização de torneios e campeonatos esportivos. A sugestão inicial é 
de que seja feito o encaminhamento de uma pesquisa prévia com os 
alunos, conforme segue.

Pesquisa
- A atividade pode ter início algumas aulas antes da implementação 
propriamente dita, pela proposição de uma pesquisa com os pais, 
familiares, vizinhos ou amigos mais velhos que pode ser desenvolvi-
da da seguinte maneira: cada aluno ou cada grupo de três ou quatro 
alunos deve entrevistar uma pessoa com mais de 30 anos de idade 
que já tenha brincado do jogo das tampinhas. A ideia da pesquisa 
é fazer um levantamento de como eram as regras destes jogos há 
algum tempo atrás e buscar resgatá-las.
- Em seguida, pedir para que os alunos apresentem o resultado das 
pesquisas, finalizando a atividade com um debate com a turma para 
que sejam construídos a partir dos resultados e das leituras e dis-

61
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Ilustração:

- Após essa parte introdutória, sugerimos um texto (ANEXO 4) que 
ilustra a importância do resgate e valorização dos jogos da cultura 
popular e algumas questões para nortear uma breve discussão sobre 
o tema.

Exposição verbal: Compreendendo as competições esportivas

- Para o desenvolvimento da segunda parte do tema, a proposta ini-
cial é realizar um questionamento aos alunos sobre os conhecimen-
tos que possuem em relação a torneios ou campeonatos esportivos, 
incluindo sistemas de disputa, contagem de pontos, sistemas de 
classificação, dentre outros. 
- Após o questionamento prévio, sugerimos a leitura do texto que 
apresentaremos a seguir (ANEXO 4), possibilitando a conclusão do 
tema em sua terceira parte, com a elaboração e implementação do 
torneio de futebol de tampinhas.

Trabalho em Grupo:

- Para a contextualização do tema, sugerimos que seja feita com 
a turma a leitura do texto que disponibilizamos como material de 
apoio (ANEXO 5), que descreve algumas formas de disputa e siste-
mas de classificação das competições esportivas.

2ª PARTE:

3ª PARTE:
Trabalho em grupo: Organizando, implementando e participando do 
torneio:

- Organize com a turma um torneio de futebol de tampinhas, no qual 
eles serão os competidores e organizadores do torneio ao mesmo 
tempo. Inicialmente, oriente os alunos para que eles sejam distribuí-
dos em oito grupos (caso a turma tenha 34 alunos por exemplo, terí-
amos seis grupos com quatro integrantes e dois grupos com cinco), 
pois deste modo podemos seguir o mesmo sistema de disputas da 
Copa do Mundo, com oitavas, quartas, semifinais e finais. 
- O próximo passo é explicar para a turma que os grupos teriam que 
ser responsáveis pela organização e controle das respectivas tabelas 
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cussões anteriores, manuais com as regras do jogo das tampinhas 
da turma ou do núcleo.
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Recursos

- Tampinhas de garrafa pet (três para cada dois beneficiados da 
turma). 

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização dos diferentes passos do projeto.

Avaliação

e classificações, sendo que após a segunda fase os alunos elimina-
dos passariam a ser os organizadores e árbitros dos jogos. 
- O último passo é o desenvolvimento do torneio em si, sendo que os 
próprios beneficiados figurarão como participantes e organizadores 
da competição.
- Após o torneio faça com a turma uma avaliação de todo o proces-
so para que os alunos reflitam sobre todos os conhecimentos que 
vivenciaram naquelas aulas como o resgate do jogo, os conhecimen-
tos sobre a organização de torneios e campeonatos, a construção de 
regras e a vivência de tudo isso na prática.

Coordenador de Núcleo

Everton Tostes

Visto

Monitor responsável

Heitor Rodrigues

Visto

Oliveira e Perim (2008) e Souza Júnior e Darido (2010).

Fontes para aprofundamentos
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65
Material de apoio

Anexo 4- Resgate de jogos e brincadei-
ras: o jogo de futebol de tampinhas

Vamos conhecer um jogo que 
em muitos lugares desapare-
ceu, mas foi muito praticado 
por outras gerações. Esse jogo 
pode receber diferentes nomes 
dependendo da região, mas va-
mos denominá-lo aqui de “fute-
bol de tampinhas”. A ideia de 
resgatar o futebol de tampinhas 
é, em primeiro lugar, não dei-
xar que essa brincadeira caia 
no esquecimento, pois uma 
das formas de perpetuação das 
brincadeiras populares sempre 
foi a transmissão oral, o outro 
motivo é porque esse é um jogo 
bastante divertido e não exige 
nenhum tipo de material sofisti-
cado, bastam três tampinhas de 
garrafas pet ou até pedrinhas. 

O jogo é feito para dois jogado-
res, que atacam com as mes-
mas tampinhas. Para iniciar o 
jogo, um dos jogadores posi-
ciona as três tampinhas próxi-
mas ao seu gol, formando um 
triângulo. As tampinhas devem 
ser deslocadas com toquinhos 
com a lateral do dedo dobrado, 
com “petelecos” ou ainda com 
a lateral da palma da mão, des-
de que não sejam conduzidas. 
As tampinhas devem ser toca-
das de forma que sempre a que 
foi empurrada passe pelo meio 
das outras duas, ou seja, for-
mando uma espécie de trança.
Para que as nossas regras fi-
quem mais claras, podemos fi-
xar um número de toques, que 
será de quatro, ou seja, o joga-
dor cruza uma, duas, três vezes 
e no quarto cruzamento deve fi-
nalizar ao gol. Se durante o ata-
que alguma das tampinhas sair 
do campo pela lateral ou pela li-
nha de fundo ou a tampinha lan-
çada não passar pelo meio das 
outras duas, o jogador perde o 
ataque e o adversário inicia o seu 
ataque colocando as três tampi-
nhas em formato de triângulo, 
na frente de seu gol. Se a tam-
pinha virar de lado e sair rolan-
do, mas não sair do campo, é só 
esperá-la parar e deitá-la nova-
mente para continuar a jogada.

Fonte: Arquivo pessoal do professor 
Osmar Moreira de Souza Júnior.

Figura 5 - Natalia (8 anos) joga futebol 
de tampinhas.
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Cada jogador tem direito a cinco 
ataques, que são feitos de for-
ma alternada, ou seja, jogador 
A ataca primeiro, em seguida 
ataca o jogador B, depois no-
vamente o A, e assim suces-
sivamente, até que ambos te-
nham atacado cinco vezes. Se 
o jogo for de um campeonato 
que não puder haver empates 
e depois de cinco jogadas ter-
minar empatado, cada joga-
dor irá fazer uma jogada até 
que alguém desempate o jogo.
Estão aí as regras do futebol 
de tampinhas, mas se vocês 
optaram por jogar com re-
gras diferentes não tem pro-
blema nenhum, o importante 
é que vocês adotem um có-
digo de regras e o respeitem.

Todos nós acompanhamos de 
alguma maneira as competições 
esportivas que acontecem em 
nosso país e no exterior. Alguns 
mais fanáticos acompanham 
campeonatos brasileiro, espa-
nhol, italiano, alemão, inglês de 
futebol, NBA (Liga profissional 
norte-americana de basquete-
bol), campeonatos de voleibol, 
dentre outros. Outros menos 
fanáticos entram no clima de 
torcedores apenas de quatro 
em quatro anos durante a Copa 
do Mundo de Futebol e aí aca-
bam tentando entender como 
funciona aquela competição.
Será que essas competições 
são todas iguais? Por que será 
que algumas são denominadas 

Figura 6 - Representação da movimen-
tação das tampinhas.

Material de apoio
Anexo 5- Entendendo os campeo-
natos e torneios esportivos

futebol_futsal.indd   50 09/12/11   00:59



67
campeonatos, outras torneios, 
outras copas e outras ainda li-
gas? Vamos tentar entender 
um pouquinho sobre como são 
organizadas essas competi-
ções. Primeiramente podemos 
distinguir duas formas básicas 
de competições esportivas: os 
campeonatos e os torneios. Pa-
rece a mesma coisa, mas não 
é. Os campeonatos são aquelas 
competições nas quais todos 
os participantes se enfrentam, 
como acontece no Brasileirão 
de futebol, e os torneios são 
competições em que, geralmen-
te, as equipes são divididas em 
grupos, jogando apenas com 
as equipes do próprio grupo, 
classificando-se as melhores 
equipes para as próximas fa-
ses até a definição de duas 
equipes finalistas, que decidem 
quem será o campeão, como é 
a Copa do Mundo, por exemplo.
Para facilitar e para melhor en-
tender como isso funciona no 
futebol, detalharemos: no Cam-
peonato Brasileiro são 20 equi-
pes que se enfrentam em turno 
e returno, ou seja todos jogam 
contra todos duas vezes, uma 
em seu estádio (como mandan-
te do jogo) e outra no estádio do 
adversário (como visitante). Por 
exemplo, o Cruzeiro joga duas 
vezes contra o Flamengo, uma 
no Maracanã, como visitante e 

outra no Mineirão, como man-
dante. Portanto, no Brasileirão, 
todos os times irão jogar 19 
vezes em casa e 19 vezes fora 
de casa, totalizando 38 jogos.
Mas como saber quem está em 
primeiro lugar, em segundo, 
em terceiro e assim por diante?
Bem, os campeonatos como o 
Brasileirão são denominados 
também de campeonatos de 
pontos corridos, sendo assim, 
os times pontuam a cada jogo 
e a soma dos pontos define a 
classificação. No caso especí-
fico do futebol, os times que 
vencem os jogos somam 3 pon-
tos por partida, independen-
te do placar do jogo, no caso 
de empate, cada time soma 1 
ponto na classificação e o time 
que é derrotado não ganha ne-
nhum ponto. Ao final do cam-
peonato, o time que conseguir 
somar o maior número de pon-
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tos é declarado campeão. Caso 
dois ou mais times somem o 
mesmo número de pontos, há 
os critérios de desempate que 
definem qual equipe fica clas-
sificada à frente da outra. No 
regulamento do Brasileirão, fica 
estabelecido também o sistema 
de acesso e rebaixamento (os 
4 últimos colocados na clas-
sificação final são rebaixados 
para a série B e os 4 primeiros 
da série B são promovidos para 
a série A, no ano seguinte).
No caso dos torneios como a 
Copa do Mundo ou a Taça (ou 
Copa) Libertadores da América, 
por exemplo, as equipes são di-
vididas em grupos ou chaves, jo-
gando apenas contra as equipes 
de sua própria chave na primeira 
fase e classificando-se para as 
próximas fases, um número de 
equipes limitado, determinado 
pelo regulamento de cada tor-
neio. Nas fases subsequentes, o 
torneio pode assumir o formato 
de eliminatória simples, também 
denominado de “mata-mata”, a 
equipe perdedora do confron-
to é eliminada da competição.
Os torneios de futebol, assim 
como os campeonatos seguem 
um sistema de classificação em 
que se atribuem 3 pontos para 
os vencedores, 1 em caso de 
empate e nenhum para a derro-

ta, estabelecendo também seus 
critérios de desempate para o 
caso de igualdade de pontos en-
tre duas ou mais equipes, porém 
nas fases de eliminatória sim-
ples, como as oitavas, quartas 
ou semifinais, em geral os jogos 
são decididos pela prorrogação 
(tempo extra após o jogo para 
que haja um desempate) e/ou 
disputa de pênaltis nos casos 
de empate. Em outros esportes 
como o basquetebol, o voleibol 
ou o handebol os sistemas de 
disputa também são similares, 
variando a contagem de pontos 
que depende das regras e regu-
lamentos de cada modalidade.
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PLANO DE ATIVIDADE - 5

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Edson Arantes do Nascimento

Endereço: Rua Ronaldo Nazário de Lima, s/n

Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Everton Tostes

Monitor responsável: Heitor de Andrade Rodrigues

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar os diversos jogos provenientes do futebol.

Objetivos específicos

- Conhecer, vivenciar e refletir sobre jogos oriundos do futebol: 
futevôlei, futetênis e futebol de botão.
- Incentivar a participação dos alunos na vivência, na elaboração e 
na discussão das regras dos jogos.

Dia: 

Conteúdo

- Futebol e suas manifestações: futevôlei, futetênis, chutebol, pe-
bolim, futebol de botão, futebol de pinos. 
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- Discussão sobre as 
mais diversas formas 
de manifestações lú-
dicas do futebol no 
nosso cotidiano.
- Conhecimento e re-
conhecimento das 
manifestações cultu-
rais do futebol.

- Vivência do jogo 
de futebol nas suas 
diversas manifesta-
ções.
- Vivência da com-
binação do futebol 
com outros esportes 
(voleibol e tênis) por 
meio de jogos redu-
zidos.
- Elaboração, com-
preensão e organiza-
ção de competições 
por meio de jogos de 
mesa.

- Discussão sobre a 
importância de se 
resgatar os “patrimô-
nios” culturais dos 
jogos lúdicos de fute-
bol combinado com 
outras modalidades e 
do futebol de mesa.
- Promoção de dis-
cussão democrática 
das regras adotadas 
nos jogos.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE: Apresentação das manifestações do Futebol (história e 
regras)

Exposição verbal - roda inicial: 
- Serão apresentadas algumas manifestações do futebol, propostas 
de jogos culturais lúdicos que têm o futebol como fonte inspiradora, 
tais como: futevôlei, futetênis e futebol de botão.
- A ideia é que o professor, em um primeiro momento, apresente 
aos seus alunos uma das manifestações do futebol citadas anterior-
mente, ou seja, jogos recreativos que busquem retratar partes do 
futebol em combinação com outros esportes (futevôlei, futetênis) 
ou de mesa que simulam uma partida de futebol (como o futebol 
de botão), só que em uma escala reduzida do que o jogo de futebol 
representa na realidade.
- Provavelmente, nem todos os alunos saberão do que se tratam 
esses jogos e mesmo aqueles que conhecem podem apresentar di-
vergências na forma de jogar.
- O professor poderá levantar várias questões aos seus alunos sobre 
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- Dividir a turma em quatro ou mais grupos para melhor organiza-
ção dos jogos. No caso do futevôlei e do futetênis, para que ocorra 
maior contato com a bola e maior participação de todos os alunos. 
Já no futebol de mesa ou futebol de botão para que os alunos viven-
ciem o prazer de jogar o futebol, porém de outra forma, como eles 
não estão acostumados, por meio de um brinquedo.

2ª PARTE:

FUTEVÔLEI

Exposição verbal:

- O futevôlei é um esporte que combina alguns fundamentos téc-
nicos do futebol (recepção, passe, chute e cabeceio) com algumas 
das regras básicas do voleibol (forma de disputa do jogo em sets 
e dimensões e características da quadra de jogo que é dividida em 
dois campos por uma rede). Assim, o futevôlei é um jogo de oposi-
ção entre duas equipes (duplas, trios ou quartetos), em que a bola 
pode ser golpeada com qualquer parte do corpo, exceto a mão, o 
braço e o antebraço. O jogo tem por objetivo enviar a bola por cima 
da rede para o solo do campo adversário, evitando que ela toque o 
solo do seu próprio campo. A bola é colocada em jogo pelo sacador 
que executa o saque golpeando a bola com um dos pés, por sobre 
a rede em direção ao campo adversário. Cada equipe tem o direito 
de golpear a bola três vezes para enviá-la de volta ao campo adver-
sário.
- A forma de disputa de uma partida de futevôlei pode ser realizada 
de três formas:

o jogo cultural em questão, como por exemplo: vocês sabiam que 
o futevôlei é reconhecido pela FIFA como esporte, que já existe um 
campeonato mundial de futevôlei e que no último torneio realizado 
pela FIFA a dupla masculina campeã foi do Brasil? Vocês sabiam que 
existem outras formas de se jogar o futebol de campo e de quadra 
fora do seu ambiente de competição? E que esses jogos de mesa po-
dem simular o futebol, que é caracterizado em uma escala reduzida? 
Conhecem os diferentes tipos possíveis de sistema de competição 
para se montar um torneio ou campeonato? 
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Melhor de três sets vencedores: baseado no mesmo molde da 
disputa de set único.

     Disputa de sets cronometrados: consiste em aplicar a forma de        
disputa em um único set até o limite cronometrado de 8 min direto. 
Se no término dos 8 min o jogo terminar empatado é 
efetuado o ultimo rally, quem fizer o ponto vence a partida.

- Formar quatro miniquadras de futevôlei (6 m x 3 m) em uma quadra 
poliesportiva ou em um pátio. Observação: manter certa distância 
entre as miniquadras de futevôlei, para que não haja interferência 
entre os jogos. As miniquadras de futevôlei podem ser demarcadas 
no chão por giz. Esse jogo pode ser jogado em duplas, trio ou em 
quartetos, mas tradicionalmente se utilizam jogos em duplas. Em 
cada miniquadra de futevôlei colocar quatro duplas. Nesse caso, 
enquanto duas duplas se enfrentam no jogo, as outras duas duplas 
terão a função de se organizar para ver quem vai ser o árbitro prin-
cipal, os dois juízes de linha, um de um lado e outro do outro, e por 
fim o anotador dos pontos da partida.
Para os núcleos que têm dificuldade de aplicar outra modalidade 
coletiva além do futebol, essa seria uma boa forma graduada de in-
centivar e de propiciar o interesse dos alunos pelo voleibol, partindo 
do futevôlei adaptado para o futevôlei propriamente dito e, por fim, 
para o voleibol. Assim, os alunos já teriam como base a essência 
das regras do jogo do voleibol, apenas faltaria trabalhar as questões 
técnicas e táticas.

Trabalho em Grupo e trabalho Independente:

- Fazer com que as duplas que estão de fora do jogo participem do 
jogo indiretamente e que eles trabalhem em equipe para o desenvol-
vimento da partida. Neste caso, dividindo funções de quem vai ser 
o árbitro principal, os dois juízes de linha, um de um lado e outro do 
outro, e por fim o anotador dos pontos da partida.
Em cada miniquadra de futevôlei, deixar a critério das quatro duplas 
que eles mesmos estabeleçam as suas próprias regras, ou seja, os 
alunos podem definir as regras partindo do que eles já conhecem de-

Disputa em um set: vence a equipe que atingir 15 pontos com 
no mínimo dois pontos de diferença para equipe adversária. Na 
ocorrência de um empate em 16 pontos, a equipe que 
marca o 17° ponto vence o set e a partida.
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corrente da prática ou mesmo indicar regras que deixem o jogo mais 
simples ou mais complexo. Por exemplo, liberar ou não um pingo da 
bola sempre quando enviada para o outro lado da quadra adversária.

FUTETÊNIS

Exposição verbal:

- O futetênis pode ser jogado individualmente ou em duplas, só que 
ao invés das raquetes, os jogadores devem tocar a bola somente 
com os pés e o corpo, exceto as mãos, braço e antebraço. A bola 
utilizada é a de futebol, mas pode ser trocada por qualquer outra 
bola (de voleibol, de handebol e a própria bolinha de tênis). Cada 
jogador só pode dar um toque na bola em cada lado de sua quadra. 
No caso do jogo de duplas, não pode haver passes entre os dois 
jogadores da mesma equipe. Para o recebedor do saque é permitido 
no máximo um quique da bola em sua quadra de jogo. A bola deve 
ser sempre passada para o campo adversário. O saque é efetuado 
com os pés, com a bola estando parada no solo e o jogador tendo 
que chutar a mesma para o lado adversário. A pontuação é seme-
lhante a do tênis, pontuado por games e sets (melhor de três sets, 
e melhor de nove games). 
- Assim como o futevôlei, o futetênis pode representar uma boa 
forma graduada de incentivar e de propiciar o interesse dos alunos 
pelo tênis a partir do futebol, partindo do futetênis para o tênis pro-
priamente dito. Assim, os alunos já teriam como base a essência 
das regras do jogo do tênis, apenas faltaria trabalhar as questões 
técnicas e táticas para o tênis.
- Montar quatro miniquadras de futetênis (6 m x 3 m) em uma quadra 
poliesportiva ou em um pátio. Observação: manter certa distância 
entre as miniquadras de futetênis, para que não haja interferência 
entre os jogos. As miniquadras de futetênis podem ser demarcadas 
no chão por giz e os golzinhos no final de cada linha de fundo por 
mini golzinhos de futebol ou por cones. Em cada miniquadra de fute-
tênis colocar quatro duplas. Esse jogo como o tênis pode ser jogado 
individual ou em duplas.
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Trabalho em Grupo:

- Da mesma forma como no futevôlei, pode-se fazer com que as 
duplas que estão de fora do jogo participem do jogo indiretamente 
e que eles trabalhem em equipe para o desenvolvimento da partida. 
Nesse caso, dividindo funções de quem vai ser o árbitro principal, 
os dois juízes de linha, um de um lado e outro do outro, e por fim, o 
anotador dos pontos da partida.
Se o professor observar dificuldades de alguns alunos em participar 
desse jogo, poderá levantar questões aos grupos sobre tais dificul-
dades, procurando cheguar a um consenso sobre a melhor forma 
ou alternativa de se adaptar ou modificar as regras do jogo, possi-
bilitando assim a diminuição das dificuldades para aqueles que não 
possuem uma maior habilidade para o futetênis.

FUTEBOL DE BOTÃO OU FUTEBOL DE MESA

Exposição verbal:

- Para realização do futebol de botão ou futebol de mesa, serão ne-
cessárias algumas equipes de futebol de botão. Caso falte a mesa 
específica, ela poderá ser substituída ou adaptada pelo próprio chão 
da quadra poliesportiva ou pátio, desde que o chão seja plano e liso.
- Para que sejam possíveis as realizações das partidas de futebol de 
botão, o professor poderá pedir aos seus alunos que eles desenhem 
um campo de futebol no chão com giz, se possível com os campos 
em tamanhos padronizados.
- Antes de começar as partidas de futebol de botão o professor 
apresentará e demonstrará os três tipos de regras (Disco, Bola 12 
Toques, Bola 3 Toques) para se jogar o futebol de botão.
- Bola de um toque: a cada lance regular de um técnico segue-se 
a vez de jogar o adversário, ou seja, um toque para cada técnico 
alternadamente, exceto nos casos de infração de dois toques e na 
saída de jogo. 
- Bola de 12 Toques: cada técnico tem direito a um limite coletivo 
de 12 toques até o chute a gol, desde que não faça falta no botão 
(jogador) adversário antes de tocar na bola ou que a bola toque no 
botão (jogador) do time adversário, o que transferirá o direito cole-
tivo de 12 toques para o adversário. No caso de escanteio, lateral 
ou falta do adversário mantém a contagem, ou seja, não se inicia 
a contagem para 12 novamente. Assim, se não houver chute a gol 
até o 12° toque, será tiro livre indireto a favor da equipe adversá-
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Trabalho em Grupo:
- Incentivar que os alunos formem grupos de quatro e desenhem os 
campos de futebol de botão no chão da quadra com o giz.
- Deixar que os alunos escolham as suas regras de jogo.
- Incentivar os alunos a organizarem seu próprio torneio, como for-
ma de vivenciarem uma competição.
- Na falta do material convencional para se jogar o futebol de botão 
ou futebol de mesa, pode-se utilizar alguns materiais alternativos, 
como tampas de acrílico de relógios, que podem ser pintadas e 
receber aplicações de números e distintivos de times; tampas re-
dondas de vasilhas de xampus, condicionadores, catchup, óleo de 
cozinha, vinagre, pimenta ou qualquer outra parecida. Para usar a 
tampa como botão, retire-a da vasilha e, em seguida, raspe a parte 
de baixo da tampa no chão áspero, para poder deixá-la lisa e sem 
irregularidades na sua forma, facilitando assim seu deslocamento e 
deslize. Também pode ser feita de casca de coco, produzida de uma 
forma mais artesanal.

ria. Cada botão (jogador) poderá ser acionado, no máximo, por três 
vezes consecutiva.
- Bola de três toques: baseada na mesma forma de 12 toques men-
cionado acima, só que ao invés de 12 toques nessa regras é permi-
tido três toques, no máximo, por direito de cada técnico.

Recursos

FUTEVÔLEI
- quatro bolas de voleibol ou de futebol, postes e redes de vôlei ou 
adaptações (corda, fita, etc).

FUTETÊNIS
- quatro bolas de voleibol, de futebol ou de tênis, postes e redes de 
tênis ou adaptações (corda, fita, etc).

FUTEBOL DE BOTÃO OU FUTEBOL DE MESA
- oito times de futebol de botão e se possível quatro mesas de fu-
tebol de botão.
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- Ao final da aula, em roda, solicitar que alguns alunos tentem ex-
plicar o jogo, as regras, os movimentos permitidos, o código de 
pontuação.
- Solicitar aos alunos que montem um relatório da competição com 
os jogos e a classificação de todos os participantes do torneio de 
futebol de botão.

Avaliação

Coordenador de Núcleo

Everton Tostes

Visto

Monitor responsável

Heitor Rodrigues

Visto

Oliveira e Perim (2008), Futebol... (2010a), Futebol... (2010b), Fu-
tetênis (2010) e Futevôlei (2010).

Fontes para aprofundamentos
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PLANO DE ATIVIDADE - 6

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Edson Arantes do Nascimento

Endereço: Rua Ronaldo Nazário de Lima, s/n

Horário: 15:00 - 17:00

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Everton Tostes

Monitor responsável: Heitor de Andrade Rodrigues

Objetivo geral

- Proporcionar a reflexão crítica em relação às desigualdades de 
gênero relacionadas ao futebol.

Objetivos específicos

- Discutir as dificuldades enfrentadas pelo futebol feminino no Bra-
sil.
- Vivenciar atividades que provoquem reflexões em relação às de-
sigualdades de gênero que permeiam o futebol.
- Reconstruir o jogo de futebol no núcleo, a partir de reflexões que 
tomem como ponto de partida a inclusão de todos (as) independen-
temente de marcadores sociais como gênero e habilidade.

Dia: 06/10/2010 

Conteúdo

- Futebol e gênero
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- Conhecimentos rela-
tivos ao futebol femi-
nino.
- Conhecimentos so-
bre a mudança das 
regras e espetaculari-
zação do voleibol.
- Reflexão sobre a 
construção de regras 
que favoreçam a in-
clusão.

- Elaboração de re-
gras inclusivas.
- Vivência de jogos 
com regras adapta-
das.
- Discussões sobre 
as desigualdades 
de gênero que per-
meiam o universo do 
futebol.

- Respeito às diferen-
ças de gênero e habi-
lidade.
- Diálogo para cons-
trução coletiva de re-
gras.
- Solidariedade com 
mulheres que jogam 
futebol no Brasil e 
com colegas de turma 
que são excluídos nas 
vivências do jogo de 
futebol.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial: O futebol feminino

- Iniciar a aula tecendo alguns comentários sobre a prática do fu-
tebol, afirmando, por exemplo, que apesar do futebol constituir-se 
no esporte mais conhecido e praticado no Brasil e em quase todo o 
mundo, não podemos dizer que tal situação se concretize de forma 
democrática. Um dos principais motivos para que apontemos esta 
hipótese refere-se às desigualdades de oportunidades de acesso ao 
futebol em relação ao gênero, ou seja, as mulheres não encontram 
um espaço legítimo para se apropriarem do futebol da mesma ma-
neira que os homens. 
- Nesse sentido, o tema desta aula tem como foco a importância de 
se trazer à tona o futebol feminino, para que possibilitemos refle-
xões sobre a forma como as mulheres são marginalizadas no cená-
rio futebolístico.

Ilustração:
- Como uma primeira provocação para abordar o tema peça para que 
os alunos e as alunas apontem o nome de dez jogadores de futebol 
e de dez jogadoras de futebol ou, se possível, apresente para eles 
fotos de jogadores e de jogadoras para que eles digam seus nomes, 
após esta tarefa discuta com a turma a diferença entre nossos co-
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nhecimentos sobre o futebol feminino e masculino, refletindo sobre 
os salários das jogadoras e dos jogadores, as competições mascu-
linas e femininas (pode-se enfatizar a Copa do Mundo, que no caso 
masculino literalmente para o país e no caso feminino passa comple-
tamente despercebida pelo grande público), é possível ainda discutir 
as diferenças em relação à cobertura dos meios de comunicação.
- Texto ao final (ANEXO 6)
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2ª PARTE:
Exposição verbal:

- A partir das discussões anteriores é possível pensar em uma pro-
posta de intervenção que possa ressignificar o jogo de futebol entre 
meninos e meninas no núcleo. Para isso, nossa sugestão parte da 
experiência extraída do voleibol, que atendendo a demanda dos pa-
trocinadores e dos meios de comunicação, passou por um processo 
de transformação que alteraria significativamente a dinâmica dos 
jogos. Assim, apresentamos, a seguir, um texto para leitura com 
os alunos que servirá para contextualizar a vivência do tema destas 
aulas.
- Texto ao final (ANEXO 7)

Trabalho em grupo:
- Partindo de uma proposta de contextualização da história do vo-
leibol que mudou suas regras para atender às demandas do esporte 
de espetáculo impostas pela mídia, propor aos alunos e alunas que 
desempenhem o papel de gestores do jogo, colocando a seguinte 
situação problema:
   Assim como no caso do voleibol, em nosso núcleo também temos 
uma demanda que exige que façamos transformações para atender 
às necessidades do Programa Segundo Tempo. Acontece que em 
nossos jogos de futebol nem todo mundo participa de forma efetiva 
e prazerosa, portanto, a missão de vocês é repensar a dinâmica de 
nossos jogos de forma a solucionar o problema.
  Para complementar a vivência, sugerimos a transformação da re-
gra que pode contribuir para um jogo que proporcione oportunidades 
mais igualitárias para todos os alunos. A sugestão é que ao dividir 
as equipes para os jogos, o professor tente equilibrá-las tecnica-
mente e, em seguida, combine com as equipes que cada uma delas 
terá o direito de escolher na equipe adversária aqueles jogadores 
ou jogadoras que eles consideram ser os que mais desequilibram 
as partidas em função da maior habilidade. Após escolhidos esses 
jogadores (no caso do futebol de campo pode-se pensar em 5 ou 
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6 jogadores, dependendo do nível de habilidade da turma, no caso 
do futsal, dois ou três jogadores estariam de bom tamanho) seria 
combinada a regra de que os mesmos só poderiam jogar com o pé 
não dominante. O professor poderia, inclusive, providenciar uma fita 
para identificar a perna que não seria permitida tocar na bola ou pe-
dir para que os alunos deixassem uma das meias levantada e outra 
abaixada, para que ficasse mais fácil para identificar se estes alunos 
tocaram a bola com o pé ou perna não-permitido, pois neste caso 
seria marcada falta para a equipe adversária. Com esta adaptação, 
teríamos a possibilidade de minimizar as diferenças de habilidade, 
possibilitando ao final da aula uma discussão com a turma sobre as 
intenções pedagógicas da modificação.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Ao final da aula, reunir toda a turma para uma discussão sobre to-
das as vivências desenvolvidas, analisando a forma como o futebol 
feminino é discriminado em nosso país e como é possível construir 
alternativas para que meninos e meninas possam jogar futebol jun-
tos, minimizando as exclusões.

Recursos

- Bolas de futsal e jogos de coletes.

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Analisar como os alunos dialogam as transformações das regras 
para a inclusão, com atenção especial para sua capacidade de argu-
mentação e respeito às opiniões dos demais.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo nas vivências do jogo.

Avaliação
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Coordenador de Núcleo

Everton Tostes

Visto

Monitor responsável

Heitor Rodrigues

Visto
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Darido e Souza Júnior (2007), Moura (2003) e Oliveira e Perim 
(2008).

Fontes para aprofundamentos
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Desde que o futebol brasileiro 
deixou de ser visto por cien-
tistas sociais como “ópio do 
povo” - efeito explorado pela 
ditadura militar -, o esporte vem 
sendo objeto de pesquisas e 
artigos para entendimento de 
práticas cotidianas da socieda-
de. Contudo, se as fontes trans-
bordam de informações sobre 
o futebol masculino, elas prati-
camente secam em relação ao 
futebol feminino. “Minha dis-
sertação talvez seja o primeiro 
momento na academia em que 
se busca esses dados. Mergu-
lhei às cegas nos periódicos 
de cada época e estou tirando 
leite de pedra”, afirma Eriberto 
Lessa Moura, mestrando em 
Estudos do Lazer, pela Facul-
dade de Educação Física (FEF) 

Material de apoio

Anexo 6- Eva Futebol clube

Mestrando relaciona o futebol fe-
minino no Brasil com movimentos 
higienista, eugenista e feminista
Luiz Sugimoto

da Unicamp. A dissertação é 
orientada pela Professora Drª 
Heloísa Helena Baldy dos Reis.
“Os estudos sobre o futebol nas 
ciências sociais em nosso país 
ainda são incipientes e, quan-
do levamos o tema para as re-
lações de gênero, são nulos. 
O esporte em geral era visto 
como algo alienante. Mesmo no 
movimento feminista, nota-se 
grande preocupação com o cor-
po – reprodução, maternidade, 
sexo, expressão, violência, sen-
sibilidade –, mas persiste a la-
cuna quando se trata da mulher 
no esporte. De futebol, então, 
nem se fala”, acrescenta o pes-
quisador. Trabalhando em esco-
las de futebol de Campinas, ele 
pôde observar as pouquíssimas 
meninas que ousaram invadir 
o que se denomina de “divino 
universo masculino”, indagan-
do por que o futebol, uma das 
formas mais importantes de 
expressão da cultura brasilei-
ra, permanece como área de 
lazer hegemônica dos homens.
Eriberto Lessa mergulhou fun-
do, até o início do século XX, 
seguindo pistas de jogos de 
mulheres em 1908 e 1909. “A 
preocupação não era saber qual 
foi a primeira partida, mas ana-
lisar em que contextos ocorriam 
essas participações das mulhe-
res”, explica. A pesquisa se es-
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trutura em três momentos: um 
jogo de 1913, em evento be-
neficente visando à construção 
de um hospital para crianças 
pobres pela Cruz Vermelha; um 
jogo de 1921, entre senhoritas 
do Tremembé e da Cantareira 
(bairros da zona Norte de São 
Paulo); e torneios em 1940 no 
Rio de Janeiro, desta vez en-
volvendo mulheres do subúrbio, 
que formaram times de nomes 
sugestivos como Cassino Re-
alengo e Eva Futebol Clube.
Travestidos - o hospital para 
crianças foi inaugurado quatro 
anos depois do jogo de 1913, 
em Indianópolis. A obra era 
prioridade frente à explosão po-
pulacional nos centros urbanos, 
o que gerou o movimento higie-
nista, com campanhas sanitaris-
tas para o controle de doenças. 
O discurso médico pregava que 
as pessoas praticassem espor-
te, saíssem de lugares sombrios 
para tomar sol e dessem aten-
ção especial à higiene das crian-
ças. As mulheres da burguesia 
participavam intensamente da 
organização desses eventos. 
“Aquela partida atraiu grande 
público, visto o anúncio nos 
jornais de que “as mulheres 
podem até jogar futebol”. Mas 
descobri, nas edições dos dias 
seguintes, que a “Madame Lili” 
da escalação, na verdade, era 

um homem usando vestido, 
peruca e maquiagem; eram jo-
gadores travestidos do america-
no, então campeão paulista, e 
entre eles senhoritas da socie-
dade. Contudo, ficou registra-
do como o primeiro jogo entre 
mulheres”, conta o mestrando.
A partida entre tremembenses e 
cantareirenses foi noticiada em 
A Gazeta, como atração curio-
sa – para não dizer cômica – 
das festividades de São João. 
Em 1921, as mulheres ainda 
eram relegadas à assistência 
dos sportmen, entusiasmando-
os com vivas e aplausos. Mas 
elas já não iam aos jogos passi-
vamente, apenas para florir as 
arquibancadas. Começavam a 
entender do esporte. Os jornais 
elegiam as torcedoras mais be-
las, as madrinhas de clubes, e 
elas entravam em campo para 
dar o pontapé inicial ou disputar 
tiros livres. Na mesma época, 
ocorria a passagem do movi-
mento higienista para a eugenia.
Pela raça - “A eugenia estará 
bem mais presente em 1940, 
com o nazismo. A medicina 
defendia a prática de natação, 
tênis, vôlei e atletismo pela mu-
lher, até de forma competitiva, 
desde que não se tratasse de 
esporte de contato e houves-
se preocupações científicas e 
“higiênicas”: a atividade física 
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deveria contribuir para a função 
materna de gerar não homens 
raquíticos, mas homens fortes 
que trouxessem o engrande-
cimento da raça brasileira”, 
explica Eriberto Lessa.
Entre abril e junho daquele ano, 
enquanto um empresário do 
ramo de calçados organizava 
torneios de futebol feminino no 
subúrbio do Rio, levando bom 
público aos estádios e premian-
do as jogadoras com pares de 
sapatos, Getúlio Vargas tratava 
de assumir o controle também 
da área esportiva, formulando 
leis definitivas e únicas para o 
país. Existiam apenas duas ou 
três federações de esportes e o 
futebol padecia desta desregu-
lamentação. 
Jornais, como O Paiz, que 
apoiavam os jogos femininos 
em reportagens, começaram a 
aderir à posição dos médicos 
(que detinham a cientificidade 
da Educação Física), conde-
nando a prática de futebol por 
mulheres, sob argumento de 
que era prejudicial aos órgãos 
de reprodução e à beleza das 
formas. “Falavam da excentri-
cidade, da rigidez dos quadris 
e dos músculos, e do perigo do 
impacto de uma bola, esque-
cendo que o homem também 
possui órgãos reprodutores 
para proteger”, observa Lessa.
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Masculinização - além do dis-
curso médico, naqueles tor-
neios, emergiu o preconceito 
contra as mulheres suburbanas, 
que encontraram no futebol 
uma forma de lazer e também 
de competir. “Elas faziam movi-
mentos não condizentes com os 
de uma atleta mulher, cuspiam, 
contrariavam os conceitos da 
higienização, dos bons modos. 
Daí, a taxação de masculinida-
de. Quero mostrar que existem 
diferenças não apenas entre 
homens e mulheres nas práti-
cas esportivas, mas também 
entre as mulheres, dependen-
do da classe social”, comenta.
A discussão mais acirrada, no 
primeiro semestre de 1940, 
apresentou lances inusitados 
como a carta indignada de um 
cidadão a Getúlio Vargas, reper-
cutida pela imprensa e reprodu-
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zida nesta página, 
e terminou somente 
no ano seguinte, pelo 
Decreto-Lei 3.199, 
do Ministério da Edu-
cação, que em seu 
artigo 54 dispõe: “Às 
mulheres não se permi-
tirão a prática de desportos in-
compatíveis com as condições 
de sua natureza”. Segundo Eri-
berto Lessa, ficava patente que 
um dos desportos atingidos era 
o futebol feminino: “Pareceu que 
era seu fim”. Mas, revogada a 
proibição em 1979, nossas joga-
doras voltariam aos gramados.
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Nos EUA, futebol é 
coisa de mulher

A dissertação de Eriberto Les-
sa Moura avança até nossos 
tempos, quando equipes como 
o Radar começaram a se desta-
car nos anos 1980, e traz um 
estudo de caso sobre o time de 
futebol feminino do Guarani, de 
Campinas, formado em 1983 e 
extinto em 1985. Campeãs da 
Liga Campineira, as meninas 
participaram de amistosos in-
ternacionais e de preliminares 
do Campeonato Brasileiro mas-
culino com transmissões pela 
televisão. As jogadoras tinham 
noção do preconceito: “Elas afir-
mam que hoje seria bem mais 
fácil jogar. Antes, além do es-
tereótipo da homossexualidade, 
havia o do próprio papel da mu-
lher na sociedade. Quando uma 
delas errava um chute, um fula-
no na arquibancada logo man-
dava ela ir para o fogão”, conta.
De fato, hoje o pai já matricu-
la a filha nas aulas de futebol e 
torce por ela no estádio. Mas 
prevalece algum preconceito 
nas unidades de ensino, onde 
não existe orientação pedagó-
gica. “As equipes e mesmo as 
seleções são um catado de jo-
gadoras, os campeonatos são 
casuais. As melhores atletas 

87
acabam na liga americana”, cri-
tica Lessa. E, mesmo havendo 
mudança de postura, ela vem 
com atraso: “Nossas meninas 
começaram a treinar com 10 ou 
11 anos, não tiveram aquele es-
tímulo e a bagagem que os me-
ninos trazem desde os 5 anos”.
Lessa estima que, nos Estados 
Unidos, aproximadamente 10 
milhões de mulheres praticam 
o futebol, justamente em fun-
ção do incentivo nas escolas. 
“Se aqui dizemos que futebol é 
coisa de homem, lá é coisa de 
mulher, literalmente”, ironiza. O 
que não significa, segundo ele, 
que a sociedade americana seja 
menos machista, mesmo por-
que as mulheres não têm vez no 
futebol americano ou no beise-
bol, onde se realizam apenas na 
torcida com seus pompons ou 
como namoradas dos jogadores.
“Esses dois esportes são sím-
bolos de poder e masculinidade. 
Depois dos atentados de 11 se-
tembro, George Bush anunciou 
o contra-ataque vestindo unifor-
me de beisebol: avisou que ia 
dar a tacada”, ilustra. Eriberto 
Lessa, porém, recorre ao sim-
bolismo também para mostrar 
que o futebol feminino nos EUA 
está longe de ser menospreza-
do: “A final do Mundial Femi-
nino de 1996, contra a China, 
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Carta de um cidadão a Getúlio Vargas

[Venho] Solicitar a clarividente atenção de V. Ex. para que seja con-
jurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juven-
tude feminina do Brasil. Refiro-me, Snr. Presidente, ao movimento 
entusiasta que está empolgando centenas de môças, atraíndo-as para 
se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta 
que a mulher não poderá praticar êsse esporte violento, sem afetar, 
seriamente, o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas, de-
vido à natureza que dispoz a ser mãe... Ao que dizem os jornais, no 
Rio, já estão formados, nada menos de dez quadros femininos. Em 
S. Paulo e Belo Horizonte também já estão constituindo-se outros. 
E, neste crescendo, dentro de um ano, é provável que, em todo o 
Brasil, estejam organisados uns 200 clubes femininos de futebol, ou 
seja: 200 núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães 
que, além do mais, ficarão presas de uma mentalidade depressiva e 
propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes.

(José Fuzeira, em carta datada de 25/04/1940 e repercutida pela imprensa)

Fonte: Moura (2003).

aconteceu num 4 de julho, com 
100 mil pessoas no estádio, e 
quem entregou o troféu às cam-
peãs americanas foi Bill Clinton. 
Na final da Copa do Mundo de 
94, quem entregou o troféu 
ao Dunga foi o vice Al Gore”. 
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Anexo 7- A espetacularização do 
voleibol

O voleibol é um exemplo de 
modalidade esportiva que se 
transformou para atender às 
demandas de patrocinadores 
e dos meios de comunicação. 
Ocorre que até o ano de 1998 o 
voleibol era jogado com um sis-
tema de pontuação que previa a 
necessidade da equipe obter a 
vantagem para marcar o ponto, 
ou seja, a equipe só pontuava 
nos lances em que estivesse 
de posse do saque. Nesta re-
gra, ocorriam muitas trocas de 
vantagem sem que as equipes 
pontuassem, e, por isso, apesar 
dos sets serem de apenas 15 
pontos, ao invés dos 25 previs-
tos na regra atual, as partidas 
tinham duração muito maior do 
que as de hoje, nas quais todos 
os lances resultam em pontos.
Para se ter uma idéia, a parti-
da final dos Jogos Olímpicos de 
1976 entre Polônia e União So-
viética durou 4h36min. Um es-
porte no qual não se pode pre-
ver o tempo de duração e que 
pode durar mais de 3h, afeta 
toda a programação das emis-
soras de televisão, tornando-se 
desinteressante para os meios 
de comunicação e, em conse-

quência, um “produto” pouco 
atrativo para os patrocinadores 
que querem ver suas marcas di-
vulgadas nos meios de comuni-
cação. Por isso, a mudança das 
regras no voleibol deve ser en-
carada como uma medida de es-
petacularização desse esporte, 
visando atender à demanda de 
mercado que exigia enquadrá-lo 
em um formato mais atrativo.

Refletindo Sobre o Plano de 
Atividades do Programa 

Segundo Tempo

O futebol e o futsal são mo-
dalidades muito praticadas em 
nosso país, entretanto, apesar 
dos avanços, ainda não se pode 
dizer que as mulheres conquis-
taram seu espaço no universo 
do futebol, tendo em vista que 
elas ainda sofrem muito pre-
conceito para jogar e mesmo 
para apreciar o futebol como 
torcedoras. O desenvolvimen-
to do tema futebol e gênero 
proporciona a reflexão sobre a 
visão preconceituosa que nos-
sa sociedade sustenta em rela-
ção ao futebol feminino, aliás, 
o simples fato de se necessitar 
do complemento da designação 
de gênero “feminino”, indica 

Importância do Conteúdo no 
Cotidiano
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uma atitude discriminatória, na 
medida em que quando nos re-
ferimos a futebol, estamos nos 
referindo ao masculino, fato 
que não se reflete da mesma 
maneira em outros esportes 
como o voleibol, o basquete-
bol e o handebol, por exemplo.

A opção de práticas, metodo-
logias e procedimentos, tais 
como a exposição verbal, obser-
vada por meio do diálogo e da 
conversa, a leitura de textos e a 
discussão destes, bem como a 
construção coletiva de regras e 
a vivência do jogo com as mes-
mas permite aos alunos refletir 
sobre a prática do futebol e do 
futsal sob uma perspectiva de 
gênero, possibilitando a revi-
são de opiniões e atitudes pre-
conceituosas aliadas a práticas 
mais democráticas e inclusivas.
Quando os alunos passam a 
discutir e trabalhar em grupo, 
a partir da elaboração de novas 
formas de jogar, estes passam a 
descobrir, experimentar, jogar, 
classificar, sistematizar, criar, 
relacionar, concluir e comparar.

Justificativa para escolha das 
Práticas, Metodologias e Proce-
dimentos

A inclusão da dimensão con-
ceitual do conteúdo futebol e 
do gênero possibilita a apro-
priação dos mesmos por parte 
dos alunos como conhecimen-
to relacionado à cultura corpo-
ral. Assim, as aulas passam a 
ultrapassar a dimensão de um 
simples fazer descontextua-
lizado, para um fazer perme-
ado por um saber sobre, que 
se constitui em instrumento 
de emancipação para que os 
beneficiados possam, ao apro-
priarem-se de tais conhecimen-
tos, usufruir dos mesmos com 
autonomia, inclusive para além 
do Programa Segundo Tempo.

Dimensão Conceitual dos Con-
teúdos

Aliado ao tratamento do conte-
údo como conhecimento, faz-se 
necessário que o mesmo se veja 
materializado por meio da dimen-
são procedimental, neste caso, 
atividades como discussão dos 
textos, construção de regras e 
jogos com as regras sugeridas 
pela turma, permitem que os co-
nhecimentos trabalhados sejam 
incorporados tornando-se signi-
ficativos para os beneficiados.

Dimensão Procedimental dos 
Conteúdos
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O desenvolvimento deste tema 
possibilita a valorização de ati-
tudes como o respeito às di-
ferenças de habilidade e de 
gênero, a solidariedade e o di-
álogo. Para que estas atitudes 
sejam realmente enfatizadas, 
é necessário que sejam expli-
citadas as intenções pedagó-
gicas que permeiam cada uma 
das vivências, deixando claro 
que não se trata apenas de se 
criar momentos de inclusão du-
rante a aula, mas sim de rever 
algumas atitudes preconceituo-
sas que adotamos no dia-a-dia.

Dimensão Atitudinal dos Con-
teúdos

A avaliação proposta para este 
tema justifica-se pela importân-
cia de se analisar a forma como 
os alunos organizam-se coleti-
vamente para a construção de 
regras, bem como sua atitude 
pró-ativa e solidária durante 
o desenvolvimento das vivên-
cias e seu comprometimento 
com discussões relacionadas 
à temática futebol e gênero.
A ênfase da avaliação não re-
cai em momento algum sobre 
os aspectos técnicos do fute-
bol, mas sim na capacidade de 
organização, no diálogo e no 

Avaliação

comprometimento com as vi-
vências desenvolvidas na aula.
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INTRODUÇÃO

O texto que apresentaremos 
contempla a história da cria-
ção do basquetebol e sua di-
fusão no mundo e no Brasil, 
as principais regras, os fun-
damentos básicos e algumas 
possibilidades de adaptação 
deste esporte para crianças 
e para a prática como lazer.
Embora tenha a característica 
de uma “linguagem universal”, 
por possuir regras internacinais, 
o basquetebol pode assumir 
formatos diversos. Assim, den-
tro dos princípios do esporte 
contemporâneo, que contem-
plam o esporte-educação como 
uma das formas de exercício 
do direito de todos às práticas 
esportivas (TUBINO, 2010), a 
prática do basquetebol pode 
se constituir em chance de 
ascensão social para poucos, 
mas precisa principalmente in-
tegrar o cotidiano das pessoas 
e das comunidades, fazendo 
parte da “paisagem” das qua-
dras esportivas das escolas, 
praças e centros esportivos 
do Programa Segundo Tempo.
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HISTÓRICO

O basquetebol foi inventado 
em 1891 pelo Professor de 
Educação Física canadense 
James Naismith, da Associa-
ção Cristã de Moços (ACM) 
de Springfield, Massachuset-
ts, Estados Unidos. Pelo rigo-
roso inverno norte-americano, 
a prática de atividades físicas 
ao ar livre era praticamente 
impossível. Assim, o Profes-
sor James Naismith elaborou 
algum tipo de jogo que pudes-
se ser praticado em espaços 
fechados. Preocupando-se 
primordialmente com a segu-
rança, descartou a possibili-
dade de jogos que utilizassem 
os pés ou com muito conta-
to físico, pois as paredes e o 
piso duro poderiam represen-
tar riscos à integridade físi-
ca dos seus alunos. Decidiu, 

então, que o jogo deveria ser 
jogado com as mãos e a bola 
deveria ser preferencialmente 
passada entre os jogadores, 
não poderia ficar retida muito 
tempo e nem ser batida com 
o punho fechado, evitando 
socos acidentais nas dispu-
tas de lances, e que o alvo 
deveria ser no alto, com al-
gum grau de dificuldade (CBB, 
2010a; VILLAS BÔAS, 2004).
Pendurou, então, de cada 
lado de um grande salão, um 
cesto de colher pêssegos a 
uma altura de 3,05 m (altu-
ra que se mantém até os dias 
de hoje). Uma bola de fute-
bol foi inicialmente usada no 
novo jogo. As primeiras re-
gras continham 13 itens. No 
primeiro jogo havia 18 alunos. 
Portanto, o basquetebol foi 
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jogado pela primeira vez com 
nove jogadores em cada time 
(WEIS; POSSAMAI, 2008).
Assim, o novo esporte foi di-
fundido mundialmente pela 
ACM. Em 1936, o basquetebol 
foi incluído nos Jogos Olím-
picos de Berlim (na ocasião, 
James Naismith lançou a pri-
meira bola ao alto, simbolica-
mente dando início ao primeiro 
jogo olímpico), e a partir de 
então o basquetebol se tornou 
um dos esportes mais popula-
res do mundo (CBB, 2010a).
No Brasil, a prática do basque-

tebol teve início quando o nor-
te-americano Augusto Shaw 
introduziu o esporte na As-
sociação Atlética Mackenzie 
de São Paulo, em 1896. O 
Brasil foi o primeiro país da 
América do Sul a conhecer 
o basquetebol (FERREIRA; 
DE ROSE JUNIOR, 1987).
Atualmente, segundo a 
Confederação Brasileira de 
Basketball (CBB), o espor-
te é praticado por mais de 
300 milhões de pessoas no 
mundo inteiro, nos mais de 
170 países filiados à FIBA.

O basquetebol 
foi incluído nos 
Jogos Olímpicos 
de Berlim

1936

Para saber mais e se manter atualizado sobre o basquetebol, 
acesse: http://www.cbb.com.br
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FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA DA  

MODALID
ADE

Com tal envergadura, a mo-
dalidade faz parte da cultura 
esportiva mundial, o que faz 
com que sua prática aconte-
ça em larga escala sob várias 
formas: esporte de competi-
ção, esporte de lazer e espor-
te educacional, este praticado 
tanto nas escolas (como con-
teúdo do componente curricu-
lar e como prática extracurricu-
lar) como nos projetos sociais.
O basquetebol, na sua forma 
institucionalizada, é jogado por 
duas equipes de cinco jogado-
res cada. O objetivo de cada 
equipe é marcar pontos na ces-
ta de seus adversários e impe-
dir a outra equipe de ganhar o 
controle da bola ou marcar pon-
tos. Não há limite de substitui-
ções, o que permite que os 12 
jogadores que constituem uma 
equipe (5 em quadra e 7 suplen-

tes) possam atuar intensamen-
te durante os 40 minutos de 
jogo (cronometrados, divididos 
em 4 períodos de 10 minutos). 
Os jogadores podem se deslo-
car com a posse da bola, desde 
que driblando (batendo a bola 
contra o chão). Também é pos-
sível executar passes para os 
companheiros, o que deve ser 
mais incentivado, por dar mais 
dinâmica e coletividade ao jogo. 
Portanto, o basquetebol pode 
ser classificado como um espor-
te de oposição, mas também de 
cooperação. Nesse sentido, “há 
uma participação coletiva dos 
membros da equipe, com divi-
são de responsabilidades na exe-
cução das ações que resultem 
em um resultado positivo” (DE 
ROSE JUNIOR, 2006, p. 116).
Aproveitando o aspecto de co-
operação envolvido no basque-
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tebol, o professor, no ambiente 
educacional, pode criar adap-
tações ao jogo propriamente 
dito, propiciando que todos os 
alunos participem ativamen-
te do mesmo. Com relação à 
dinâmica do jogo, o professor 
pode estipular, por exemplo, 
que para se marcar um ponto 
a bola deva passar por todos 
os companheiros da equipe. 
Por outro lado, o basquetebol 
apresenta uma característica 
marcante que é o contato físico 
constante entre os jogadores. 
Entretanto, as regras limitam al-
gumas ações dos jogadores para 
evitar contatos mais rudes. Isso 
contribui para que o basquetebol 
não seja um jogo violento, pois 
o número de faltas individuais 
permitido para o jogo todo é de 
quatro (na quinta falta o jogador 
é excluído do jogo), bem como 
o número de faltas coletivas em 
um período de jogo (10 minutos) 
não deve também ultrapassar a 
quatro, a partir daí será conce-
dida a execução de dois lances 
livres para a equipe adversária. 
Dessa forma, o professor tem 
a oportunidade de promover a 

reflexão junto aos alunos sobre 
os limites estabelecidos pelas 
regras e a relação dos mesmos 
com o respeito pela integridade 
física dos adversários, sem os 
quais o jogo efetivamente não 
acontece. O respeito deve se 
estender, ainda, às questões 
pessoais e relacionais. O “jogar 
com” passa assim a ser mais res-
saltado do que o “jogar contra”.
O jogo de basquetebol é cons-
tituído por vários fundamen-
tos básicos, que evoluem para 
situações específicas do jogo 
que, quando necessitam maior 
organização, derivam para os 
aspectos táticos ofensivos e 
defensivos. Tal estrutura do 
jogo fundamenta-se no desen-
volvimento das capacidades 
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motoras, condicionantes e 
coordenativas (DE ROSE 
JUNIOR; TRICOLI, 2005).
Quanto às capacidades coorde-
nativas, a noção espaço-tempo-
ral, a coordenação óculo-manu-
al, a destreza manual e a precisão 
são elementos imprescindíveis 
para a prática da modalidade. 
Para Weineck (1991), em rela-
ção às capacidades condicio-

nantes, o basquetebol exige 
fundamentalmente o desenvol-
vimento de três capacidades 
motoras básicas: força, velo-
cidade e resistência aeróbia 
e anaeróbia. De Rose Junior 
e Tricoli (2005) complemen-
tam, ressaltando a importância 
da força de explosiva (para os 
saltos), da força de resistên-
cia (para manutenção da boa 
qualidade dos movimentos es-
pecíficos ao longo do jogo) 
e da agilidade (para as cons-
tantes mudanças de direção).

FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DO 

BASQUETEBOL
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Serão aqui relacionados e 
descritos os fundamentos téc-
nicos do basquetebol, pois os 
mesmos constituem a essên-
cia do jogo, cujo domínio pro-
porcionará a autonomia para a 
prática. Aprender a jogar está 
diretamente relacionado com 
o domínio dos fundamentos 
técnicos. Segundo Darido e 
Souza Junior (2007, p. 25), 
“os conteúdos procedimen-
tais implicam saber fazer, e o 
conhecimento sobre o domí-
nio desse saber fazer só pode 
ser verificado em situações de 
aplicação desses conteúdos”.  
Entretanto, os professores 
precisam compreender que as 
crianças e os jovens não ne-
cessitam inicialmente de ele-
mentos que lhes proporcionem 
especialização quanto aos as-
pectos técnicos, táticos ou 
físicos do basquetebol. Pro-

FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DO 

BASQUETEBOL

porcionar a familiarização com 
tais aspectos provavelmente 
seja mais importante. Os ges-
tos esportivos, as capacida-
des físicas e a organização 
tática devem ser trabalhados, 
evitando-se, contudo, um for-
mato fragmentado e exaustivo. 
Assim, é importante que crian-
ças e jovens tenham oportuni-
dade de experimentar o jogo, 
conhecer e criar movimentos, 
não se limitando, contudo, 
apenas à execução correta dos 
gestos motores específicos. 
Para melhor entendimento dos 
fundamentos técnicos básicos 
do basquetebol e suas peculia-
ridades, abordaremos, a seguir, 
de forma breve os principais 
movimentos da modalidade.
Os fundamentos podem ser 
subdivididos, de forma mais 
ampla, em: domínio de corpo, 
manejo ou domínio de bola, dri-
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bles, passes, arremessos e rebo-
tes (DAIUTO, 1973; ALMEIDA, 
1999; VILLAS BÔAS, 2004).

DOMÍNIO 
DE CORPO

É a capacidade de movimentar-
-se e realizar os gestos espe-
cíficos relacionados à prática 
do Basquetebol. O domínio ou 
controle de corpo engloba des-
locamentos, saltos, mudanças 
de direção, fintas, paradas e 
arranques. Um bom controle 
de corpo é indispensável para a 
boa execução de todos os fun-
damentos. Dentre os elementos 
principais do controle de corpo, 
destacam-se a posição básica 
(em equilíbrio simétrico ou assi-
métrico), o pé de pivô e as pa-
radas (em um ou dois tempos). 

• Posição básica em equilíbrio 
simétrico: pés naturalmente fi-
xados ao solo, paralelamente, 
distanciados cerca de 40 cm ou 
pouco mais que a largura dos 
ombros, pernas semiflexiona-
das, joelhos e pés na mesma di-
reção, tronco ligeiramente incli-
nado à frente, peso igualmente 
distribuído sobre as pernas, ca-
beça na posição vertical, cam-
po visual dominando a maior 

área de jogo possível, braços 
ligeiramente flexionados, pal-
mas das mãos e antebraços di-
rigidos à frente e para dentro.

• Posição básica em equilíbrio 
assimétrico: idem à posição an-
terior, com um pé à frente do 
outro. A posição dos braços e 
mãos acompanha a das pernas 
e pés, ou seja, perna esquerda 
à frente, braço esquerdo idem.

• Pé de pivô: o jogador se uti-
liza deste fundamento com a 
posse da bola, para ocupar um 
espaço, proteger a bola, girar 
o corpo ou mesmo procurar 
uma posição melhor de passe, 
drible ou arremesso.  Consiste 
em manter um dos pés fixos ao 
chão, podendo tirar o outro em 
qualquer direção, quantas ve-
zes for necessário. O outro pé 
só poderá ser deslocado após a 
bola sair das mãos do jogador.

• Parada de um tempo: o jo-
gador com posse de bola, 
após uma breve fase aérea 
de corrida, para com os dois 
pés ao mesmo tempo. Nesse 
caso, qualquer dos pés pode-
rá ser o pé de pivô (de apoio).

• Parada de dois tempos: o 
jogador, após uma breve fase 
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aérea de corrida, para com 
um pé e, imediatamente de-
pois, com o outro. Somen-
te o primeiro pé que tocou o 
solo pode ser o pé de pivô.

MANEJO 
DE BOLA

É a capacidade de se manu-
sear a bola nas mais diver-
sas situações apresentadas 
no decorrer de uma partida.
A empunhadura da bola é fun-
damental para o manejo, as 
mãos devem segurar a bola 
como um “cone imaginário”, 
ou em forma de “concha”, 
com as pontas dos dedos e 
as partes calosas das mãos 
em contato com a bola.
São diversas as possibili-
dades de movimentos com 
a bola: rolar, tocar, driblar, 
segurar, lançar, trocar de 
mãos e movimentá-la em re-
lação aos planos do corpo.

DRIBLE

Executado com uma das mãos, 
é a ação do praticante em im-
pulsionar consecutivamente 
a bola contra o solo, isola-

damente ou alternadamente. 
Existem diversas maneiras de 
se executar o drible, sendo as 
mais comuns quando a bola é 
conduzida alta (na linha da cin-
tura ou pouco acima da mes-
ma), ou baixa (abaixo da linha 
da cintura, próximo ao solo). 
Variações mais comuns: com 
troca de mão, por trás do corpo, 
com giros ou entre as pernas.

PASSES

Consiste em enviar a bola de 
um companheiro a outro, po-
dendo o praticante utilizar di-
ferentes formas de movimen-
to. O passe é a maneira mais 
rápida de se avançar do cam-
po defensivo para o campo 
ofensivo. Os passes básicos 
no basquetebol são: passe de 
peito (direto ou picado), aci-
ma da cabeça (com as duas 
mãos), de ombro e de gancho. 
Passe de peito: um pé à fren-
te, empunhadura básica, olhar 
à frente, flexão dos braços 
seguida de extensão e soltura 
da bola na altura do peito. No 
momento da soltura, o tronco 
se projeta levemente à frente. 
Variações: com as duas mãos, 
com uma das mãos (fase final 
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do movimento: uma das mãos 
vai à frente, dando direção 
e velocidade à bola) e pica-
do (a bola toca o chão antes 
de chegar ao companheiro).
Passe com as duas mãos, aci-
ma da cabeça: utiliza-se a em-
punhadura alta, impulsiona-se 
a bola com um leve movimento 
de antebraço, punho e tronco à 
frente. A bola não deve ultrapas-
sar posteriormente a cabeça.
Passe de ombro: passe forte e 
longo, realizado com uma das 
mãos, pouco acima do ombro. O 
pé contrário ao da mão do pas-
se à frente do corpo e uma leve 
rotação do tronco dão mais se-
gurança e velocidade ao passe. 
Passe de gancho: também um 
passe longo, mas diferente do 
anterior. Movimento executa-
do com uma das mãos, late-
ralmente à direção do passe. 
Há a elevação do braço e do 
joelho correspondente. A fi-
nalização do passe é acima 
da cabeça, geralmente a tra-
jetória da bola é parabólica. 
Vale frisar que há passes espe-
ciais (por baixo, laterais, por trás 
do corpo, da cabeça, de costas, 
entre as pernas). São recursos 
utilizados durante o jogo, que 
exigem maior grau de aper-
feiçoamento aos praticantes.
Recepção: trata-se de um movi-

mento diretamente relacionado 
ao ato de passar a bola. A em-
punhadura da bola, citada no 
item “manejo de bola” deve ser 
exercitada nesse fundamento. 

ARREMESSO

Fundamento mais técnico e que 
exige maior grau de precisão 
e concentração por parte dos 
seus executantes. Os tipos de 
arremesso mais utilizados atu-
almente no basquetebol são: 
arremesso frontal parado, ar-
remesso com salto (jump), ar-
remesso de gancho e bandeja. 
Arremesso frontal parado: em-
punhadura básica, pés na posi-
ção ântero-posterior, pé à fren-
te correspondente à mão do 
arremesso, olhar fixo no alvo, 
leve flexão e extensão das 
pernas, extensão simultânea 
do tronco, simultaneamente o 
cotovelo da mão do arremesso 
entra em baixo da bola, o bra-
ço se estende e finaliza o movi-
mento com a flexão do punho 
e dedos abertos, na direção da 
cesta. A mão contrária faz o 
apoio lateralmente. O dedo indi-
cador é a referência de direção. 
Jump (arremesso com salto/
jump shot): após a parada de 

basquete.indd   106 09/12/11   14:50



107
um ou dois tempos, o joga-
dor salta, realizando um mo-
vimento idem ao arremesso 
parado, arremessando a bola 
no ponto máximo do salto. 
Gancho: a mecânica é a mesma 
do passe de gancho, mas a finali-
zação é feita em direção à cesta. 
Bandeja: é a única ação de jogo 
em que o jogador pode andar 
com a bola na mão. Assim como 
o jump, a bandeja conjuga o 
salto e o arremesso, antecedi-
dos de dois passos, efetuados 
em tempos rítmicos. Um ter-
ceiro passo antes do arremes-
so é considerado uma violação. 
Arremessos tais como o frontal 
por baixo, de peito e por cima da 
cabeça com as duas mãos são 
pouco ensinados ou enfatiza-
dos atualmente, pela pouca efi-
ciência e precisão dos mesmos.

REBOTE

É o ato de recuperar a posse da 
bola após o arremesso não-con-
vertido, existindo neste funda-
mento básico, dois tipos: rebo-
te ofensivo e rebote defensivo.
No rebote ofensivo, é impor-
tante realizar dois saltos se-
guidos (um para recuperar a 
bola, outro para arremessar), 

de preferência mantendo a 
bola acima da cabeça. Varia-
ção: “tapinha”, quando se sal-
ta, apanha-se a bola no ar e ar-
remessa-se no mesmo salto ou 
apenas se toca com as pontas 
dos dedos em direção à cesta. 
No rebote defensivo, é neces-
sário se fazer primeiro a “cai-
xa de rebote”, ou seja, tomar 
a frente do atacante em rela-
ção à cesta. Em seguida, sal-
tar, apanhando a bola no pon-
to máximo do salto e trazendo 
a mesma para a proteção, na 
linha da cintura, empunhadu-
ra básica, cotovelos abertos.
A prática destes fundamentos 
pode ter grande relevância den-
tro do processo do desenvolvi-
mento da criança e do jovem, 
principalmente quando viven-
ciadas por intermédio de ativi-
dades lúdicas.  Além disso, ao 
ensinar fundamentos técnicos 
esportivos, o professor neces-
sita promover um ambiente 
de aprendizagem que permi-
ta aos alunos compreender o 
significado das suas ações.
Os fundamentos técnicos do 
basquetebol podem propor-
cionar por meio de ações fí-
sicas que seus praticantes 
tenham melhor desenvolvi-
mento cognitivo. Ao executar 
o arremesso, por exemplo, o 
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aluno adquire conceitos de ve-
locidade, distância, força, pa-
rábola, ou seja, é necessário 
inteligência e lógica na exe-
cução deste e de outros fun-
damentos (SEVERINO, 2009).
Ao trabalhar os fundamentos do 
basquetebol, o professor preci-
sa associá-los a situações reais 
de jogo e sempre que possível 
contextualizar a vivência dos 
mesmos. É importante evitar 
reproduzir vivências atreladas 
exclusivamente ao esporte de 
rendimento. O basquetebol pos-
sibilita ações coletivas de prin-
cípios éticos, de solidariedade, 
de companheirismo e, deve ser 
trabalhado dentro de um pro-
cesso educativo na formação 
das crianças e jovens e numa 
preparação para o exercício 
pleno da cidadania. Sendo as-
sim, nós professores devemos 
evitar ações seletivas, podendo 
trabalhar a competição, desde 
que não seja muito acirrada e 
sem propósitos educacionais.
O basquetebol será tanto mais 
educativo quanto mais conser-
var sua característica lúdica, 
bem como sua espontaneida-
de. A essência da ludicidade é 
ousar, diminuindo a incerteza 
e a tensão (WEIS; POSSAMAI, 
2008). A educação deve estar 
presente no processo de apren-

dizagem do basquetebol, pois 
o mesmo reúne condições de 
exercer uma função educativa, 
partindo do princípio de que essa 
modalidade esportiva é excep-
cional para o pleno desenvolvi-
mento da algumas qualidades 
sociomotrizes (PAES, 1992).
O professor precisa planejar 
o ensino do basquetebol, en-
tendendo a modalidade como 
meio de proporcionar um 
aprendizado significativo aos 
alunos. Sendo assim, é impor-
tante tornar a prática do bas-
quetebol motivadora, criando 
um ambiente agradável para 
que as crianças e os adoles-
centes passem a gostar desse 
esporte e tenham autonomia 
em continuar praticando, seja 
como forma de lazer, pro-
moção da saúde ou mesmo 
como rendimento, caso o alu-
no tenha potencial e talento.
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POSSIBILID
ADES 

DE ADAPTAÇÃO 

DA MODALID
ADE

Diante da necessidade de apon-
tar adaptações para a modali-
dade, visando ao atendimento 
a questões relativas à participa-
ção, faixa etária, utilização de 
espaços físicos diversos e conví-
vio social, elencamos as seguin-
tes variações do basquetebol:

Minibasquete

É um jogo pré-desportivo criado 
para crianças de até 12 anos. 
As diferenças principais em rela-
ção ao basquetebol: a bola me-
nor e mais leve e as cestas, que 
apesar de terem o mesmo diâ-
metro da oficial, devem estar a 
2,60 m acima do chão (a oficial 
fica a 3,05 m) (CBB, 2010b). 
Para Oliveira e Paes (2004), 
com tabelas e bolas menores, 
as crianças poderão motivar-
-se para a prática em função 
do aumento das possibilidades.

Festivais 

Com relação ao número de 
participantes em uma equi-
pe, o professor pode elabo-
rar festivais (de minibasquete 
ou basquetebol) nos quais, 
em vez de 12 componentes, 
as equipes tenham 15. Nos 
três primeiros períodos, cinco 
jogadores diferentes devem 
atuar, somente no último pe-
ríodo um jogador que já atuou 
pode retornar à quadra. As-
sim, todos os componentes 
passam a ser importantes e a 
participar ativamente do jogo, 
em pelo menos um período 
completo. Após promover tais 
adaptações, o professor tem 
a oportunidade de encaminhar 
discussões com os alunos 
sobre solidariedade, compa-
nheirismo, espírito de equi-
pe, respeito, cooperação etc. 
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Streetball

O termo “streetball” tem origem 
no jogo conhecido como Street 
Basketball (basquetebol de rua). 
É uma variação do basquete-
bol, que tem na juventude do 
Brooklin e do Harlem (guetos 
norte-americanos) sua origem, 
assim como os ritmos rap e hip 
hop, que embalam os malabaris-

mos com bola dos praticantes. 
As disputas originais e até hoje 
mais comuns acontecem em 3 
contra 3, com apenas uma ces-
ta, mas há flexibilidade no nú-
mero de jogadores (desde 1 con-
tra 1 até 5 contra 5). Contudo, 
segundo Silva e Correia (2008, 
p. 115), “as regras são simples 
e flexíveis, previlegiando-se for-
ça, ousadia e improvisação”. 
Diante das possibilidades já 
apontadas, entendemos que o 
basquetebol pode se constituir 
em uma modalidade esporti-
va com amplas possibilidades 
de contribuição para o proces-
so educacional junto às crian-
ças e jovens, beneficiados do 
Programa Segundo Tempo.
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PLANOS DE 

ATIVIDADES

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Oscar Schmidt

Endereço: Rua das Hortênsias, S/ N.

Dia:  Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: Carlos Alexandre Molena Fernandes

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar fundamentos técnicos da modalidade de bas-
quetebol.

Objetivos específicos

- Conhecer e vivenciar a posição básica, a empunhadura, as paradas 
e pé de pivô e o drible, para utilização autônoma dos mesmos na 
prática do basquetebol, por meio da execução de tarefas e participa-
ção em jogos envolvendo os fundamentos.
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Questionar os alunos: alguém conhece a posição básica? Como 
segurar uma bola de basquetebol, como receber um passe? O drible 
no basquetebol é igual ao do futebol?
- Explicar a importância da posição básica, da empunhadura e do 
drible no basquetebol.

Conteúdo

- Basquetebol: fundamentos técnicos: controle do corpo, empunha-
dura e drible.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é: empunha-
dura, posição básica, 
paradas, pé de pivô e 
drible no basquetebol.
- Importância desses 
fundamentos para se 
praticar a modalidade.

Procedimental:
- Realização dos 
fundamentos.
- Estímulo a  solu-
ções pessoais para 
a execução de tare-
fas.

Atitudinal:
- Superação das difi-
culdades pessoais.
- Interação de for-
ma cooperativa com 
os colegas de turma, 
respeitando limitações 
e individualidades.

2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Corrente humana: alunos dispersos pela quadra, um aluno é o pe-
gador, que procurará tocar pelo menos um dos colegas. Ao ser to-
cado, este se unirá ao pegador e, de mãos dadas, os dois tentarão 
tocar mais um colega, aumentando a corrente e, assim, sucessiva-
mente, até se formar uma grande corrente humana. Os alunos que 
não são tocados continuam fugindo, até que a corrente tome todo 
o espaço diagonal da quadra. Os alunos que sobrarem sem serem 
“pegos” vencem o jogo.
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- “Espelho”: alunos dispersos na quadra, de frente para o professor. 
Este realiza deslocamentos laterais em posição básica, que os alu-
nos devem seguir/imitar. Após, incluir deslocamentos em todas as 
direções (para frente, para trás, em diagonal, saltos). Depois de re-
alizar a primeira execução, solicitar a alguns alunos que se alternem 
como os “guias” da atividade.
- Empunhadura: alunos em círculo, o professor explica a empunha-
dura correta, os alunos executam. Para testar a “nova” forma de 
segurar a bola e sua eficiência, pedir para um aluno tentar tirar a 
bola das mãos do outro, batendo na mesma, enquanto o aluno que 
segura a bola tenta mantê-la sob seu domínio, mantendo também a 
empunhadura.
- Drible básico: ainda em círculo, os alunos procurarão empurrar 
a bola de encontro ao solo, com a direita, com a esquerda e al-
ternando, direcionando a bola para os lados, para a frente, para 
trás. Em seguida, cada aluno deve driblar a bola apenas uma vez, 
passando-a de mão em mão, primeiro em sentido horário, depois 
em sentido anti-horário, utilizando primeiro a mão direita, depois 
a mão esquerda.
- Corrida rápida e parada brusca: ao comando do professor, cor-
rer em velocidade e parar imediatamente após o comando. Varia-
ções: sentar, deitar, utilizar códigos (por exemplo, amarelo=sentar, 
vermelho=deitar, verde=levantar). Variação: driblando.
- Drible e parada: colocar vários arcos no chão, dispersos pela qua-
dra. Os alunos driblam, utilizando todos os espaços. Ao sinal do pro-
fessor, devem procurar um dos arcos e parar com um dos pés den-
tro do arco e o outro fora, na posição paralela ou ântero-posterior. A 
um novo sinal do professor, os alunos voltam a driblar pela quadra. 
Variação: antes de voltar a driblar, executar o pé de pivô (360º) com 
o pé que está dentro do arco.
- Jogo de estafetas: em três colunas de dez alunos cada, o último 
da coluna dribla em zig-zag entre os companheiros de equipe. Che-
gando à frente da coluna, passa para o aluno de trás e assim suces-
sivamente, de mão em mão. Chegando ao último, o mesmo reinicia 
o procedimento da mesma forma. A equipe que conseguir fazer a 
bola chegar primeiro no aluno que iniciou o jogo é a vencedora. Va-
riações: driblar somente com a mão direita, com a esquerda, alter-
nando as mãos, drible alto, drible baixo, passando a bola por cima 
da cabeça, entre as pernas, por trás do corpo etc. 
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- “Dribla e rouba”: em espaço pré-determinado, alunos dispersos, 
tentar tocar (sem fazer falta) na bola do adversário, tirando-a do 
mesmo, sem parar o drible. Quem perder a bola ou parar o drible 
sairá do jogo. O espaço vai sendo reduzido quanto menos jogadores 
houver, sempre utilizando as linhas da quadra (meia quadra, meia 
quadra de vôlei, garrafão, círculo central). O último a permanecer 
driblando será o vencedor.

Recursos

- Bolas de basquetebol, cones, arcos.

Avaliação

- Observar se houve eficácia – sem forma pré-determinada – no 
cumprimento das tarefas propostas.
- Identificar a capacidade de resolver os problemas surgidos durante 
a atividade. 
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação dos mesmos nas atividades de-
vem ser analisadas (ativa ou passiva), bem como a interação e 
cooperação entre a turma como um todo e dificuldades individuais 
e coletivas. Com posse de tais dados, a composição de novos pla-
nos se dará de forma crítica e reflexiva.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, o professor ressaltará 
a importância da posição básica, da empunhadura, do drible e das 
paradas rápidas para se praticar o basquetebol.
- Em seguida, proporcionará um momento para os alunos exporem 
suas estratégias de ação (como fizeram para segurar mais firme a 
bola, para driblar mais rápido e para proteger a bola enquanto dribla-
va etc), as suas dificuldades e soluções encontradas para a realiza-
ção das tarefas. 
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Coordenador de Núcleo  Visto

Carlos Fernandes

Monitora Responável  Visto

Silvia Lima

Fontes para aprofundamentos

Almeida (1999), Villas Bôas (2004), Oliveira et al. (2009) e Oliveira 
e Perim (2008).
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Refletindo sobre o Plano de Ati-

vidades do Programa  
Segundo Tempo

Importância do Conteúdo  
no Cotidiano

Conforme já relatado na Intro-
dução do presente capítulo, 
o basquetebol é um esporte 
de difusão mundial e presen-
te em nossa cultura. Assim, 
“saber jogar” um determinado 
esporte pode ser fator decisi-
vo de integração social. O es-
porte institucionalizado é um 
tipo de “linguagem universal”, 
pois o mesmo basquetebol jo-
gado no bairro é também jo-
gado nos diferentes lugares 
do nosso país e do mundo.
Os espaços urbanos para a prá-
tica do basquetebol existem, 
muitos se concentram nas es-
colas, centros esportivos e 
praças públicas que possuem 
quadras da modalidade. Po-
rém, não é raro observar tais 
espaços mal cuidados (cestas 
tortas, tabelas sem aro, pixa-
das, apodrecendo). Isso pro-
vavelmente porque poucos 
estão instrumentalizados para 
a prática, ou seja, não há for-
mação suficiente de grupos de 
pessoas que se reúnem para 
jogar no seu tempo livre. “Ocu-
par esportivamente as praças” 

passa a ser um objetivo impor-
tante, numa visão educacional.

Justificativa para escolha  
das Práticas, Metodologias  
e Procedimentos 

A iniciação esportiva da modali-
dade possui um fator que pode 
comprometer a sequência da 
prática: acertar o alvo (cesta) 
exige maior precisão em relação 
aos demais esportes coletivos 
(por exemplo, o gol no futsal e 
no handebol e a própria quadra, 
no voleibol), o que pode influen-
ciar na motivação da criança e 
do adolescente. Por isso, pode 
ocorrer necessidade de se utili-
zar cestas mais baixas e bolas 
mais leves, no padrão minibas-
quete, ou caso não se tenha 
tal recurso disponível, de se 
utilizar bolas mais leves ou me-
nores, de outras modalidades.
Os jogos de oposição e coo-
perativos, realizados de forma 
lúdica, também podem ser im-
portantes quanto ao aspec-
to motivacional, assim como 
adaptações nas regras para per-
mitir a participação efetiva de 
todos os alunos. Por meio dos 
jogos e brincadeiras, os jovens 
adquirem rica e variada quan-
tidade de experiências moto-
ras para a prática de esportes.
Contudo, vale frisar a impor-
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tância da aquisição de habi-
lidades motoras e capacida-
des físicas que garantam a 
possibilidade de participação 
em jogos de basquetebol.

Dimensão Conceitual  
dos Conteúdos

O que é basquetebol? Tal per-
gunta pode suscitar diferentes 
respostas entre os alunos. Pro-
vavelmente haverá quem res-
ponda, a princípio, que é uma 
modalidade difícil de praticar. 
Pode haver, também, quem 
responda que é o esporte que 
pratica melhor e no qual, por-
tanto, tem mais chances de 
se tornar um atleta. Portan-
to, é importante entender que 
pode ser realmente um meio 
de ascensão social, porém, 
mais do que isso, é um espor-
te que todos podem praticar 
de forma prazerosa e contínua.
Para tanto, é fundamental co-
nhecer as regras, mas tam-
bém a possibilidade de adap-
tação das mesmas. Afinal, há 
o basquete de rua, o popular 
“21” (que se joga em duplas 
ou em trios), o minibasquete, 
os desafios de arremessos etc.
Conhecer sobre a modalidade 
significa ampliar as possibili-
dades de sua prática, seja de 
forma recreativa, como prática 

de exercício físico regular ou 
até mesmo de forma competi-
tiva, para aqueles que demons-
trarem aptidão e interesse.

Dimensão Procedimental  
dos Conteúdos

Na área da Educação Física, a 
ênfase exacerbada ao ensino da 
técnica foi denominada “tecni-
cismo”. Contudo, uma visão er-
rônea da oposição ao tecnicis-
mo suscitou um predomínio da 
“prática pela prática” e do im-
proviso nas ações pedagógicas. 
Em um ambiente educacional 
não se pode, pois, aceitar nem 
a simples reprodução dos mo-
delos de treinamento despor-
tivo, tampouco o denominado 
“rola bola”. Assim, deve-se 
buscar que as crianças e jovens 
desenvolvam capacidades e 
habilidades motoras com base 
nos fundamentos técnicos para 
jogar basquetebol (nas diver-
sas possibilidades de prática), 
sempre respeitando potencia-
lidades e limites. É importan-
te entender que o jogo em si 
apresenta diversas possibilida-
des de tomada de decisão, e 
que as mesmas podem variar 
de indivíduo para indivíduo.
Aprender a jogar basquetebol 
passa, pois, pela conquista da 
autonomia para tanto. Desta for-
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ma, os fundamentos devem ser 
ensinados. Contudo, não houve 
aqui menção a uma forma defi-
nida de resposta para cada si-
tuação apresentada, ou de uma 
forma padronizada ou “enges-
sada” de execução. Decidir a 
melhor alternativa de execução 
passa a ser uma opção pessoal.

Dimensão Atitudinal  
dos Conteúdos

É fundamental o estabelecimen-
to do respeito aos colegas (como 
companheiros de time ou como 
adversários) e do diálogo como 
meio de resolução de problemas. 
A cooperação e a interação são 
requisitos importantes a se-
rem enfatizados para se obter 
sucesso na execução das tarefas 
contidas nas atividades propos-
tas. Levados para o cotidiano, 
tais requisitos serão fundamen-
tais na formação do cidadão.
Não se trata de deixar de lado 
a competitividade, mas de res-
saltar que a ética no esporte 
deve predominar. Assim, ad-

versários não são inimigos, 
ao contrário, são necessários 
e importantes, afinal, sem os 
mesmos o jogo não acontece. 

Avaliação

A identificação de possíveis di-
ficuldades e a participação dos 
alunos quando são chamados a 
opinar possibilita ao professor a 
reflexão contínua sobre a parti-
cipação efetiva nas atividades e 
tomada de decisão por parte dos 
alunos, ou seja, sobre o suces-
so da ação educativa proposta. 
O aproveitamento de experiên-
cias e conhecimentos anterior-
mente adquiridos pelos alunos 
e das impressões dos mesmos 
sobre as atividades realizadas 
é de fundamental importância 
no processo “ação-reflexão-
-ação”, norteador de planeja-
mentos e de avaliações futuras.
A opção pela avaliação apre-
sentada na atividade propos-
ta busca identificar como os 
alunos solucionam os pro-
blemas individuais e partici-
pam das soluções coletivas.
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Objetivos específicos

- Conhecer e vivenciar os passes do basquetebol, para utilização au-
tônoma dos mesmos na prática do esporte, por meio da execução de 
tarefas e participação em jogos envolvendo os fundamentos.

Conteúdo

- Basquetebol: fundamentos técnicos: passes.

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar fundamentos técnicos da modalidade de 
basquetebol.

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Oscar Schmidt

Endereço: Rua das Hortênsias, S/ N.

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: Carlos Alexandre Molena Fernandes

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

PLANO DE ATIVIDADE - 2
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2ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho individual:
- Passes frente a frente: em duas fileiras, cada aluno estabelece par-
ceria com o companheiro da frente (2 a 2). Cada tipo de passe bási-
co abordado na roda inicial será praticado frente a frente na seguinte 
sequência: de peito (com as 2 mãos, com 1 das mãos, picado), por 
cima da cabeça, de ombro e de gancho. Variações: com um pé à 
frente, com os pés paralelos, utilizando o pé de pivô. 
- “Sanfona”: idem ao anterior, mas com deslocamento lateral (po-
sição básica). A dupla que chegar ao final da quadra deve avisar, 
para que todos mudem o sentido de deslocamento da fileira. Utilizar 
todas as variações do passe de peito e também o passe acima da 
cabeça. Trocar as duplas da ponta a cada sequência de passes.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Explicação sobre os quatro tipos de passes básicos (de peito, acima 
da cabeça, de ombro, de gancho).
- Questionar os alunos: alguém sabe executar e quer demonstrar os 
passes básicos? Alguém já viu um jogador fazendo um passe espe-
cial, diferente? Vocês sabiam que uma assistência – passe que deixa 
o companheiro livre para marcar pontos – tem tanto ou mais valor do 
que marcar pontos e que muitos jogadores são valorizados por darem 
muitas assistências? Por que vocês acham que isso acontece?

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é jogar 
coletivamente.
- Importância dos 
passes e deslo-
camentos para o 
jogo coletivo.

Procedimental:
- Realização dos 
vários tipos de 
passes.

Atitudinal:
- Superação das dificuldades 
pessoais.
- Interação de forma coope-
rativa com os colegas de tur-
ma, respeitando limitações e 
individualidades.
- Jogo coletivo.
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- Quadrado de passes: quatro colunas, uma em cada ponta do 
quadrado. Passar a bola em sentido horário, com o aluno correndo 
para trás da coluna para a qual passou a bola (passar para o primei-
ro da coluna). Variações: uma, duas e três bolas ao mesmo tempo. 
Jogo cooperativo: estipular um tempo para a troca de passes sem 
deixar as bolas caírem (30 segundos a 1 minutos). Cumprindo a ta-
refa, o grupo todo vence.
- Jogo – pega-pega de passes: duas equipes com o mesmo número 
de jogadores, separados por coletes de cores diferentes. Uma equi-
pe se espalha dentro da quadra de vôlei. A outra equipe se posiciona 
da seguinte forma: dois alunos com bola ao lado da quadra, um de 
cada lado da linha central, um aluno em cada ponta da quadra e os 
demais formam uma coluna atrás de um dos alunos com bola (o 
aluno da esquerda). O primeiro aluno da coluna lança a bola para 
dentro da quadra e entra nela. Enquanto isso, o aluno com bola (da 
direita) inicia a sequência de passes com os quatro alunos que estão 
nas pontas da quadra. O último passe é dado ao último aluno da 
coluna (lado esquerdo), então a bola é passada de mão em mão até 
o primeiro da coluna, que a levanta. Já a equipe que está disposta 
dentro da quadra deverá trocar passes, sem driblar ou correr com a 
bola, tentando encostar a bola no adversário que está dentro da qua-
dra, fugindo. Este não poderá ser obstruído, e tentará se esquivar da 
bola. O tempo que a equipe de dentro da quadra tem para “queimar” 
o adversário é o que a equipe de fora leva para terminar a linha de 
passes. Após todos da equipe de fora terem participado em todas 
as posições, a equipe vai para dentro da quadra e a outra sai. Vence 
quem conseguir “queimar” mais. 
- Jogo – “acertando o alvo”: em dua equipes, uma de cada lado 
da quadra, alunos dispostos livremente ao fundo da quadra, várias 
bolas, arcos espalhados em média e longa distância nos dois lados. 
Primeiramente, todos de uma equipe lançam a bola, com o professor 
incentivando os mesmos a tentar os vários tipos de passe e a criar 
novas possibilidades. Depois, a outra equipe tem a oportunidade de 
lançar. Cada equipe tentará acertar os arcos do lado oposto sem 
que a bola toque o solo antes. Acertar a borda do arco: 1 ponto. 
Acertar o centro: 2 pontos. Ganha a equipe que marcar mais pontos 
em cinco tentativas.
- Jogo – basquetebol de passes: em duas equipes com o mesmo 
número de jogadores (podendo ser mais que 5, até com 15 de cada 
lado), jogo propriamente dito, com as regras do basquetebol, mas 
com a proibição de driblar. Variação: utilizar duas bolas.
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Fontes para aprofundamentos

ALMEIDA,(1999).
OLIVEIRA; et al. (2009).
VILLAS BÔAS, M. S. (2004).

Recursos

- Bolas de basquetebol, cones e coletes.

Avaliação

- Identificar como os alunos utilizaram os passes que aprenderam e 
praticaram quando lhes foram apresentadas as tarefas da atividade.
- Observar como os alunos enfrentaram as dificuldades individuais e 
do grupo na realização das tarefas propostas. 
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação dos mesmos nas atividades de-
vem ser analisadas (ativa ou passiva), bem como a interação e co-
operação entre a turma como um todo e dificuldades individuais e 
coletivas. Com posse de tais dados, a composição de novos planos 
se dará de forma crítica e reflexiva.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, o professor ressaltará a 
importância do passe no basquetebol.
- Em seguida, proporcionará um momento para os alunos exporem 
suas estratégias de ação (quais os passes escolhidos para as várias 
tarefas propostas na aula), as suas dificuldades e soluções encon-
tradas para a realização das tarefas. 
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Coordenador de Núcleo  Visto

Carlos Fernandes

Monitora Responsável  Visto

Silvia Lima
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Dados de identificação

Núcleo: EMEB Oscar Schmidt

Endereço: Rua das Hortênsias, S/ N.

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: Carlos Alexandre Molena Fernandes

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

PLANO DE ATIVIDADE - 3

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar os fundamentos de arremesso da modalida-
de de basquetebol.

Objetivos específicos

- Conhecer e vivenciar o arremesso, para utilização na prática do 
basquetebol, por meio da execução de tarefas e participação em 
jogos que envolvem esse fundamento.

Conteúdo

- Basquetebol: fundamentos técnicos: arremesso
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Questionar os alunos: alguém sabe quais são os tipos de arremes-
sos e como se arremessa?  Vocês conhecem formas diferentes de 
se arremessar a bola na cesta? Vocês sabem a utilidade da tabela e 
do “quadrado” que está logo acima do aro? Vocês sabem como se 
arremessava antigamente?
- Aproveitar as experiências anteriores e as informações que os alu-
nos já têm e explicar sobre os tipos de arremesso utilizados atual-
mente e a finalidade de cada um (parado com uma das mãos: lance-
-livre; jump: arremesso com marcação; bandeja: para infiltrações e 
contra-ataques; de gancho: para dificultar a marcação ou o “toco”) 
e os que já foram utilizados antigamente (por baixo com as duas 
mãos, de peito, por cima da cabeça).

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é arremesso 
no basquetebol.
- Como arremessar.
- Importância desse 
fundamento para se 
praticar a modalida-
de.

Procedimental:
- Vivenciar e pra-
ticar o fundamen-
to.

Atitudinal:
- Superação das dificulda-
des pessoais.
- Interação de forma 
cooperativa com os colegas 
de turma, respeitando limita-
ções e individualidades.
- Jogo coletivo.

2ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho em grupo:
- Arremessos de forma livre: com bolas de diversos tipos e tama-
nhos; os alunos devem arremessar na cesta do basquetebol usando 
a tabela, para um parceiro, ou em um ponto determinado na parede 
ou na grade. Experimentar várias formas de arremessar, com a mão 
direita, com a esquerda, com as duas mãos.
- Jogo de arremessos (alvos variados) – dividir os alunos em quatro 
equipes, dois em cada tabela. Realizar um jogo no qual os alunos se 
alternem arremessando a bola à cesta. Como acertar o alvo é
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difícil num primeiro momento, pontuar para acerto na tabela (1 pon-
to), no aro (2 pontos) e na cesta (3 pontos). Variação: escolher um 
ponto a acertar na parede no alambrado etc.
- Jogo – “Bola ao Capitão”: dividir a turma em quatro equipes com 
número igual de participantes. Um aluno de cada equipe deve fi-
car em cima de um banco ou uma cadeira, dispostos em lugares 
diferentes da quadra, e o mesmo não poderá deixar o seu “posto” 
ou “espaço”. Como num jogo normal de basquetebol os alunos de-
vem passar, driblar e arremessar, mas o arremesso deve ser feito 
para o parceiro que estiver em seu “posto”.  As outras equipes de-
verão marcar tentando impedir a ação do ataque. Variações: colocar 
duas, três, quatro bolas; adicionar a cesta também para poder mar-
car pontos. Trocar sempre o aluno que estiver no “posto”.
- Jogo de arremessos: dividir a turma em dois grupos, cada um de 
um lado da quadra, cada grupo deve formar quatro colunas, com 
uma bola em cada coluna. O primeiro de cada coluna arremessa, 
pega o rebote e passa para o último da coluna correspondente, en-
trando atrás da mesma (em último). A bola passa de mão em mão 
até chegar ao segundo da coluna e assim sucessivamente. O grupo 
que converter 20 cestas primeiro será o vencedor. Todos devem 
ajudar a contar as cestas convertidas em voz alta. Variações: utilizar 
a mão não dominante, arremessar de curta e média distância, arre-
messar só na área do lance-livre (o professor deve aproveitar para 
explicar a importância do lance-livre no jogo e as particularidades 
desse arremesso).
- Prática da bandeja: em cinco grupos de seis alunos cada, os alunos 
deverão passar a bola para um colega, que estenderá o braço com a 
bola na mão (revezar os alunos nessa função). O aluno executante pe-
gará a bola na fase aérea da corrida, pisará em dois círculos desenha-
dos no chão, saltando e arremessando. Serão cinco estações, as duas 
cestas e mais três, podendo ter alvos na parede ou no chão, como 
cestos ou caixas. A cada 3 minutos de prática, os grupos mudam 
de estação. Variações: o aluno que segura a bola fazendo um passe 
picado; os alunos driblando antes da bandeja; arremessar de gancho 
(idem ao passe de gancho) após os dois passos.
- “Basquete numerado”: duas equipes em fileiras, com os alunos re-
cebendo números (por exemplo, de 1 a 15), posicionadas nas linhas 
laterais da quadra. Duas bolas, uma para cada equipe, no chão, no 
círculo central. O professor chama um número, um aluno de cada 
equipe se levanta e corre para a bola, passa para o primeiro da sua 
fileira e se posiciona para receber o passe de volta, do último aluno 
da fileira (cada equipe ataca de um lado da quadra). A bola passa de 
mão em mão até chegar ao primeiro aluno, que
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3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, o professor questionará 
os alunos: todos tiveram a oportunidade de arremessar durante os 
jogos? Alguém foi “fominha”? O que é ser “fominha”?
- Em seguida, proporcionará um momento para os alunos exporem 
suas estratégias de ação (quais foram os arremessos escolhidos 
para as várias tarefas propostas na aula), as dificuldades de cada 
um e as soluções encontradas para a realização das tarefas. 
- Finalizando, o professor deve ressaltar a importância tanto de 
procurar um melhor posicionamento quanto de procurar passar a 
bola aos colegas que estiverem em melhor posição para realizar o 
arremesso. Também elogiar e/ou criticar a participação da turma, 
porém, de forma positiva, estimulando os alunos para o próximo 
encontro.

Recursos

- Bolas de basquetebol de diversas modalidades, giz, cones, arcos, 
coletes, cestos e caixas.

Avaliação

- Identificar as facilidades e dificuldades individuais e coletivas na 
resolução dos problemas surgidos durante a atividade.
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação dos mesmos nas atividades de-
vem ser analisadas (ativa ou passiva), bem como a interação e 
cooperação entre a turma como um todo e dificuldades individuais 
e coletivas. Com posse de tais dados, a composição de novos pla-
nos se dará de forma crítica e reflexiva.

realiza o passe para o “número” da vez e este tenta a cesta de ban-
deja. Caso não haja acerto no primeiro arremesso, tentar até acertar. 
O aluno/equipe que fizer cesta primeiro leva o ponto. Vence a equipe 
que fizer mais pontos. Variações: fazer a bandeja com a mão não 
dominante, modificar a forma de passar entre os alunos da fileira 
(por cima da cabeça, por trás do corpo, entre as pernas etc), chamar 
de dois em dois alunos (com 4 bolas), de três em três (com 6 bolas), 
variar o tipo de passe final.
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Fontes para aprofundamentos

Almeida (1999), Darido e Souza Junior (2007), Oliveira et al. (2009), 
Oliveira e Perim (2008) e Villas Bôas (2004).

Coordenador de Núcleo  Visto

Carlos Fernandes

Monitora Responsável  Visto

Silvia Lima
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Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar fundamentos táticos da modalidade de basque-
tebol.

Objetivos específicos

- Compreender os princípios básicos do sistema defensivo individual;
- Vivenciar situações de 1 contra 1 e de tentativas de criar superio-
ridade numérica no jogo coletivo. 

Conteúdo

- Basquetebol: fundamentos táticos defensivos e ofensivos.

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Oscar Schmidt

Endereço: Rua das Hortênsias, S/ N.

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: Carlos Alexandre Molena Fernandes

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

PLANO DE ATIVIDADE - 4
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Questionar os alunos: alguém sabe o que é defesa individual? O 
que é necessário para ser um bom marcador? O que é necessário fa-
zer individualmente e coletivamente para superar a defesa individual 
e marcar pontos? 
- Explicação sobre o sistema de defesa individual e suas vantagens. 
Enfatizar a importância de defender para o jogo, uma vez que a cul-
tura esportiva tradicionalmente exalta os “cestinhas”.
- Passar, em vídeo, trechos de um jogo de basquetebol no qual as 
equipes participantes executam a defesa individual.
- Discutir as ações do vídeo com os alunos – jogadas ofensivas e 
estratégias defensivas individuais e coletivas.

2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Jogo dos dez passes com defesa individual: formar duas equipes 
com igual número de alunos em cada equipe, divididas por cole-
tes de cores diferentes. Problematizar junto aos alunos: como esco-
lher “quem” cada um vai marcar? Como proporcionar um equilíbrio 
físico? Estabelecida a “marcação”, o professor lançará a bola ao 
alto, a equipe que obtiver a posse da bola deverá tentar efetuar

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- A importância de 
defender.
- A defesa individu-
al como base para 
o desenvolvimento 
das capacidades de-
fensivas.
- Estratégias indi-
viduais e coletivas 
para atacar.

Procedimental:
- Aplicar os funda-
mentos técnicos em 
situações táticas.
- Encontrar soluções 
pessoais para a exe-
cução de tarefas.
- Proporcionar situ-
ações para o jogo 
coletivo defensivo e 
ofensivo.

Atitudinal:
- Superação das difi-
culdades pessoais.
- Interação de forma 
cooperativa com os 
colegas de turma, res-
peitando limitações e 
individualidades.
- Defender e atacar 
utilizando princípios 
do jogo coletivo.
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dez passes seguidos, sem andar com a bola ou driblar, com os 
alunos apenas procurando se deslocar pela quadra. Caso a equipe 
atacante consiga efetuar dez passes, marcará 1 ponto e a equipe 
adversária poderá iniciar a contagem. Vence o jogo a equipe que 
conseguir marcar 5 pontos primeiro.
- Jogo dos três times: no campo do jogo marcado por cones, há 
três equipes (A, B e C). A equipe “A” começa o jogo com todos 
seus jogadores dentro dos arcos espalhados pelo campo de jogo. 
Equipes “B” e “C” disputam a posse de bola, a equipe de posse 
de bola tenta fazer ponto, a equipe em defesa procura tomar a 
posse de bola, marcando individualmente, procurando intercep-
tar os passes. Por meio de passes, a equipe que está em ataque 
tenta fazer a bola chegar a um jogador da equipe “A”, nos cones. 
Quando isso acontece, a equipe marca um ponto. Automatica-
mente, os integrantes de “A” saem dos cones e passam para o 
ataque, quem fez ponto defende, quem sofreu o ponto entra nos 
arcos passando a ser o alvo. Ganha a equipe que em 10 minutos 
fizer mais pontos. Variação possível: colocar coringas defensivos 
(criar superioridade numérica defensiva), não permitir dribles.
- Jogo dos setores: dividir a quadra em três setores: setor cen-
tral e dois setores de definição (que vão da linha de fundo até 
a linha de 3 pontos). Serão dois times de 12 integrantes cada, 
com quatro jogadores em cada setor. Fora da quadra, em espaço 
correspondente a cada setor, se posicionam seis coringas (2 de 
cada time na defesa, 2 no meio e 2 no ataque). Os jogadores 
em posse da bola (ataque) deverão trocar passes e passar a bola 
para os jogadores da mesma equipe, que se encontram no setor 
subsequente. Os coringas poderão ser utilizados pelos times em 
posse da bola, e poderão passar a bola somente dentro do setor 
em que se encontram. É proibido aos coringas passar a bola para 
o outro setor. A função da equipe sem posse de bola é recuperar 
a mesma e realizar a troca de passes e a passagem de setores. 
Cada equipe pontua em sua cesta de ataque, em seu setor de 
definição. O professor vai acrescentando maior número de bolas 
conforme a evolução do jogo para aumentar a complexidade do 
mesmo. Serão 3 minutos em cada setor, daí ocorre um reve-
zamento, defesa-meio-ataque. Os coringas também se revezam 
(coringa a jogador de setor e vice-versa) Variações: não permitir 
dribles e aumentar o número de setores diminuindo o tamanho 
deles, aumentar número de jogadores por setor.
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3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após a participação nos jogos, os alunos serão estimulados pelo 
professor a exporem suas dificuldades e estratégias de sucesso ado-
tadas como defensores e atacantes durante os jogos de que parti-
ciparam.
- Após, o professor abre a discussão sobre a figura do “coringa” 
defensivo e ofensivo nos jogos. A função do coringa é promover a 
superioridade, ofensivamente para estimular “tabelas” (que exigem 
passe e deslocamento) e defensivamente para proporcionar “cober-
turas” mais eficientes, criando maiores dificuldades para os atacan-
tes.
- O professor deve elogiar e/ou criticar a participação da turma, 
porém, de forma positiva, estimulando os alunos para o próximo 
encontro.   

Avaliação

- Identificar as facilidades e dificuldades individuais e coletivas no 
trato com os aspectos táticos de defesa e ataque (resolução dos 
problemas surgidos durante a atividade).
- Observar se houve compreensão total das tarefas propostas e se 
os alunos acompanharam o aumento em dificuldade e complexi-
dade das tarefas desta sessão/atividade em relação às anteriores.
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação dos mesmos nas atividades de-
vem ser analisadas (ativa ou passiva), bem como a interação e 
cooperação entre a turma como um todo e dificuldades individuais 
e coletivas. Com posse de tais dados, a composição de novos pla-
nos se dará de forma crítica e reflexiva.

Recursos

- DVD player, televisor, bolas de basquetebol, cones, arcos e co-
letes.
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Fontes para aprofundamentos

Greco e Silva (2008), Morales e Anselmo (2008), Oliveira et al. 
(2009), Oliveira e Perim (2008) e Villas Bôas (2004).

Coordenador de Núcleo  Visto

Carlos Fernandes

Monitora Responsável  Visto

Silvia Lima
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INTRODUÇÃO

O filósofo grego Sócrates (470 
a.C. – 399 a.C.) dizia “só sei 
que nada sei”, ou seja, que 
sua sabedoria era limitada à 
sua própria ignorância. O co-
nhecimento, portanto, é a base 
de tudo. Aprendemos que a 
cada dia a oportunidade de 
dividir o conhecimento é bem 
vinda. Assim, o texto que ora 
apresentamos contém ensina-
mentos, mas principalmente 
contém aprendizados obtidos 
em nossas vidas profissionais.
O handebol é uma modalida-
de praticada mundialmente, 
que faz parte do rol de moda-
lidades olímpicas. No Brasil, 
o handebol conquista mais 
adeptos a cada ano, sendo 
uma das modalidades mais 
praticadas no meio escolar.   
Esperamos que este material 
didático-pedagógico possa con-
tribuir para as ações dos coor-
denadores de núcleo, dos mo-
nitores do Programa Segundo 
Tempo e de todos os profissio-
nais que acreditam no esporte 
como direito de todo o cidadão.

139
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HISTÓRICO

O handebol tal qual conhece-
mos atualmente é uma moda-
lidade esportiva que tem sua 
origem incerta. Não é um jogo 
inventado como o basquete-
bol, mas estruturado a partir 
de vários outros jogos com 
bola praticados em diferentes 
países, em diferentes épocas.
Com os sofisticados suportes 
que o estudo moderno da ar-
queologia possui, podemos 
constatar que, bem antes da 
Era Cristã, os povos antigos 
já se utilizavam de objetos 
de forma arredondada, con-
feccionados de vários mate-
riais, com os quais se buscava 
uma forma diferente de en-
tretenimento (SILVA, 1983).
Vários jogos com bola pratica-
dos desde a Antiguidade con-
têm características que podem 
ser destacadas para caracteri-
zar o período considerado como 

140

“os primórdios do handebol 
contemporâneo” podendo ser 
elencados, a partir da Antigui-
dade Grega: “urânia” (descri-
to por Homero na Odisséia), e 
“harpastun” jogado na cultura 
romana (descrito por Claudius 
Galenus - 130 a 200 a.C.). En-
tretanto, o handebol, como se 
joga hoje, foi introduzido na úl-
tima década do século XIX, na 
Alemanha, como “Raftball”. 
Foi levado para a prática no 
campo em 1912, pelo alemão 
Hirschmann, então Secretá-
rio da Federação Internacio-
nal de Futebol (FPHb, 2010).
Em 1928, foi fundada a Fede-
ração Internacional de Hande-
bol Amador (IAHF). Em 1936, 
a IAHF apresentava o expres-
sivo número de 23 países 
membros definindo a coloca-bros definindo a coloca-
ção do handebol de campo (11 
jogadores) como modalidade 

handebol.indd   4 30/11/11   14:27



141
olímpica nos Jogos Olímpicos 
de Berlim (1936). Em 1946, 
foi fundada a Federação In-
ternacional de Handebol (IHF).
Com a popularização do han-
debol, várias modificações fo-
ram propostas em toda a Eu-
ropa, principalmente no Norte 
do continente com o objetivo 
de adequá-lo às condições cli-
máticas. Aproveitou-se que os 
treinos em recintos fechados 
eram comuns no inverno em 
países como Suécia, Norue-
ga e Dinamarca – nos quais o 
handebol já era bastante popu-
lar – para se institucionalizar o 
handebol de salão. Reduzir o 
número de jogadores, além de 
realizar os jogos em quadras 
cobertas, foi proposta apre-
sentada pelos países nórdicos 
(GRAÇA; OLIVEIRA, 1994). 
O handebol de campo passou 
a dividir espaço com o han-
debol de salão, contudo, este 
último passou a ter a prefe-
rência do público. O COI apro-
vou, em 1965, a disputa do 
handebol de quadra, com sete 
jogadores por equipe, para os 

jogos de Munique em 1972, 
sendo que em Montreal, em 
1976, iniciaram-se as disputas 
do handebol feminino. A par-
tir dessa inclusão como mo-
dalidade olímpica oficial nos 
Jogos Olímpicos a difusão do 
handebol foi muito grande.
Os países europeus sempre do-
minaram a modalidade, tanto 
no masculino como no femini-
no, e a Alemanha ainda é o país 
com o maior número de joga-
dores e equipes e, sem dúvida, 
a maior força da modalidade.
O handebol chegou ao Brasil na 
década de 1930, com o fluxo 
de imigrantes alemães que se 
estabeleceram majoritariamen-
te no Sudeste e Sul do nosso 
país, e desta forma foi sendo 
disseminada pelos Estados das 
regiões citadas e se expan-
diu rapidamente pelo restan-
te do Brasil, se consolidando 
como uma das mais praticadas 
modalidades esportivas em 
nosso país, principalmen-
te, nos ambientes escolares. 
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FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA DA

MODALID
ADE

O handebol é um jogo coleti-
vo, jogado entre duas equipes, 
que tem como objetivo colocar 
uma bola, manipulada com as 
mãos, em um alvo (gol - bali-
za). Este jogo acontece den-
tro de um espaço retangular, 
padronizado, e as equipes são 
compostas por sete jogadores 
sendo que um destes jogado-
res tem a função específica de 
proteger o alvo, o goleiro, o 
que lhe proporciona jogar com 
qualquer parte do corpo para 
exercer sua função defensiva.
Na origem do handebol, o fute-
bol teve grande influência, nos 
alvos e na distribuição dos jo-
gadores em campo e depois na 
quadra. Por exemplo, no hande-
bol de sete, os jogadores eram 
distribuídos em três linhas 2-2-
2 mais o goleiro. Nesse senti-
do, Graça e Oliveira (1994, p. 
148) afirmam que “a evolução 
do jogo é significativa, mas a 
sua origem é marcante tanto 

nos condicionalismos ao seu 
desenvolvimento como nas 
suas características atuais”.
Para uma visão atualizada do 
handebol, relacionaremos, a 
seguir, algumas regras bási-
cas (CBHb, 2010), bem como 
algumas características téc-
nicas e táticas do esporte.
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É feita de couro ou material sin-
tético e deve ser esférica. As 
medidas da bola (circunferência 
e peso) a serem usadas pelas 
diferentes categorias (de maior 
para menor): tamanho 3 da IHF, 
para homens e equipes masculi-
nas jovens (acima de 16 anos); 
tamanho 2 da IHF, para mulhe-
res, equipes femininas jovens 
(acima de 14 anos) e equipes 
masculinas jovens (entre 12 e 16 
anos); tamanho 1 da IHF, para 
equipes femininas jovens (entre 
8 e 14 anos) e equipes masculi-
nas jovens (entre 8 e 12 anos).

Mede 40 m de comprimento e 
20 m de largura, com uma linha 
central, duas balizas (traves), 
uma de cada lado, com 2 m de 
altura e 3 m de largura, áreas de 
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REGRAS 
BÁSICAS

A bola

A quadra

As equipes

Manejo 
da bola

gol, que só podem ser ocupadas 
pelos goleiros e áreas de tiros li-
vres de 9 m (pontilhadas), linhas 
para tiros de 7 m e, em contra-
posição, linhas de limitação dos 
goleiros, a 4 m da linha de fun-
do. Deve-se manter uma zona 
de segurança ao redor da quadra 
de jogo, de no mínimo 1 m (la-
teral da quadra) e 2 m (fundo).

Uma equipe é composta de 
14 jogadores, sete jogado-
res em quadra, sendo um go-
leiro, mais sete substitutos. 

Pode-se manusear a bola com 
as mãos abertas ou fechadas, 
batendo, empurrando e atiran-
do. Também são permitidos 
contatos na bola com braços, 
cabeça, tronco, coxas e joe-
lhos. Não são permitidos toques 
com os pés ou com as pernas 
abaixo do joelho, a não ser que 
seja atirada por um adversário. 
Pode-se dar até três passos 
com a bola em mãos. Tão logo 
a bola seja dominada, deve ser 

handebol.indd   7 30/11/11   14:27



FU
N

D
A

M
EN

T
A

Ç
Ã

O
 T

EÓ
R
IC

A
 D

A
 M

O
D

A
LI

D
A

D
E

A conduta 
para com o 
adversário

O tempo 
de jogo
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jogada com o jogador ajoelha-
do, sentado ou deitado no solo.

Pode-se usar o corpo para obs-
truir um adversário, mesmo sem 
bola, os contatos devem ser 
frontais e com os braços flexio-
nados, mantendo-se tal postura 
no controle e acompanhamento 
do adversário. Não são permi-
tidos puxões (corpo ou unifor-
me), empurrões, saltos sobre o 
adversário, batidas e bloqueios 
com braços, mãos e/ou per-
nas. Colocar um adversário em 
perigo – com ou sem a bola – 
também é considerado falta. 

A duração de uma partida de 
handebol varia – assim como as 
medidas da bola – conforme a 
idade dos praticantes. Para jo-
gadores de 16 anos acima, dois 
tempos de 30 min. Para jovens 
de 12 a 16 anos, dois tempos 
de 25 min e de oito a 12 anos, 
dois tempos de 20 min no gru-
po de idade entre 8-12 anos. 
Em todos os casos, o intervalo 

tem 10 min. Se houver empa-
te, no caso de necessidade de 
se conhecer um vencedor (uma 
final de campeonato, por exem-
plo), uma prorrogação (tempo 
extra) de dois períodos de 5 
min deve ser jogada. Pode-se 
repetir a prorrogação por uma 
vez. O regulamento de cada 
competição determina o de-
sempate caso nenhuma equipe 
seja a vencedora, mas comu-
mente a decisão é consumada 
em disputa de tiros de 7 m.
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O confronto entre as duas 
equipes durante um jogo de 
handebol se dá em duas fases 
distintas. São elas: o ataque 
(fase ofensiva) e a defesa (fase 
defensiva). Enquanto a equipe 
que está de posse da bola - 
logo, na fase ofensiva do jogo 
-, busca mantê-la em seu po-
der, por meio de passes, recep-
ções, dribles, deslocamentos e 
fintas, construindo situações 
que favoreçam a aproximação 
do alvo adversário. A equipe 
adversária (em posição defen-
siva) tenta contrariar o pla-
no estratégico do adversário, 
buscando recuperar a posse 
da bola pela marcação, ações 
de interceptação, desarme e 
bloqueio, além de dificultar o 
progresso do adversário no 
terreno de jogo e proteger da 
melhor forma possível o alvo 
para evitar a consignação de 
um gol adversário. É por meio 
dessa dinâmica que o jogo 
de handebol se desenvolve.
O handebol faz parte do rol 
dos jogos esportivos coleti-
vos, assim como basquetebol, 

futebol, futsal, voleibol, entre 
outros. São modalidades emi-
nentemente motoras, porém, 
com grande importância do 
domínio cognitivo, já que sua 
dinâmica ocorre em um cená-
rio em intensa modificação, 
que requer rápido e constante 
processamento e interpretação 
do que está ocorrendo no jogo 
para a tomada da decisão mais 
adequada ao problema posto.
As possibilidades motoras que 
cada jogador dispõe para re-
solver os problemas que se 
apresentam no jogo de han-
debol são bastante variadas. 
Algumas dessas possibilida-
des são de caráter eminente-
mente individual, ou seja, o 
jogador pode realizá-las sem 
a necessidade imperiosa da 
ajuda de um companheiro. 

CARACTERÍSITCAS 
TÉCNICAS E 
TÁTICAS

145
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A esses movimentos denomi-
namos “ações táticas indivi-
duais”, ou também fundamen-
tos táticos individuais. São 
exemplos desse tipo de ação 
o passe, a recepção da bola, 
o drible, a finta e o arremes-
so – ações realizadas na fase 
ofensiva do jogo e, a marca-
ção, o desarme, a antecipação 
e o bloqueio individual – ações 
características da fase de-
fensiva do jogo de handebol. 
Entretanto, há possibilidades 
de movimentos nas quais o 
jogador executante necessita, 
obrigatoriamente, da coopera-
ção de pelo menos outro com-

panheiro para a sua realização. 
A essas ações denominamos 
“ações táticas coletivas”, pois 
envolve um trabalho em grupo. 
São exemplos dessas ações 
os cruzamentos, o corta-luz, 
o bloqueio ofensivo, a corti-
na e o “passa e vai”, no ata-
que, e as trocas defensivas e 
os bloqueios duplos e triplos, 
na fase defensiva do jogo.
Nesse sentido, são necessá-
rios procedimentos técnico-
táticos que possibilitem aos 
atacantes dar continuidade ao 
seu jogo. Na posse de bola, 
são requisitados alguns deslo-
camentos para gerar situações 
de desmarcação e boa qualida-
de nos passes e recepções dos 
jogadores (MENEZES, 2011).
A seguir, apresentaremos uma 
breve descrição dos principais 
fundamentos e regras básicas do 
jogo, que se inserem no contex-
to anteriormente apresentado.
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Na progressão dos atacan-
tes em direção ao alvo, além 
da conservação da posse da 
bola e dos meios táticos (já 
mencionados no presente ca-
pítulo), os mesmos devem 
preocupar-se em executar os 
fundamentos técnicos (em-
punhadura, recepção, passe, 
drible, ritmo trifásico, duplo 
ritmo trifásico e arremesso) 
para a obtenção de situações 
favoráveis para infiltrações e 
arremessos (MENEZES, 2011).

A bola deve ser empunhada 
com as palmas das mãos li-
geiramente côncavas, com os 
dedos bem abertos, procuran-
do-se abranger a maior ampli-
tude da circunferência da bola.

FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DO 

HANDEBOL

     RECEPÇÃO

Deve ser feita com as duas 
mãos paralelas e voltadas para 
a frente, utilizando a posição 
trabalhada na empunhadura. A 
recepção com uma das mãos é 
também utilizada, mas por jo-
gadores mais experientes. Os 
tipos de recepção são: alta, 
média e baixa, e a utilização 
de cada uma delas depen-
de da altura que a bola chega 
ao jogador receptor do passe. 

EMPUNHADURA

147

handebol.indd   11 30/11/11   14:27



FU
N

D
A

M
EN

T
O

S
 T

ÉC
N

IC
O

S
 D

O
 H

A
N

D
EB

O
L

Constituem a essência do jogo 
coletivo, são muito utilizados 
no handebol. Os passes podem 
ser classificados da seguinte 
maneira, segundo Reis (2006):

•	Passes acima do ombro: po-
dem ser realizados em função 
da trajetória da bola, para 
frente ou oblíquo, sendo que 
ambos podem ser: retificado ou 
bombeado;

•	Passes em pronação: lateral e 
para trás;

•	Passes por de trás da cabeça: 
lateral e diagonal;

•	Passes por de trás do corpo: 
lateral e diagonal;

•	Passe para trás: na altura da 
cabeça com extensão do pulso;

•	Passe quicado: quando a bola 
toca o solo uma vez antes de 
ser recepcionado pelo compan-
heiro, nesse tipo de passe a 
bola é atirada ao solo em tra-
jetória diagonal. 

Ato de bater na bola contra o 
solo com uma das mãos (não é 
permitido driblar com as duas 
mãos ao mesmo tempo), para-
do ou em movimento. Menos 
utilizado no handebol do que 
o passe, é muito importante 
nas ações individuais, princi-
palmente em contra-ataques. 

RITMO 
TRIFÁSICO

Progressão de três passos, 
geralmente em direção ao 
gol para finalização em ar-
remessos ou assistências.

DUPLO RITMO 
TRIFÁSICO

Progressão de sete passos, 
sendo três com a posse da 
bola, simultaneamente ao 
quarto passo o jogador quica 
a bola uma vez, ao retomar 
a bola dá mais três passos, 
arremessa ou passa a bola.

PASSES DRIBLE

148
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É o fundamento mais motivan-
te do esporte, realizado sempre 
na direção da meta, sendo por 
meio do mesmo que se con-
cretiza o ponto. Reis (2006) 
ressalta que a maioria dos ar-
remessos pode ser denominada 
“de ombro”, com o movimento 
seguindo basicamente a seguin-
te descrição: empunhadura bá-
sica, palma da mão para frente, 
cotovelo ligeiramente acima do 
ombro. A bola deve ser levada 
à linha posterior a da cabeça e 
ser empurrada para frente com 
um movimento de rotação do 
úmero. A mesma autora clas-
sifica assim os arremessos, em 
função da forma de execução:

•	Com apoio: significa que um 
dos pés do arremessador ou 
ambos esteja (m) em contato 
com o solo.

• Em suspensão: significa que 
no momento do arremesso não 
há apoio de nenhum tipo do ar-
remessador com o solo.

•	Com queda: significa que 
após a bola ter deixado a mão 
do arremessador, o mesmo re-

aliza uma queda, normalmente 
a mesma se dá dentro da área 
adversária e de frente - arre-
messo bastante comum entre 
os pivôs e eventualmente en-
tre os pontas.

•	Com rolamento: significa 
que após a bola ter deixado a 
mão do arremessador, o mes-
mo realiza um rolamento, na 
maioria das vezes um rolamen-
to de ombro.

ARREMESSO

149
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POSSIBILID
ADES 

DE ADAPTAÇÃO 

DA MODALID
ADE

Promover a variabilidade peda-
gógica se torna fundamental 
para que possamos enriquecer 
a cultura esportiva dos bene-
ficiados do PST. Dependendo 
da fase de desenvolvimento 
(categoria de prática), tal varia-
bilidade se torna fundamental 
inclusive para o processo ensi-
noaprendizagem das especifici-
dades das modalidades esporti-
vas contempladas no Programa. 
Para o handebol, podemos in-
dicar as seguintes variações:

Mini-handebol

Aproximação com o handebol, 
proporcionando a variabilidade 
e a flexibilidade quanto aos ele-
mentos estruturais e funcionais 
do jogo: espaço físico, mate-
riais e equipamentos, simplifi-
cação e maleabilidade na exe-
cução do regulamento de jogo.

Handebol na areia

Promover a variação quanto 
ao tipo de piso utilizado (areia) 
para facilitar a vivência dos ele-
mentos constitutivos do hande-
bol, podendo se aproximar da 
modalidade de “Beach Hand-
ball” que já possui regras ofi-
ciais e institucionalizadas junto 
a IHF, contando inclusive com 
competições internacionais.

Handebol na Grama

Variabilidade quanto ao tipo 
de piso utilizado e propiciar a 
vivência do handebol em lo-
cais diferentes como: campos 
de futebol, parques, praças 
que tenham quadras com piso 
duro ou mesmo em locais que 
tenham essas quadras. Outro 
aspecto importante é a pos-
sibilidade do resgate histórico 
contemplando o reconheci-
mento do Handebol de Campo.
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CONDUÇÃO

Handebol para Cadeiran-
tes

Possibilidade muito importan-
te que já conta com alguns 
projetos para deficientes físi-
cos (cadeirantes) no País, mas 
que pode ser ofertado tam-
bém para a prática inclusiva 
em grupos heterogêneos de 
deficientes e não-deficientes.

Máster-Handebol

Com base em Farias (2008), 
a prática do handebol máster 
pode ser entendida, a princípio, 
de duas formas: uma em que 
oportuniza a prática a ex-joga-
dores ou mesmo jogadores que 
iniciaram a prática tardiamente 
(após a fase produtiva no cam-
po esportivo) no qual se joga 
com as regras oficiais da mo-
dalidade; outra em que se visa 
uma adaptação/transformação 
das regras (quase uma nova 
modalidade) para que benefici-
ários da “melhor idade/terceira 
idade/idosos” possam praticar 
um jogo visando ao estilo de 
vida mais ativo e “saudável”. 
Entendemos que crianças e jo-
vens devem ter acesso às in-
formações e vivências sobre 
possibilidades de práticas es-
portivas na fase adulta e tercei-

ra idade, a fim de projetar sua 
vida futura, de se colocar “no 
lugar do outro” (dimensão ati-
tudinal) e de retransmitir as in-
formações aos familiares. Em 
eventos dos núcleos do PST 
que envolvem beneficiados e 
familiares tais práticas podem 
ser realizadas em conjunto.
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PLANOS DE 

ATIVIDADES

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bruno Souza

Endereço: Rua Valmir Fassina, s/n.

Dia:  Horário:  

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Dourivaldo Teixeira

Monitor responsável: Lucidio Rocha Santos

Objetivo geral

- Compreender a lógica da fase ofensiva do jogo de handebol no que 
tange a manter a posse da bola no jogo pela execução de passes e 
recepções.

Objetivos específicos

- Executar os passes em suas variações.
- Demonstrar capacidade de raciocínio para colocar-se em boas con-
dições de receber a bola de um companheiro.
- Executar a recepção da bola sem perder o seu domínio.
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Apresentar a import�ncia do passe e da recepção para a manu-mport�ncia do passe e da recepção para a manu-
tenção da posse da bola, na din�mica do jogo ofensivo.

Ilustração:
- Apresentar vídeo sobre passes e recepção.

Conteúdo

- Handebol: passes e recepções.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é o passe e 
qual a sua função na 
din�mica do jogo.
- O que é a recepção 
da bola e qual a sua 
função na din�mica 
do jogo ofensivo no 
que tange a manter a 
posse da bola.

Procedimental:
- O passe em suas 
variações.
- A recepção da 
bola.

Atitudinal:
- Interesse em parti-
cipar positiva e co-
letivamente com os 
companheiros de tur-
ma, reconhecendo e 
respeitando as limita-
ções e potencialida-
des de cada um.
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo:

- Solicitar que realizem passes livremente 2 x 2; 3 x 3; 4 x 4;...; 
variando as dist�ncias (longe – perto) sem oposição.
- Solicitar que realizem passes em pequenos grupos com um com-
panheiro tentando tomar a bola.
- Solicitar que realizem passes em pequenos grupos com mais de 
uma bola.
- Jogo dos dez passes: formar duas equipes com igual número de 
alunos em cada equipe, divididas por coletes de cores diferentes. 
A equipe com bola deverá tentar efetuar dez passes seguidos, pro-
curando se deslocar pela quadra. Caso a equipe atacante consiga 
efetuar dez passes, marcará ponto e a troca a equipe com bola.
- Solicitar que os alunos reunidos em pequenos grupos elaborem e 
apresentem à turma jogos que tenham como objetivo a execução 
de passes e recepção da bola. Para enriquecimento da atividade, 
podem ser aproveitados jogos que os alunos já conhecem.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Em grupo, analisar as atividades vividas, suas dificuldades e faci-
lidades, além de reforçar a import�ncia do tema central da aula no 
jogo de handebol.
- Ouvir e registrar as críticas percebidas pelo grupo.

Recursos

- Aparelhos de TV e DVD; bolas de borracha; bolas de handebol; 
arcos; coletes; cones.

Avaliação

- Avaliar como os alunos solucionam os problemas apresentados ao 
grupo.
- Avaliar, durante a realização das tarefas, as respostas dos alunos 
ao que se propôs.
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Coordenador de Núcleo  Visto

Dourivaldo Teixeira

Coordenador de Núcleo  Visto

Lucidio Santos

Fontes para aprofundamentos

Bayer (1994), Greco e Benda (1998), Graça e Oliveira (1994), Oli-
veira et al. (2009), Oliveira e Perim (2008) e Teodorescu (1984).
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Praticar handebol nos ambien-
tes educacionais brasileiros tem 
sido algo bastante comum, pela 
facilidade de seus movimentos 
e pelos espaços físicos disponí-
veis. Em contrapartida, a práti-
ca do handebol vem se desen-
volvendo a cada ano de forma 
competitiva. Porém, uma meta 
a ser atingida é a maior práti-
ca como lazer, nas horas livres. 
As possibilidades de adaptação 
de espaços físicos e de mate-
riais mostradas no presente ca-
pítulo reforçam esse potencial. 
É, assim, uma ótima ferramen-
ta para o desenvolvimento das 
diretrizes do Programa Segun-
do Tempo, pois levar o hande-
bol “para a vida” é uma pos-
sibilidade de prática saudável 
para o corpo e a mente, além 
de proporcionar um convívio 
social intenso aos praticantes.

Refletindo Sobre o Plano 
de Atividades do Programa               

Segundo Tempo

Oferecer oportunidades sig-
nificativas, nas quais os be-
neficiados possam saber, co-
nhecer, observar, identificar 
o handebol foram as nossas 
motivações para escolhas das 
práticas, metodologias e pro-
cedimentos. A utilização de 
jogos pré-desportivos, ativi-
dades lúdicas e a oportunida-
de de resolução autônoma de 
problemas ao longo das ativi-
dades pode proporcionar ao 
aluno criatividade e motivação 
para a continuidade da prática. 

As modalidades esportivas ins-
titucionalizadas são ensinadas 
nas escolas hegemonicamente. 
Contudo, historicamente, os 
modelos de treinamento e a re-
ferência que se tem, do alto ren-
dimento, acabam por afastar os 
alunos menos favorecidos téc-
nica e fisicamente para tal. As-
sim, aprender sobre o handebol 
e conhecer as suas amplas pos-
sibilidades é responsabilidade 
dos professores que atuam em 
projetos sociais como o PST. 
O conceito de defender pode 
ser explorado de forma a de-

Import�ncia do Conteúdo no 
Cotidiano

Justificativa para escolha das 
Práticas, Metodologias e Pro-
cedimentos

Dimensão Conceitual dos 
Conteúdos
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senvolver o espírito de equi-
pe e a coletividade, e mesmo 
aqueles que não possuem apti-
dão para ser um grande atacan-
te pode se revelar um grande 
defensor.  Isso, em nossa cul-
tura, não é ressaltado, todos 
querem ser atacantes, marcar 
os gols. Defender é “legal”. 
Tal conceito pode se articu-
lar com a dimensão atitudinal.

A partir do momento em que os 
alunos dominam os sentidos e 
significados dos conceitos rela-
cionados ao handebol, torna-se 
mais fácil compreender como 
elaborar e vivenciar as ativida-
des propostas. A partir da par-
ticipação dos alunos, os pro-
fessores terão maior facilidade 
em propor novas atividades.
Tais atividades devem capa-
citar os alunos para partici-
parem de jogos de handebol, 
desde o nível competitivo 
– para os mais aptos – até o 
lazer. Contudo, para isso, de-
vem aprender a jogar (não só 
a atacar, mas também a de-
fender). O “como fazer” ga-
nha importância fundamental.

É de extrema importância que 
o professor se autoquestio-
ne: o que meu aluno leva das 
atividades do PST efetiva-
mente para suas vidas? Em 
um ambiente que valoriza a 
participação e o envolvimen-
to de todos, onde há respeito 
(a diferenças sociais, raciais, 
de sexos, de habilidades etc), 
ética e fraternidade, entre ou-
tros valores essenciais, muitas 
serão as referências positivas. 
O handebol é um esporte de 
enfrentamento, no qual o ata-
que leva certa vantagem sobre 
a defesa, especialmente por ser 
jogado com as mãos. Estimular 
os alunos a defenderem com 
atenção, solidariedade (não di-
zer, por exemplo, “o jogador 
que eu estava marcando não 
fez gol, fiz minha parte”...), em-
penho e, sobretudo, com ética 
e zelo pela integridade física do 
oponente (que não é inimigo) 
pode se constituir em estraté-
gia especialmente construtiva.

Dimensão Procedimental dos 
Conteúdos

Dimensão Atitudinal dos Con-
teúdos
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A avaliação apresentada nas 
atividades tem foco central na 
identificação de como os bene-
ficiados solucionam os proble-
mas apresentados ao grupo. 
Identificar as dificuldades ini-
ciais pode auxiliar o professor 
na organização das tarefas a fim 
de observar uma formação con-
tinuada de forma progressiva.

Avaliação
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Objetivos específicos

- Executar o drible com a mão dominante, ou seja, mais habilido-
sa, parado e em movimentação por trajetória reta e com mudan-
ças de trajetória. 
- Executar o drible com a outra mão, parado e em movimentação 
por trajetória reta e com mudanças de trajetória.

Conteúdo

- Handebol: o drible e a progressão no jogo.

Objetivo geral

- Compreender a lógica da fase ofensiva do jogo de handebol no 
que tange a manter a posse da bola e progredir com ela no terre-
no de jogo.

PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bruno Souza

Endereço: Rua Valmir Fassina, s/n.

Dia:  Horário:  

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Dourivaldo Teixeira

Monitor responsável: Lucidio Rocha Santos

handebol.indd   23 30/11/11   14:28



PL
A

N
O

S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

160

2ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho individual:
- Cada aluno com uma bola, tentando impulsioná-la contra o chão 
com a mão mais habilidosa, sem perder o controle da mesma, sem 
sair do lugar.
- Repetir a atividade anterior com a outra mão.
- Cada aluno com uma bola tentando impulsioná-la contra o chão 
com a mão mais habilidosa, sem perder o controle da mesma, 
movimentando-se livremente pela quadra.

Trabalho em grupo:
- Em pequenos grupos (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, ...) driblando a bola e ten-Em pequenos grupos (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, ...) driblando a bola e ten-
tando “roubar” a bola do companheiro que também estará driblando, 
sem parar de driblar.
- Elaborar um trajeto com obstáculos diversos por onde os alunos 
irão percorrer em drible sem perder a posse da bola.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Apresentar a import�ncia do drible, para a manutenção da posse da 
bola, na din�mica do jogo ofensivo.

Ilustração:
- Apresentar vídeo sobre o drible e a progressão no jogo.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é o drible 
e qual a sua fun-
ção na din�mica 
do jogo.

Procedimental:
- O drible com a mão 
esquerda e direita.
- O drible parado, em 
movimentação com 
trajetória reta e com 
mudança de direção.

Atitudinal:
- Interesse em participar 
conjuntamente com os 
companheiros de turma, 
reconhecendo e respeitan-
do as limitações e poten-
cialidades de cada um.
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Recursos

- Aparelhos de TV e DVD; bolas de borracha; bolas de handebol; 
aros; banco sueco ou similar; cones.

Avaliação

- Avaliar como os alunos solucionam os problemas apresentados ao 
grupo.
- Avaliar durante a realização das tarefas as respostas dos alunos ao 
que se propôs.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Em grupo, analisar as atividades vividas, suas dificuldades e faci-
lidades, além de reforçar a import�ncia do tema central da aula no 
jogo de handebol.
- Ouvir e registrar as críticas percebidas pelo grupo.

Fontes para aprofundamentos

Bayer (1994), Greco e Benda (1998), Graça e Oliveira (1994), Oli-
veira et al. (2009), Oliveira e Perim (2008) e Teodorescu (1984).

Coordenador de Núcleo  Visto

Dourivaldo Teixeira

Coordenador de Núcleo  Visto

Lucidio Santos
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Objetivo geral

- Compreender a lógica da fase ofensiva do jogo de handebol no que 
tange a manter a posse da bola e progredir com ela no terreno de jogo.

Objetivos específicos

- Executar diferentes formas de fintas com e sem bola.

Conteúdo

- Handebol: fintas com e sem bola.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é a finta sem 
bola e qual a sua função 
na din�mica do jogo.
- O que é a finta com 
bola e qual a sua função 
na din�mica do jogo.

Procedimental:
- A finta sem bola 
e a finta com a 
bola em suas va-
riações.
- A finta com a 
bola em suas va-
riações.

Atitudinal:
- Participação con-Participação con-
junta com os com-
panheiros de turma, 
reconhecendo e res-
peitando as limita-
ções e potencialida-
des de cada um.

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bruno Souza

Endereço: Rua Valmir Fassina, s/n.

Dia:  Horário:  

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Dourivaldo Teixeira

Monitor responsável: Lucidio Rocha Santos
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Apresentar a import�ncia da finta, para a manutenção da posse da 
bola e progressão no terreno de jogo, na din�mica do jogo ofensivo.

Ilustração:
- Apresentar vídeo sobre as fintas com e sem bola.

2ª PARTE:
Trabalho em grupo:

- Cada aluno colocará um pedaço de pano (pode ser um colete) en-
tregue pelo professor na parte traseira do short e tentará não deixar 
que algum colega o retire, usando para isso deslocamentos livres 
pela quadra. Ao mesmo tempo tentará “roubar” o pano dos colegas.
- Os alunos dispersos pela quadra sendo que um será escolhido 
como o perseguidor e o restante os perseguidos. O perseguidor es-
tará com uma bola na mão e terá que perseguir os demais colegas 
com o objetivo de tocar com a bola em algum, pois somente assim 
passará a ser perseguido e aquele tocado assumirá a função de 
perseguidor.
- A mesma atividade anterior, mas agora os alunos estarão dispos-
tos em dupla.
- Alunos dispostos em duplas, sendo que um deles estará de posse 
de uma bola. O que estiver com a bola deverá passar pelo colega 
sem bola, podendo apenas efetuar três passos e o drible.
- Alunos dispostos em trios e dois deles serão companheiros e o 
outro adversário.  Os dois companheiros partirão de cerca de 4 m 
de um alvo (um cone) defendido pelo outro aluno. A dupla terá que 
ultrapassar o adversário trocando passes e colocar a bola junto a 
esse alvo sem perder a sua posse.
- Dividir a turma em dois grupos, cada qual ocupando uma metade 
da quadra de handebol. O jogo consiste em ir buscar uma bola que 
se encontra colocada no centro da área de gol adversária sem que 
o adversário consiga tocá-lo (“colar”), pois assim o tocado deve 
permanecer imóvel até que um companheiro o “descole”, ou seja, 
toque-o. Ganha o jogo a equipe que conseguir trazer a bola do ad-
versário para a sua metade da quadra.
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Recursos

- Aparelhos de TV e DVD; bolas de borracha; bolas de handebol; 
aros; banco sueco ou similar; cones.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Em grupo, analisar as atividades vividas, suas dificuldades e faci-
lidades, além de reforçar a import�ncia do tema central da aula no 
jogo de handebol. 
- Ouvir e registrar as críticas percebidas pelo grupo.

- Avaliar como os alunos solucionam os problemas apresentados ao 
grupo.
- Avaliar durante a realização das tarefas as respostas dos alunos 
ao que se propôs.

Avaliação

Fontes para aprofundamentos

Bayer (1994), Greco e Benda (1998), Graça e Oliveira (1994), Oli-
veira et al. (2009), Oliveira e Perim (2008) e Teodorescu (1984).

Coordenador de Núcleo  Visto

Dourivaldo Teixeira

Coordenador de Núcleo  Visto

Lucidio Santos
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Objetivo geral

- Compreender a lógica da fase ofensiva do jogo no que tange à finaliza-Compreender a lógica da fase ofensiva do jogo no que tange à finaliza-
ção do ataque por meio de arremessos da bola ao alvo (baliza gol).

Objetivos específicos

- Executar diferentes formas de arremessos.

Conteúdo

- Handebol: arremesso.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é o arremes-O que é o arremes-
so e qual a sua fun-
ção de finalização 
do ataque na din�-
mica do jogo.

Procedimental:
- Executar diferen-Executar diferen-
tes formas de ar-
remessos.

Atitudinal:
- Participação conjunta 
com os companheiros 
de turma, reconhecendo 
e respeitando as limita-
ções e potencialidades 
de cada um.

PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bruno Souza

Endereço: Rua Valmir Fassina, s/n.

Dia:  Horário:  

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Dourivaldo Teixeira

Monitor responsável: Lucidio Rocha Santos
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2ª PARTE:
Trabalho individual e em grupo:

- Cada aluno com uma bola, dispostos a mais ou menos 5 m de vá-
rios alvos (bolas, cones, aros etc ...). Ao sinal, o aluno arremessará 
a bola em direção aos alvos no intuito de acertá-los.
- Idem ao exercício anterior, mas agora os alvos estarão colocados 
dentro de uma baliza.
- Idem ao anterior, agora serão colocados alunos defendendo o alvo.
- Vários círculos de mais ou menos 6 m de di�metro com um alvo 
no centro dispostos pela quadra. Alunos divididos 3 x 3 em cada 
círculo. Um grupo de três com bola tentará acertar o alvo sem entrar 
no círculo e os outros três tentarão defender o alvo.
- Jogo de 3 x 3 e mais um goleiro defendendo uma baliza adaptada 
com cones; três atacando e três defendendo o gol. Os arremessos 
devem ser feitos obedecendo a uma dist�ncia mínima de 5 m da 
baliza.  

3ª PARTE:
Exposição final - roda final:

- Em grupo, analisar as atividades vividas, suas dificuldades e faci-
lidades, além de reforçar a import�ncia do tema central da aula no 
jogo de handebol.
- Ouvir e registrar as críticas percebidas pelo grupo.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Apresentar a import�ncia do arremesso para a finalização do ata-Apresentar a import�ncia do arremesso para a finalização do ata-
que, na din�mica do jogo ofensivo.

Ilustração:
- Vídeo sobre arremessos ao gol.

handebol.indd   31 30/11/11   14:28



PL
A

N
O

S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

168
Recursos

- Aparelhos de TV e DVD; coletes; bolas de borracha; bolas de han-
debol; aros; banco sueco ou similar; cones.  

Avaliação

- Avaliar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Avaliar durante a realização das tarefas as respostas dos alunos 
ao que se propôs.

Coordenador de Núcleo  Visto

Dourivaldo Teixeira

Coordenador de Núcleo  Visto

Lucidio Santos

Fontes para aprofundamentos

Bayer (1994), Greco e Benda (1998), Graça e Oliveira (1994), Oli-
veira et al. (2009), Oliveira e Perim (2008) e Teodorescu (1984).
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PLANO DE ATIVIDADE - 5

Objetivo geral

- Compreender a lógica da fase defensiva do jogo no que tange a recupe-
rar a posse da bola e proteção do alvo

Objetivos específicos

- Exercitar a marcação sobre o seu adversário direto.
- Executar a antecipação defensiva de forma eficaz.
- Executar o desarme da bola do seu adversário direto.

Conteúdo

- Handebol: marcação do adversário.

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bruno Souza

Endereço: Rua Valmir Fassina, s/n.

Dia:  Horário:  

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Dourivaldo Teixeira

Monitor responsável: Lucidio Rocha Santos
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:

- Apresentar a import�ncia da marcação, do desarme e da anteci- Apresentar a import�ncia da marcação, do desarme e da anteci-
pação para a recuperação da posse da bola e proteção do alvo, na 
din�mica do jogo defensivo.

Ilustração:

- Apresentar vídeo sobre defesa.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é a marca- O que é a marca-
ção, o desarme e a 
antecipação defen-
siva e qual a sua 
função na din�mica 
do jogo defensivo.

Procedimental:
- Exercitar a marcação 
do adversário direto.
- Executar a antecipa-
ção defensiva de for-
ma eficaz.
- Executar o desarme 
da bola do seu adver-
sário direto.

Atitudinal:
- Participação con-
junta com os com-
panheiros de turma, 
reconhecendo e res-
peitando as limitações 
e potencialidades de 
cada um.

2ª PARTE:

Trabalho em grupo:
- Alunos divididos em duplas. Um aluno da dupla com um barbante 
na parte de trás do short tentará evitar que o companheiro da dupla 
arranque o barbante usando deslocamentos do corpo e os braços.
- Idem ao anterior sem usar os braços.
- Em grupos de cinco alunos, sendo que quatro deles dispostos um 
ao lado do outro em um espaço de mais ou menos 6 m formando 
uma barreira. O quinto aluno em frente ao grupo tentará passar 
por entre os componentes da barreira que tentará impedir usando 
apenas deslocamentos laterais do corpo. Todos deverão passar pela 
barreira de defesa.
- Os alunos divididos em dois grupos sendo que um grupo em nú-
mero de apenas cinco membros e o outro e dez alunos. O grupo de 
cinco será o grupo dos defensores e terá cada qual uma bola nas 
mãos. Ao sinal do professor, este grupo terá a missão de encostar a 
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bola nos componentes do outro grupo que deverá fugir dos defenso-
res pela quadra. Ao serem tocados com a bola, os fugitivos ficaram 
agachados e só poderão voltar a fugir se algum companheiro passar 
a perna por sobre a cabeça deste. Os alunos defensores deverão to-
car em todos os fugitivos para que a atividade seja encerrada. Todos 
deverão passar pelo grupo dos defensores.
- Partida (lúdica/educativa) entre atletas que já dominam o handebol 
e nossos beneficiados.

3ª PARTE:

Exposição verbal - roda final:
- Em grupo, analisar as atividades vividas, suas dificuldades e faci-
lidades, além de reforçar a import�ncia do tema central da aula no 
jogo de handebol.
- Ouvir e registrar as críticas percebidas pelo grupo.

Recursos

- Aparelhos de TV e DVD; coletes; bolas de borracha; bolas de han-Aparelhos de TV e DVD; coletes; bolas de borracha; bolas de han-
debol; aros; banco sueco ou similar; cones.

Avaliação

- Avaliar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Avaliar durante a realização das tarefas as respostas dos alunos 
ao que se propôs.

Fontes para aprofundamentos

Bayer (1994), Greco e Benda (1998), Graça e Oliveira (1994), Oli-
veira et al. (2009), Oliveira e Perim (2008) e Teodorescu (1984).
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Coordenador de Núcleo  Visto

Dourivaldo Teixeira

Coordenador de Núcleo  Visto

Lucidio Santos
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INTRODUÇÃO
177

O voleibol é uma prática espor-
tiva que ganhou muita populari-
dade nas duas últimas décadas 
no Brasil, visto as inúmeras con-
quistas em competições interna-
cionais das seleções masculina e 
feminina e a consequente aten-
ção que a mídia destinou a tal 
manifestação em função disso.
A partir de então, sua prática 
tem se popularizado nas es-
colas, praças e outros espa-
ços em que a vivência de seus 
movimentos seja possível.
Dessa forma, o objetivo desse 
texto é apresentar a história 
da prática do voleibol, as re-
gras e fundamentos necessá-
rios para sua realização, bem 
como adaptações dessa prática 
tão significativa para o contex-
to nacional e para o cotidia-
no dos núcleos atendidos pelo 
Programa Segundo Tempo.
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HISTÓRICO

Segundo Bojikian e Bojikian 
(2008), o voleibol nasceu nos 
Estados Unidos, no Estado de 
Massachusetts como um es-
porte encomendado pelo Dire-
tor da ACM (Associação Cristã 
de Moços), o Senhor Lawren-
ce Rinder, ao Diretor de espor-
tes, o Senhor Willian C. Mor-
gan, no ano de 1985. A ideia 
era manter o mesmo princípio 
do recém-criado basquetebol: 
atender aos estudantes durante 
o longo inverno americano, que 
impedia as pessoas de praticar 
atividades ao ar livre. O dife-
rencial da solicitação era que 
o novo esporte deveria primar 
por não ter contato físico en-
tre os jogadores para evitar le-
sões e que pudesse ser pratica-
do inclusive pelos mais velhos. 
O basquete foi a referência para 
esta “nova produção”, pois era 
o esporte do momento, mas que 
guardava em sua concepção 
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o estigma de propiciar muitos 
contatos e, com eles, as lesões. 
O “armário”, como era conhe-
cido o Professor Willian C. Mor-
gan, pelo seu porte físico, parte 
então à pesquisa e traz, no dia 
9 de fevereiro de 1895, como 
resultado de seu estudo, um 
esporte inteiramente novo. O 
Diretor propôs uma modalidade 
que colocava duas equipes em 
disputa, cada uma postada de 
um lado da quadra, separadas 
por uma rede obtida da prática 
do tênis e colocada a uma al-
tura de 1,98 m. Assim, o ob-
jetivo era enviar a bola para o 
lado adversário e impedir que a 
mesma caísse no próprio lado. 
O jogo foi denominado minonet-
te, um nome que, mais tarde, 
foi alterado para o atual volley 
Ball (voleibol em português) 
diante da sua característica 
de ter uma bola sendo batida 
com as mãos, voleiada, por so-
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bre a rede. Esta nova nomen-
clatura foi proposta por A. T. 
Halsted, quando percebeu tais 
peculiaridades (CBV, 2010).
Como a bola da moda naque-
la época era a do basquetebol, 
Willian C. Morgan percebeu que 
ela era muito pesada. Tirou a 
cobertura da câmara de ar de 
uma das bolas e a envolveu 
em uma lona de cor clara, para 
servir aos jogadores na prática 
da nova modalidade, enquanto 
não tinha outra específica. Uma 
bola adequada e própria para o 
minonette só surgiu mais tarde.

Contudo, com a insistência de 
Morgan que, partindo das consi-
derações de que a bola que pas-
sara a ser utilizada pudesse ser 
jogada sem que sua trajetória 
fosse desviada facilmente, hou-
ve a encomenda à fábrica A.G. 
Spalding & Brothers que, após 
várias tentativas, encontrou 
uma característica para fabrica-
ção das bolas que atendessem 
às especificações propostas pelo 

Diretor. Aquela bola não pos-
suía características muito dis-
tantes das atuais (CBV, 2010).
A quadra que serviu inicialmente 
a este esporte, foi a mesma do 
basquetebol e as primeiras de-
marcações eram, segundo Boji-
kian e Bojikian (2008) de 15,75 
m de comprimento por 7,625 m 
de largura. A rede tinha a largu-
ra de 0,61 cm. O comprimento 
era de 8,235 m, estando a rede 
a uma altura de 1,98 m do solo.
As primeiras regras aparece-
ram como publicação já no ano 
de 1895. Os relatos históricos

não tratam de uma fixação do 
número de atletas por equi-
pe, sendo livre o quantitati-
vo de jogadores até o ano de 
1918, quando se definiu o 
número de seis jogadores. E 
no ano de 1922 também se li-
mitou o número de toques de 
bola por equipe ao máximo de 
três até que a bola seja envia-
da para o outro lado da quadra 
(BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2008).
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A adesão à nova modalidade não 
foi imediata, uma vez que o bas-
quetebol recebia a maioria das 
atenções dos praticantes, visto 
sua ampla movimentação. O mi-
nonette ficou restrito aos giná-
sios locais da cidade de Holyoke 
pelo período de um ano até ser 
disputado um jogo de apresen-
tação em uma conferência de 
diretores de Educação Física na 
Faculdade de Springfield. Com 
isto, tal prática se espalhou ini-
cialmente pelo Estado de Mas-
sachusetts e, daí, para o resto 
do país (CBV, 2010). Os gran-
des galpões são então invadidos 
pelos praticantes do novo es-
porte que, inicialmente, era só 
divertimento e estímulo na com-
pensação da vida sedentária 
permitindo momentos de lazer e 
recreação (MACHADO, 2007).
Os soldados americanos tam-
bém passam a praticar o jogo 
em seus momentos de folga 
durante a Primeira Guerra Mun-
dial, nos campos de batalha eu-
ropeus, que podiam praticá-lo 
adaptando-os a qualquer tipo de 
terreno e condições, ajudando a 
difundir o voleibol naquele conti-
nente. Depois da guerra, muitos 
países europeus adotaram tal 
prática em suas escolas e clubes.
Daí para o restante do mundo 
foi questão de tempo. Na Amé-

rica do Sul, não há unanimidade 
quanto à data de sua chega-
da. No Brasil, há duas versões, 
uma afirma que foi trazido por 
uma missão norte-americana 
especializada em educação 
primária, outra afirma que tal 
prática chegou por intermé-
dio da ACM de São Paulo en-
tre os anos de 1915 e 1917 
(BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2008).
Apesar do envolvimento com a 
modalidade, inclusive na cria-
ção da Federação Internacional 
de Voleibol, só em um passado 
mais recente é que o Brasil as-
sume um lugar de destaque no 
cenário mundial. Essa ascensão 
se deu após estudos sobre as 
escolas hegemônicas da moda-
lidade no mundo, o que associa-
do à criação de um estilo pró-
prio de jogar que alia técnica, 
velocidade e ginga dos jogado-
res brasileiros, levou o voleibol 
brasileiro a conquistar o respeito 
pelo modo de jogar, sendo que 
atualmente mantêm a supre-
macia em quase todas as cate-
gorias masculinas e femininas.
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Depois que se estabeleceram as 
regras do voleibol e a modalida-
de se consolidou no mundo in-
teiro, seus praticantes a levaram 
para outros espaços diferentes 
dos galpões e ginásios. Conhe-
cendo ou não as regras, as pes-
soas passaram a praticar o novo 
esporte, na maioria das vezes, 
pelo simples prazer que ele pro-
porciona, independente da ida-
de ou da condição atlética, em 
espaços formais ou adaptados.
Mesmo considerando que os 
equipamentos podem ser impor-
tantes para a prática, isso nunca 
foi imperativo para que as pes-
soas jogassem o voleibol. Ou 
seja, o poste pode ser substitu-
ído por uma árvore, o piso pode 
variar (areia, cimento, grama ou 
terra batida), a rede tranquila-
mente pode dar lugar a uma cor-
da e as regras, bom, na verda-
de, somente a alegria é a regra.
A indumentária para a prática 
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formal, que garante mobilida-
de e segurança ao pratican-
te, também pode ser, de certa 
forma, dispensada para que 
não seja inviabilizada a prática 
nestas outras possibilidades de 
espaços e formas de se jogar.
As possibilidades então criadas 
levaram o voleibol para os es-
paços onde o lazer estivesse, 
e a praia não poderia ficar de 
fora. Os amantes do sol e da 
areia passaram a praticar o es-
porte nessas condições, e de-
ram ao voleibol contornos de 
adaptação que o levaram a ser 
hoje uma das mais atraentes 
modalidades esportivas: o vôlei 
de praia. Foi nas areias de Co-
pacabana que ele nasceu. Esta 
ramificação do esporte convi-
ve em harmonia com a prática 
da quadra, e os atletas des-
ta última constantemente mi-
gram para a praia quando ces-
sam seu ciclo de competição.
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Com a aceitação da aplicabi-
lidade também na areia, com 
regras próprias e uma divisão 
somente para atendê-la, nasce 
uma nova modalidade oficia-
lizada em 1987, com possibi-
lidade de disputa em duas ou 
quatro pessoas, com a adesão 
do público também nas arenas 
e a condução por animadores, 
num clima de espetáculo e de 
grandes valores envolvidos, o 
vôlei de praia ganha aceitação 
no mundo inteiro. As primei-
ras competições, no entanto, 
não foram ganhas pelos atletas 
brasileiros que, ironicamente, 
o criaram. Os quatro primeiros 
anos foram de domínio norte-
americano, só depois é que os 

brasileiros começaram a vencer.
A história da mulher no vôlei de 
praia também é muito recente, 
de 1992, com as competições 
femininas e, logo depois, um 
circuito mundial em 1994. Nes-
ses 30 anos de história, o Brasil 
também tem mantido a hegemo-
nia em grande parte das cate-
gorias masculinas e femininas.
Atualmente, o voleibol é um 
dos esportes mais praticados 
no mundo inteiro, e no Bra-
sil está entre os preferidos.
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Para se jogar voleibol, o pra-
ticante precisa de algumas 
condições para conseguir de-
senvolver a contento uma es-
trutura de jogo, pois para Cam-
pos (2006, p. 24-25) o voleibol:

[...] é um esporte coletivo, que 
depende essencialmente de seis 
jogadores e a forma como esses 
seis jogadores se dispõem na qua-
dra determina as formas de ações 
particulares que vão desde um mo-
mento de ‘expectativa’ para rece-
ber a bola e organizar o ataque, de-
sencadeando movimentos rápidos 
e extremamente precisos, manten-
do sua ordem interna e tentando 
desestabilizar a equipe contrária.

Então a posição de expec-
tativa é a forma primeira 
para se colocar na quadra.
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POSIÇÃO DE 
EXPECTATIVA

O jogador, uma vez em sua 
posição na quadra, deve assu-
mir uma postura para receber 
as ações adversárias evitando 
que a bola caia em sua qua-
dra, o que é denominado de 
posição de expectativa. Esta 
posição garante uma estabi-
lidade e a facilidade de loco-
moção no espaço, é forma de 
saída para todo e qualquer fun-
damento (MACHADO, 2007).
Basicamente, pode ser defini-
da da seguinte forma: pernas 
afastadas (aproximadamente na 
largura dos ombros), semifle-
xionadas e uma ligeiramente à 
frente da outra; o pé mais pró-
ximo à linha lateral da quadra 
deve ficar ligeiramente à frente; 
braços semiflexionados com co-
tovelos afastados lateralmente 
ao corpo, mais largo que o om-
bro e um pouco acima da linha 
da cintura, o que permite tanto 
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executar a manchete quanto o 
toque por cima. A partir dessa 
posição, o jogador faz desloca-
mentos em direção à bola pro-
curando “atacá-la” no ponto 
mais propício para sua ação. 

Segundo Ugrinowitsch e Uehara 
(2006, p. 167), saque é a “ação 
que coloca a bola em jogo, sen-
do o único momento da partida 
em que o jogador tem total con-
trole de seus atos, pois o adver-
sário não consegue influenciar 
diretamente a execução do sa-
que”. Entretanto, Ribeiro (2004, 
p. 59) reforça que com a evolu-
ção do voleibol, “o saque cons-
titui a primeira ação ofensiva do 
rally, principalmente após os Jo-
gos Olímpicos de 1984, quando 
passou a não ser mais permitido 
o uso do bloqueio ao saque”.
Mesmo considerando as dife-
renças existentes nas variações 
do tipo de saque, (por baixo e 
por cima), o professor não deve 
negligenciar o ensinamento de-
talhado de ambos. No saque 
por baixo, indicado hoje para 
principiantes, o trabalho parte 
das habilidades básicas do ser 
humano de lançamento de bai-
xo para cima. Enquanto que no 

SAQUE

saque por cima, a habilidade 
básica é a de rebater. Também 
conhecido de saque tipo tênis 
pela sua semelhança com o 
fundamento do smash do tênis 
de campo, o saque por cima é, 
sem dúvida, mais potente que 
o saque por baixo. Inclusive 
mantém uma semelhança com 
a cortada, o que facilita a intro-
dução deste outro fundamento.

O voleibol tem se especializado 
em jogadas cada vez mais ve-
lozes e de muita força, na ten-
tativa de colocar a bola com 
maior assertividade no campo 
do adversário, e o fundamen-
to que melhor tem servido aos 
atletas para minimizar o im-
pacto provocado por tal ação 
é, sem dúvida, a manchete.
A manchete é o “primeiro conta-
to da equipe com a bola” (UGRI-
NOWITSCH; UEHARA, 2006, 
p. 168) como forma de recep-
ção e passagem de uma bola 
ao segundo homem da equipe, 
de preferência o levantador.
Para Bojikian e Bojikian (2008, 
p. 73), a manchete “é o funda-
mento utilizado para recepção 
do saque e para defender cor-
tadas, pois o contato da bola 
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se faz no antebraço, que é uma 
região que suporta melhor os 
fortes impactos”. Este conceito 
retrata o que vínhamos tratan-
do até então. Campos (2006, p. 
92) concebe a manchete como 
um passe, que para ele “[...] é o 
início do ataque da equipe defen-
sora”, esta visão nos leva à ideia 
de uma continuidade do rally e 
do retorno da bola em condições 
de início de uma nova jogada.
Com a evolução das regras e 
diante da necessidade de fazer o 
jogo fluir com dinamismo, criou-
se a figura do “líbero”, que nada 
mais é do que um perito em re-
cepção. Este especialista da 
equipe utiliza-se prioritariamen-
te do fundamento da manchete 
em suas ações, na tentativa de 
frear os ataques adversários e 
colocar a bola em melhores con-
dições para o levantador efetuar 
o contra-ataque. Para Campos 
(2006), o professor deve traba-
lhar sempre a ideia de que o pas-
se, para que se constitua em um 
bom ataque, deverá ser no míni-
mo perfeito para o levantador.

Antigamente, esse fundamen-
to era denominado de “levan-
tamento”, pois considerava a 
existência de um jogador da 
equipe especialista em “le-
vantar” a bola para o atacan-
te. Hoje, esse perito utiliza-se 
do toque para constituir a jo-
gada da melhor forma possí-
vel, transformando-a em arma 
fundamental para as equipes 
que se pretendem vencedoras.
Desta forma, Ribeiro (2004, p. 
37) conceitua o toque ou le-
vantamento como “a ação exe-
cutada por um jogador sobre a 
bola visando posicioná-la nas 
melhores condições possíveis 
para a conclusão do ataque”.
Bojikian e Bojikian (2008) des-
tacam que o toque é o funda-
mento mais característico do 
jogo e é responsável, na maioria 
das vezes, pela preparação do 
ataque (a alma do ataque), pelo 
levantamento, logo que a ação 
executada sobre a bola visa po-
sicioná-la nas melhores condi-
ções possíveis para a conclusão 
do ataque. Esse posicionamen-
to sobre estas generalidades 
encontra eco nas palavras de 
Campos (2006, p. 95), o qual 
afirma que “o toque de dedos 

TOQUE
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no voleibol permite colocar a 
bola com maior precisão no 
tempo e no espaço desejado”.
Embora o levantador se utilize 
mais comumente do toque com 
as duas mãos para propiciar o 
ataque, isso não se constitui 
em uma regra do jogo, pois de-
pendendo do tipo de recepção 
ele será obrigado a empregar 
as técnicas menos adequadas 
para executar o levantamento, 
como a manchete ou o toque 
com uma única mão, como so-
lução para aquele momento, 
utilizando-se do que denomina-
dos “recurso”. É bom deixar cla-
ro que isso não se constitui em 
infração, tampouco são funda-
mentos que não devam ser uti-
lizados, porém é importante fri-
sar que o uso dos mesmos, por 
vezes, torna-se menos eficien-
te que a forma convencional.
A forma mais básica desse fun-
damento é o toque para frente, 
que o executante realiza com 
os pés apoiados no chão, man-
tendo o corpo em equilíbrio. 
Entretanto, deve-se frisar que 
pelas condições impostas pelo 
dinamismo apresentado durante 
o jogo, nem sempre o levanta-
dor terá esta “facilidade”, ne-
cessitando para tanto investir 
numa variedade da técnica do 
toque para que possa lançar 

mão em seus momentos de di-
ficuldade, tanto para propiciar 
um levantamento de qualidade 
facilitando o trabalho do ata-
cante, quanto para dificultar o 
trabalho defensivo do adversá-
rio, como um possível bloqueio.
Então, um bom levantador preci-
sa ter um bom acervo de possi-
bilidades de levantamento para 
executá-lo em conformidade 
das jogadas. Com isso, o jogo 
adquire uma vitalidade maior, 
aumentando o nível de comple-
xidade das jogadas tramadas 
pela equipe. O adversário, por 
sua vez, não ficará somente 
na marcação de um dos ata-
cantes à espera que a bola lhe 
seja servida, estando o levanta-
dor posicionado de frente para 
ele. Contudo, precisará aten-
tar para só definir o bloqueio 
quando a bola sair das mãos 
do levantador, pois esta poderá 
sair para os lados ou para trás.

É o fundamento, teoricamen-
te, de finalização da jogada. 
Para Bojikian e Bojikian (2008, 
p. 86) “a cortada é o funda-
mento do voleibol que finaliza 
a maioria das ações ofensivas, 

FU
N

D
A

M
EN

T
O

S
 T

ÉC
N

IC
O

S
 D

O
 V

O
LE

IB
O

L

CORTADA
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e visa enviar, por meio de um 
forte golpe dado durante um 
salto, a bola de encontro ao 
solo da quadra do adversário”.
Condicionada pela trajetória tra-
çada pela bola, a cortada pode 
ser executada em alturas mais 
altas ou mais baixas, com velo-
cidade mais rápida ou mais len-
ta, mais próxima ou mais longe 
da rede. Sua realização requer 
bom nível de coordenação mo-
tora, pois o resultado depende 
do deslocamento para aproxi-
mação da rede, do salto, da bati-
da na bola e da queda para frear 
sua trajetória em direção à rede.

Segundo Bojikian e Bojikian 
(2008), o bloqueio é um fun-
damento que visa interceptar 
junto à rede a bola cortada pelo 
adversário. Este fundamento 
exige muita concentração para 
procurar entender as ações da 
equipe adversária, procuran-
do interceptá-las. Além disso, 
o posicionamento adequado e 
na hora certa, coloca o execu-
tante em condições de supe-
rar o trabalho adversário. Sua 
luta é contra a força, a veloci-
dade e a técnica do atacante.
Mesmo considerando que esse 

BLOQUEIO

é, primeiramente, um funda-
mento defensivo, ele pode 
se tornar ofensivo, quando o 
executante consegue enviar a 
bola direto para o solo adver-
sário. Vale destacar, ainda, que 
o bloqueio somente pode ser 
realizado com jogadores que 
estão nas posições de rede.
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proposta pelo jogo formal, pode 
ser uma condição que possibili-
ta as relações sociais coletivas.
Na escola, além do formato ins-
titucionalizado, por vezes uti-
lizado de forma equivocada, é 
também possível se trabalhar o  
vôlei-educação. É, na verdade, 
o uso do voleibol como propos-
ta de discutir não somente a 
modalidade, mas os processos 
envolvidos que levam à dis-
cussão de valores e princípios 
próprios da educação escolar. 
No âmbito das adaptações, e 
pensando em atender às pes-
soas que querem continuar se 
mantendo ativas em todas as 
idades, foi criado também o vô-
lei-sênior, que nada mais é que 
o voleibol em condições adapta-
das aos praticantes da terceira 
idade, com adesão significativa 
de grupos dessa faixa etária.
Outra possibilidade de aplica-
ção do voleibol que também 

Além do aspecto formal do vo-
leibol, há as adaptações para 
atender a diversas possibili-
dades e diferentes grupos de 
pessoas. A escola é um des-
ses locais possíveis de adapta-
ções para a prática do voleibol.
Campos (2006, p. 28) propõe o 
uso do voleibol na escola como 
possibilidade para a diminuição 
da exclusão nas atividades da 
Educação Física, pois “se esse 
esporte está como um conteú-
do da Educação Física Escolar, 
a abordagem como ‘vôlei-edu-
cação’ interagindo com o ‘vôlei-
participação’ é a mais indicada, 
sendo a possibilidade de exclu-
são de alunos muito menor”. 
Nessa perspectiva, a explora-
ção das habilidades motoras e 
das capacidades físicas dentro 
de um ambiente educacional 
também é possível. O envolvi-
mento coletivo, um dos desa-
fios à pratica diante da restrição 
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considera a idade e o desen-
volvimento motor, se refere ao 
minivoleibol. Nesse caso, consi-
dera o outro extemo do desen-
volvimento humano, a criança.
Segundo Sousa e Rodrigues 
(2007), o minivoleibol é uma 
forma simplificada e adapta-
da às condições de desenvol-
vimento de crianças de oito a 
14 anos para aprendizagem do 
voleibol. É uma proposta da 
Federação Internacional de Vo-
leibol - FIVB, que desde 1975 
leva às quadras de escolas e 
clubes um método para inicia-
ção do voleibol que busca fami-
liarizar a criança com a bola, a 
quadra e a rede, ensinando as 
posturas básicas e a movimen-
tação na quadra, segurando, 
arremessando e rolando diferen-
tes tipos de bolas, praticando 
diferentes tipos de jogos para 
desenvolver qualidades físicas 
como velocidade, agilidade, rea-
ção e força de foma compatível 
com a faixa etária das crianças.
A proposta é perfeitamente 
aplicável ao ambiente escolar, 
por meio da divisão da qua-
dra oficial em três outras qua-
dras no sentido lateral, com o 
uso de postes móveis e de re-
des menores, ou mesmo apro-
veitando a rede de tamanho 
oficial dividindo assim a qua-

dra no sentido formal do jogo.
O minivoleibol pode ser pratica-
do de diversas formas, como 1 
x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 
e, finalmente 6 x 6. Durante es-
tes confrontos são explorados 
os fundamentos de formas in-
dividualizadas para as crianças, 
com possibilidades de correções 
e aperfeiçoamentos. No jogo 
1 x 1, por exemplo, a criança 
precisa empreender ações in-
dividuais, pois não conta com 
o auxílio de ninguém para que 
seu jogo aconteça. Assim, ela 
precisa investir na superação 
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de suas possíveis dificuldades 
para vencer a partida. Portan-
to, por meio do minivoleibol 
a criança pode ser introduzi-
da ao mundo do voleibol. Aos 
poucos vai adquirindo confian-
ça e avançando nas etapas do 
jogo de forma que não ocorram 
sobressaltos nesse percurso.
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As conceituações apresentadas 
até aqui são indicativos para a 
organização do ensino do vo-
leibol nos núcleos do Programa 
Segundo Tempo. Contudo, as 
características específicas dos 
movimentos básicos da moda-
lidade não devem ser persegui-
das como única finalidade no 
aprendizado dos alunos, mas 
sim, considerar, a partir da con-
dição de cada aluno, o que pode 
ser feito dentro das potenciali-
dades e limitações individuais.
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PLANOS DE 

ATIVIDADES

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bernardo Rezende

Endereço: Avenida Gilberto Godoi, s/n

Dia: Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Tomires Lopes

Monitora responsável: Raquel Pereira

Objetivo geral

- Reconhecer e utilizar o fundamento saque e suas variações.

Objetivos específicos
- Compreender como e que tipo de saque realizar durante o jogo.
- Reconhecer a importância de todos os participantes do jogo no 
desenvolvimento do fundamento do saque.
- Utilizar os diferentes tipos de saque oferecendo possibilidade de 
obter a posse da bola sob a responsabilidade de sua equipe.
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Conteúdo

- Voleibol: fundamento saque

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal:

Procedimental: Atitudinal:

- O que é saque.
- A função do saque, 
suas variações e mo-
mentos de utilizá-los 
no jogo.

- Iniciamos a aula explicando que ela será baseada no fundamento do 
saque. Explicamos que o saque é a ação que coloca a bola em jogo, 
devendo ser realizado com precisão, para que a responsabilidade de 
lidar com a bola fique com a equipe adversária. Perguntar aos alunos 
as formas de saque que eles conhecem, permitindo um momento de 
discussões para apresentar dúvidas e impressões sobre o que ouvi-
ram.

- Vivências do saque: 
por baixo, por cima.

- Valorização da parti-
cipação e envolvimen-
to de todos na execu-
ção do saque para o 
bom desenvolvimento 
do jogo, reconhecen-
do as diferenças de 
desempenho de cada 
um.

Demonstração:

- Após essa breve conversa, executamos os gestos específicos do 
saque, solicitando que identifiquem as diferentes formas de execu-
ção do mesmo, bem como a importância de sua boa execução para 
o jogo.
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2ª PARTE:
Exposição verbal:

- Dividimos os alunos em seis colunas, três colunas de um lado e 
três colunas em frente às outras três colunas, dispostos na lateral 
da quadra.
- Em cada coluna haverá uma bola de voleibol, que deverá ser golpe-
ada e dirigida aos alunos que estarão na coluna em frente e assim o 
exercício se repete diversas vezes.
- Após várias execuções, colocaremos arcos em frente às colunas, 
dispostos também em coluna. Cada arco deverá ser acertado pelos 
alunos a cada tentativa, permitindo assim que os alunos executem o 
gesto de maneira cada vez mais precisa.
- Como os arcos estarão em colunas, sugerimos que os alunos acer-
tem cada um dos arcos pelo menos três vezes, permitindo identificar 
a força e a velocidade do movimento que precisam realizar.

3ª PARTE:
Exposição verbal:

- Após as vivências, os alunos serão colocados no fundo da quadra, 
organizados em seis colunas e deverão golpear a bola com a finalida-
de de fazê-la cruzar a borda superior da rede, testando a capacidade 
obtida por cada um.
- Solicitar aos alunos que registrem em papel suas atividades para 
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro mo-
mento possam ser reutilizadas.

- Seis bolas de voleibol e uma rede (ou bolas de borracha e corda 
com pedaços de pano dependurados).

Recursos
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- Identificar como os alunos realizam o fundamento do saque.
- Observar como os alunos reconhecem a melhor forma de realizar 
o fundamento do saque, adequado às suas condições.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização do saque.

Avaliação

Bojikian e Bojikian (2008) e Oliveira e Perim (2008).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Raquel Pereira

Visto

Tomires Lopes
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A modalidade de voleibol é 
uma prática que tem ampliado 
sua inserção, principalmente 
entre crianças e jovens, visto a 
ampliação de sua exposição na 
mídia, bem como os excelen-
tes resultados que o Brasil tem 
obtido em diversas categorais, 
tanto do sexo masculino como 
do feminino, o que tem con-
tribuído para um número cada 
vez maior de pessoas interes-
sadas em realizar tal prática.

Quando pretende se ensinar 
qualquer conteúdo, entende-
mos que seja necessário que 
os alunos saibam o que farão, 
qual sua forma de utilização, 
facilitando o processo de apro-
priação do conceito, indepen-
dente da realização daquilo que 
se fará procedimentalmente.

A partir do momento em que 
os alunos dominam os concei-
tos torna-se mais fácil com-
preender como vivenciarão as 
atividades, no caso específico 
do fundamento do saque, na 
modalidade voleibol. Assim, 
os movimentos são realizados 
diversas vezes e com diferen-
tes finalidades, o que permi-
tirá dominar e controlar a for-
ça desferida na bola e o local 
em que deseja que ela caia.

Refletindo Sobre o Plano 
de Atividades do Programa               

Segundo Tempo

Importância do Conteúdo no 
Cotidiano

A opção de práticas, meto-
dologias e procedimentos, 
tais como a exposição ver-
bal, observada por meio do 
diálogo e da conversa, a de-
monstração do professor e a 
discussão deste permite aos 
alunos saber, conhecer, ob-
servar, identificar os elemen-
tos do fundamento do saque.

Justificativa para escolha das 
Práticas, Metodologias e Pro-
cedimentos

Dimensão Conceitual dos 
Conteúdos

Dimensão Procedimental dos 
Conteúdos
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A vivência do conteúdo deve 
permitir que o aluno identifi-
que as diferenças existentes 
no grupo de alunos. A valoriza-
ção da participação e o envolvi-
mento de todos é fundamental 
para que os alunos respeitem 
o que cada um pode fazer e 
como estes podem contribuir 
para a realização da ativida-
de, respeitando os limites e as 
potencialidades de cada um.

Dimensão Atitudinal dos Con-
teúdos

A opção pela avaliação apre-
sentada tem foco central na 
identificação de como os alu-
nos reconhecem a melhor for-
ma de executar o fundamento, 
adequando-os à sua condição, 
visto que suas condições físico-
motoras apresentam-se diferen-
tes, permitindo o reconhecimen-
to dessa condição e o respeito 
aos outros durante a atividade.

Avaliação
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bernardo Rezende

Endereço: Avenida Gilberto Godoi, s/n

Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Tomires Lopes

Monitora responsável: Raquel Pereira

Objetivo geral

- Vivenciar os fundamentos do toque e da manchete.

Objetivos específicos

- Vivenciar os fundamentos do toque e manchete livremente.
- Compreender as necessidades e condições básicas para executar 
os fundamentos do toque e da manchete.
- Reconhecer a importância da coletividade e respeitar as diferen-
tes formas de desempenho dos colegas durante a execução dos 
movimentos estabelecidos.

Dia:

Conteúdo

- Voleibol: fundamentos toque e manchete.

voleibol.indd   23 30/11/11   14:37



198
PL

A
N

O
S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal:

Procedimental: Atitudinal:

- Os fundamentos do 
toque e da manchete.
- Função do toque 
e da manchete e os 
momentos adequados 
para utilizá-los duran-
te o jogo.

- Iniciamos a aula explicando que ela será baseada nos fundamentos 
do toque e da manchete. Explicar as formas de execução de cada um 
dos fundamentos e os momentos mais propícios para sua utilização.
- Perguntamos aos alunos quais as experiências que cada um deles 
tem com a prática desses fundamentos e, para aqueles que têm al-
guma vivência perguntar como realizam.
- Explicar aos alunos a atividade que será desenvolvida após a ilus-
tração, comentando que eles deverão utilizar os conhecimentos da 
aula anterior (saque).

- Vivências do toque 
e da manchete.

- Reconhecimento da 
importância da cole-
tividade na execução 
dos fundamentos, re-
conhecendo e respei-
tando as diferenças 
de desempenho de 
cada um.

Ilustração:

- Apresentar algumas imagens em fotos de recortes de jornais e 
revistas de jogadores executando os fundamentos do toque e da 
manchete.
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo:

- Dividimos os alunos em dois grandes grupos e colocar cada grupo 
de um lado da quadra, que estará dividida pela rede de voleibol.
- Estabelecemos que cada grupo poderá ter até cinco contatos com a 
bola antes de passá-la para a quadra da outra equipe, visto o número 
elevado de pessoas em cada equipe, bem como a oportunidade de 
que um número maior de pessoas toque na bola e o jogo flua melhor.
- Inicialmente, a bola do jogo será uma bola de plástico, com diâ-
metro muito superior a bola de voleibol, facilitando o contato com a 
mesma.
- A partir dos conhecimentos da aula anterior, que foi baseada no 
saque, solicitamos a uma das equipes que dê início a atividade, sa-
cando.
- Transcorrido algum tempo, substituímos a bola de plástico pela 
bola de voleibol, mas mantemos a quantidade de toques estabelecida 
inicialmente.
- Após algum tempo de atividade, propomos que cada equipe man-
tenha a bola o maior tempo possível em jogo em sua quadra. Assim, 
quando a bola passar para um lado, uma equipe deverá executar os 
cinco passes permitidos, depois seis passes, depois sete e, assim 
sucessivamente, não sendo possível passar a bola para o outro lado 
até que os passes sejam executados.
- Após essa vivência, estabelecemos que cada equipe não poderá 
deixar que a bola seja tocada mais de uma vez por cada um de seus 
membros antes de passar para a quadra da outra equipe, oportuni-
zando a vivência de todos.

3ª PARTE:
Exposição verbal:

- Solicitar que os alunos se reúnam em círculo e apresentem quais 
foram suas maiores dificuldades na realização das atividades, ques-
tionando-os sobre como realizaram o toque, a manchete e como or-
ganizaram a atividade da sua equipe de maneira que todos pudessem 
participar.
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- Identificar como os alunos realizam o fundamento do toque e da 
manchete.
- Observar como os alunos reconhecem a melhor forma de realizar 
o fundamento do toque e da manchete, em função das condições 
da atividade.
- Observar como os alunos solucionaram o problema da participação 
de todos durante a atividade.

Avaliação

- Uma bola de voleibol, uma bola de plástico de diâmetro bem ele-
vado, uma rede, alguns jornais e revistas com imagens de jogadores 
executando o toque e a manchete.

Recursos

Bojikian e Bojikian (2008) e Oliveira e Perim (2008).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Raquel Pereira

Visto

Tomires Lopes

voleibol.indd   26 30/11/11   14:37



201
PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bernardo Rezende

Endereço: Avenida Gilberto Godoi, s/n

Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Tomires Lopes

Monitora responsável: Raquel Pereira

Objetivo geral

- Vivenciar os fundamentos do saque, do toque e da manchete em 
situações semelhantes a um jogo.

Objetivos específicos

- Realizar os diversos fundamentos do voleibol (saque, toque e 
manchete) durante a mesma atividade.
- Vivenciar situações nas quais precisam ser solucionados proble-
mas a partir do raciocínio rápido durante as atividades.
- Reconhecer e valorizar a importância de todos no desenvolvimen-
to da atividade.

Conteúdo

- Voleibol: fundamentos saque, toque e manchete.

Dia:
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal:

Procedimental: Atitudinal:

- Compreensão do 
momento adequado 
para utilização e reali-
zação dos fundamen-
tos do jogo.

- Iniciamos a aula explicando que ela será baseada nos fundamentos 
vivenciados nas aulas anteriores, o saque, o toque a manchete.
- Após essa breve conversa, perguntamos aos alunos quais foram as 
maiores dificuldades encontradas na realização dos fundamentos do 
saque, toque e manchete nas duas primeiras aulas: quais suas maio-
res dificuldades em realizar o saque? Quais as maiores dificuldades 
na realização do toque? Quais as maiores dificuldades na realização 
da manchete? Como acreditam que podem melhorar?

- Vivências do sa-
que, do toque e da 
manchete.

- Valorização da par-
ticipação e envolvi-
mento de todos na 
execução da ativida-
de, reconhecendo as 
diferenças de desem-
penho de cada um.

2ª PARTE:
Trabalho em grupo:

- Dividimos os alunos em duas equipes. Estas ficaram postadas atrás 
da linha de saque da quadra de voleibol, espalhados aleatoriamente. 
A rede estará armada no centro da quadra. Cada equipe escolherá 
três pessoas que se posicionarão do outro lado da quadra, atrás da 
linha de saque. É importante que de 5 em 5 min as posições de “sa-
cador” e “recebedor” sejam alteradas.
- Dividimos seis bolas de voleibol entre as equipes, cada uma delas 
ficando com três bolas.
- O jogo inicia-se com os jogadores das duas equipes sacando simul-
taneamente por sobre a rede, de qualquer ponto atrás da linha de 
saque, e os seus companheiros que estão do outro lado, deverão ir 
ao encontro da bola, realizando a manchete. Primeiramente, fará um 
ponto quem conseguir realizar a manchete, sem necessariamente 
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enviar a bola para o outro lado da quadra. Depois de algum tempo 
de atividade, passa a valer dois pontos para quem conseguir enviar a 
bola para o outro lado e a bola tocar a quadra de voleibol e um para 
quem conseguir realizar a manchete, mesmo que a bola não vá para 
a outra quadra.
- Após essa atividade, realizamos uma variação, os “recebedores” 
deverão, pelo menos, realizar uma manchete e um dos colegas reali-
zará um toque, somente assim conseguirão um ponto. Assim, o jogo 
ganha mais dinamismo.
- Como segunda variação, sugerimos aos alunos que realizem agora 
três contatos para depois passar a bola para a outra quadra, não 
podendo ser dados três toques ou três manchetes, devendo ser dois 
contatos com um fundamento e um contato com outro. O jogo terá  
início com os jogadores das duas equipes sacando simultaneamente 
por sobre a rede, de qualquer ponto atrás da linha de saque, e os 
seus companheiros que estão do outro lado deverão ir ao encontro 
da bola, realizando a manchete. Primeiramente, fará um ponto quem 
conseguir realizar a manchete, sem necessariamente enviar a bola 
para o outro lado da quadra. Depois de algum tempo de atividade, 
passa a valer dois pontos para quem conseguir enviar a bola para o 
outro lado e a bola tocar a quadra de voleibol e um para quem con-
seguir realizar a manchete, mesmo que a bola não vá para a outra 
quadra.
- Após essas vivências, sugerimos que os membros da equipe que 
estava sacando se dividam em duas partes, uma parte continuará 
sacando e a outra ficará na quadra da outra equipe, entre a rede e 
a linha demarcatória dos 3 m, assim, quando a bola cair nessa área 
os membros da equipe poderão fazer ponto caso recebam a bola de 
toque ou manchete. Vale ressaltar que não será permitida a invasão 
de espaços, tanto de quem está recebendo como de quem, agora, 
está defendendo.
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3ª PARTE:
Elaboração conjunta:

- Junto com os alunos, registrar quais foram as maiores dificuldades 
para a realização das atividades.
Os alunos farão os apontamentos e o professor irá auxiliá-los na 
identificação das dificuldades, apontando formas para que elas se-
jam superadas.

-Identificar como os alunos solucionaram as dificuldades impostas 
pela atividade.
- Observar como os alunos reconhecem a melhor forma de realizar 
o fundamento o saque, o toque e a manchete.
- Observar como os alunos se organizaram em grupo para cumprir 
as tarefas, de forma que todos pudessem cumprir seus papéis, bem 
como pudessem identificar as dificuldades dos colegas na realiza-
ção das tarefas que lhes couberam.

Avaliação

- Seis bolas de voleibol (ou bola de borracha) e uma rede.

Recursos

Bojikian e Bojikian (2008), Campos(2006) e Oliveira e Perim (2008).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Raquel Pereira

Visto

Tomires Lopes
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Bernardo Rezende

Endereço: Avenida Gilberto Godoi, s/n

Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Tomires Lopes

Monitora responsável: Raquel Pereira

Objetivo geral

- Vivenciar situações que envolvam a necessidade de realizar os 
fundamentos do saque, do toque e da manchete continuamente.

Objetivos específicos

- Vivenciar os fundamentos do saque, do toque e da manchete.
- Organizar no tempo e no espaço de maneira a realizar os movimen-
tos sugeridos, sem atrapalhar os colegas da equipe.
- Reconhecer e respeitar as diferenças de desempenho apresentadas 
por si e pelos outros.
- Reconhecer a importância do trabalho em grupo para consecução 
da tarefa.

Conteúdo

- Mini-voleibol

Dia:
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- Como se joga o mini-
voleibol.
- Como o minivoleibol 
pode auxiliar no de-
senvolvimento das di-
versas habilidades ne-
cessárias para o jogo 
de voleibol.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal:

- Iniciamos a aula explicando que ela será baseada nos fundamentos 
do saque, do toque e da manchete, mas que todos os fundamentos 
serão vivenciados a partir de jogo de minivoleibol.
- Explicamos como se pratica o minivoleibol, suas principais caracte-
rísticas e regras.

- Vivências do mini-
voleibol, utilizando 
os fundamentos com 
que teve contato até 
o momento.

- Valorização e reco-
nhecimento da im-
portância de todos 
os participantes para 
a realização do jogo. 
Respeito as diferentes 
condições de desem-
penho de cada um.

Ilustração e Elaboração conjunta:

- Apresentar num quadro como o jogo será desenvolvido e como os 
alunos deverão se comportar durante o mesmo.
- Após a explicação, solicitamos aos alunos que expressem no qua-
dro como deverão jogar, quais são as principais dificuldades que 
acreditam que enfrentarão e como farão para solucioná-las. Essas 
discussões ocorrem com a interação com o professor, que oferece-
rá pistas para que os alunos possam solucionar os problemas mais 
facilmente.
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo:

- Dividimos a quadra de voleibol ao meio no seu comprimento. As-
sim, teremos quatro miniquadras demarcadas. Vale destacar que 
duas quadras ficarão maiores que as outras duas, pois seguiremos 
a divisão das quadras a partir da linha dos 3 m. Assim, teremos 
duas miniquadras com largura de 6 m e duas com largura de três. 
- Para solucionar esse problema diminuiremos o número de alunos 
das equipes nas quadras menores. É importante que, pelo menos, a 
cada 5 min, estabeleçamos um rodízio das quadras.
- Colocamos três alunos no fundo de cada miniquadra. Um a um, 
os alunos adentram estas miniquadras e disputam um minijogo de 
três pontos. Quem vence permanece em quadra, quem perde cede 
o lugar para o próximo.
- Estabelecemos que somente serão utilizados o toque e manchete 
para devolver a bola que, inicialmente, foi passada por meio do sa-
que.
- Após um período, propor o trabalho em duplas e trios, conforme 
aumentamos o número de participantes por quadra, aumentamos o 
tempo de duração dos jogos, cinco, sete ou dez. Neste momento, 
colocamos a regra de que a bola só poderá ser passada para o outro 
lado depois de pelo menos uma troca de passes completa entre os 
companheiros de equipe, ou seja, a bola não poderá ser passada de 
primeira.
- A bola não poderá ser passada para o outro lado da quadra, a partir 
da cortada e ninguém poderá interceptar a bola com o bloqueio.
- Ampliar a quadra para possibilitar o trabalho em quartetos. Assim, 
transformamos as quatro miniquadras em duas miniquadras. As re-
gras do jogo mantêm-se as mesmas.

3ª PARTE:
Elaboração conjunta:

- Propor aos alunos que criem novas possibilidades de atividades, 
envolvendo apenas um lado da quadra, cada “pequena” equipe de-
verá criar uma atividade simples, envolvendo prioritariamente, o to-
que e a manchete.
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- Identificar como os alunos realizam os fundamentos do saque, do 
toque e da manchete.
- Observar como os alunos reconhecem a melhor forma de realizar 
o fundamento do saque, adequado às suas condições.
- Identificar como os alunos criaram/inventaram novas atividades 
envolvendo o toque e a manchete.

Avaliação

- Quatro bolas de voleibol, uma rede, duas grandes cordas, um su-
porte para amarrar as cordas no comprimento da quadra.

Recursos

Bojikian e Bojikian (2008), Campos(2006) e Oliveira e Perim (2008).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Raquel Pereira

Visto

Tomires Lopes
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INTRODUÇÃO

O atletismo é uma modalidade 
esportiva que ostenta a deno-
minação de “esporte-base”. 
Ao longo da existência huma-
na, correr, saltar e lançar ou 
arremessar objetos a distância 
representam as mais elemen-
tares e naturais atividades fí-
sicas realizadas por todos os 
povos do mundo, em todas as 
sociedades, atendendo a obje-
tivos diversos relacionados a 
atividades produtivas e defen-
sivas (SCHMOLINSKY, 1982).
Contudo, apesar de ser um 
conteúdo “clássico” da Educa-
ção Física, recebe pouca aten-
ção no meio educacional (MAT-
THIESEN et al., 2004). Uma 
das causas dessa situação pode 
estar relacionada aos espaços 
físicos reduzidos e à escassa 
disponibilidade de materiais. 
O presente capítulo tem o 
objetivo de contribuir para 

a implementação no Progra-
ma Segundo Tempo (PST) 
de práticas educacionais que 
valorizem o atletismo como 
meio de desenvolvimento hu-
mano e promoção da cidada-
nia. Isso pode e deve acon-
tecer pela importância de se 
proporcionar aos beneficiados 
a ampliação das possibilidades 
de aquisição de habilidades e 
capacidades motoras, de co-
nhecimentos e vivências espor-
tivas, mas, sobretudo, porque 
adquirir o gosto pelos elemen-
tos do atletismo pode significar 
o caminho para uma vida sau-
dável no presente e no futuro.
Esperamos, por meio do ma-
terial que ora apresentamos, 
auxiliar a fomentar o conhe-
cimento sobre a modalidade, 
promover experiências consis-
tentes e prazerosas e ressaltar 
as boas relações interpessoais. 
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HISTÓRICO

O homem primitivo depen-
dia dos movimentos natu-
rais de correr, saltar e lan-
çar não para competir, mas 
para sua sobrevivência.
A primeira competição esporti-
va que se tem notícia foi uma 
corrida, nos Jogos de 776 
A.C., na cidade de Olímpia, 
na Grécia, onde posteriormen-
te foram realizadas as primei-
ras Olimpíadas da Antiguida-
de. Na prova, denominada de 
“stadium”, os corredores per-
corriam cerca de 200 m, e o 
vencedor, Coroebus, é conside-
rado o primeiro campeão olím-
pico da história (CBAt, 2011).
Os lema cituis, altius, fortius 
(mais rápido, mais alto, mais 
forte) mostra um espírito “olím-
pico” e “atlético” que se trans-
figurava, na Grécia antiga, em 
sinal de força militar (DUAR-
TE, 2004). Como exemplo 

dessa ligação, o nome “mara-
tona” (provavelmente a prova 
mais tradicional do atletismo) 
advém da proeza do soldado 
grego Feidípedes, que no ano 
490 a.C., correu 41 km da pla-
nície de maratona até a cidade 
de Atenas, para dar aos gre-
gos a notícia da vitória de seu 
comandante Milcíades sobre 
os persas. Caiu morto depois 
de dar o recado “vencemos”.
O esporte moderno foi criado 
na Inglaterra, em 1820, e de-
senvolvido a partir da codifica-
ção de jogos então existentes 
com regras e competições, 
surgindo os clubes e associa-
ções esportivas. Tal modelo 
recebeu grande estímulo com 
a restauração dos Jogos Olím-
picos, por Pierre de Coubertin, 
em 1896, na cidade de Ate-
nas (TUBINO, 2010). O atle-
tismo teve grande influência 
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Desportos (CBD) dirigiu o atle-
tismo brasileiro até 1977, quan-
do foi criada a Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) 
que o dirige até hoje. Mundial-
mente, a direção é da IAAF - 
sigla em inglês da Associação 
Internacional das Federações 
de Atletismo (CBAt, 2011).

nesse processo, a modalida-
de era amplamente praticada 
na Inglaterra no século XIX, e 
desde o início dos Jogos Olím-
picos da era moderna está pre-
sente no rol das modalidades 
disputadas. As mulheres só fo-
ram autorizadas a competir nos 
Jogos de Amsterdã, em 1928.
No Brasil, em 1910, estrangei-
ros radicados no país iniciaram 
a prática do atletismo na cidade 
de São Paulo. No princípio, era 
praticado esporadicamente de 
maneira descontraída, não obe-
decendo as normas inglesas.
Após a publicação das regras 
internacionais e da constru-
ção do primeiro estádio atlé-
tico paulistano, em 1921, o 
atletismo tomou grande im-
pulso em São Paulo e Rio de 
Janeiro. Em 1924, o atletis-
mo brasileiro participou de sua 
primeira Olimpíada, em Paris.
A Confederação Brasileira de 

O atletismo brasileiro 
participou de sua primeira 
Olimpíada, em Paris.

1924

Para saber mais e se manter atualizado sobre 
o atletismo, acesse: http://www.cbat.org.br/ 
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FUNDAMENTAÇÃO  

TEÓRICA E F
UNDAMENTOS 

DO ATLET
ISMO

Atualmente, o atletismo, 
como esporte institucionali-
zado, é composto de provas 
de pista (corridas), de campo 
(saltos e lançamentos), com-
binadas (como decatlo e hep-
tatlo, que reúnem provas de 
pista e de campo), o pedestria-
nismo (corridas de rua), corri-
das de campo (cross country) 
e a marcha atlética (GUI-
LHERME; RAMIREZ, 2004).
Optamos, no presente texto, 
por apresentar as provas do 
atletismo em sua forma insti-
tucionalizada (importante no 
atendimento à dimensão con-
ceitual do conteúdo), segundo 
as indicações de Vieira e Frei-
tas (2007) da Confederação 
Brasileira de Atletismo – CBAt 
(2011) e da Federação Paulis-
ta de Atletismo (FPA, 2011).
Em seguida às apresentações, 
teceremos considerações so-

bre a prática da modalidade, 
sob a ótica do esporte educa-
cional. Corroboramos, pois, 
com as concepções de Meu-
rer, Schaefer e Miotti (2008), 
que propõem um processo de 
ensino-aprendizagem do atle-
tismo vinculado à ludicidade, 
no qual o “brincar” permite o 
desenvolvimento das capaci-
dades motoras básicas e pos-
sibilita a aprendizagem dos 
fundamentos da modalidade e 
a vivência de diferentes situa-
ções, favorecendo o desenvol-
vimento integral da criança. 
Matthiesen et al. (2004, p. 
16) fazem referência à im-
portância de se transitar en-
tre o aspecto oficial e o lú-
dico do atletismo, no que se 
refere ao processo ensino-
-aprendizagem da modalidade:

[...] o professor de educação 
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física deveria buscar, por meio 
das atividades recreativas que 
mesclem um conhecimen-
to geral sobre as habilidades 
motoras e um conhecimento 
específico acerca das provas 
oficiais, aproximar as crian-
ças do universo do atletis-
mo, levando-as a vivencia-lo 
por meio do próprio corpo.

CORRIDAS 
E MARCHA 
ATLÉTICA

• Corridas de velocidade: 
100 m, 200 m e 400 m (pro-
vas masculinas e femininas).

• Corridas com barreiras: 100 
m (prova feminina), 110 m 
(prova masculina) e 400 m 
(prova masculina e feminina). 

• Corridas de meio-fundo: 
800 m e 1.500 m (provas 
masculinas e femininas).

• Corridas de fundo: 3.000 
m, 5.000 m, 10.000 m 
e maratona (provas mas-
culinas e femininas).

• Corrida com obstá-
culos: 3.000 m (pro-
va masculina e feminina).

• Corridas de revezamento: 

4 x 100 m, 4 x 400 m (pro-
vas masculinas e femininas).

• Marcha atlética (pro-
va masculina e feminina).

E o ritmo de três passadas 
entre as barreiras? Podemos 
estimular a realização, mas 
cada aluno fará dentro das 
suas condições individuais. 
O importante é aumentar a 
distância progressivamente. 
As provas de meio fundo são 
classificadas como provas de 
pista. A saída é alta e ocor-
re a partir da voz de coman-
do do árbitro. A corrida não 
é realizada em raias marca-
das, com exceção da primei-
ra volta da prova de 800 m.
As provas de fundo são re-
alizadas tanto em pistas 
quanto em ruas. A corrida 
de fundo, também denomi-
nada de “longa distância” 
é realizada percorrendo-se 
uma distância maior do 
que uma milha (1.609 m).
Nesses dois tipos de pro-
vas (meio fundo e fundo), 
as crianças podem apresen-
tar dificuldades na execução, 
pois têm como característica 
básica a resistência aeróbia. 
Matthiesen et al. (2004, p. 33) 
afirmam que “mais do que de-
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senvolver a resistência aeróbia 
das crianças, o trabalho com 
corridas de maior duração cer-
tamente as auxiliará a dosarem 
o ritmo a ser empregado na 
corrida”. Os autores sugerem 
atividades de corridas curtas 
contra o relógio, por exemplo, 
percorrer 300 m em 3 minu-
tos, verificando se as mesmas 
correram rápido, devagar, ou 
moderadamente, orientando-
-os e depois sugerir gradati-
vamente maiores distâncias, 
maior controle do ritmo etc.
As provas de rua têm signi-
ficado especial nos dias de 
hoje, pois estimulam a prá-
tica da corrida por parte dos 
cidadãos comuns, visando à 
promoção e à manutenção da 
saúde e da qualidade de vida.
A corrida com obstáculos tem 
influência das provas hípicas. 
É uma prova tradicional, intro-
duzida nos Jogos Olímpicos 
de 1900, em Paris. A distância 
atual desta corrida é de 3.000 
m, incluindo quatro obstácu-
los secos e um obstáculo do 
fosso, que deve ser ultrapas-
sado a cada volta da pista. 
O fosso é o obstáculo mais 
espetacular, pois o competi-
dor deve transpor o mesmo 
e, em seguida, saltar o fosso 
de 3,66 m de comprimento.

Sob o formato educacional, 
uma corrida de obstáculos 
pode ser construída num cir-
cuito adaptado, com a aju-
da dos alunos. Pode ser uma 
oportunidade de vivência 
de uma atividade prazero-
sa e desafiadora. O cuidado 
fica por conta da segurança.
Nas provas de corridas de re-
vezamento, o professor pode 
evidenciar a importância do 
trabalho em grupo, do tempo 
de passagem e recebimen-
to do bastão, do controle do 
tempo e espaço ao reconhe-
cer a zona de passagem e 
aceleração. As técnicas são 
similares às corridas de velo-
cidade. Tal prática constitui 
a oportunidade de uma ação 
efetivamente conjunta na prá-
tica do esporte educacional.
A peculiaridade fica por conta 
da forma de passagem do bas-
tão, que pode ser ascendente 
(de baixo pra cima; passagem 
não-visual; usualmente mais 
utilizada nos revezamentos 4 
x 100 m.) ou descendente (de 
cima para baixo; passagem vi-
sual; usualmente mais utilizada 
nos revezamentos 4 x 400 m). 
A marcha atlética é oficial-
mente uma prova de fundo, 
disputada em distâncias de 
até 50 km, em pistas ou ruas. 
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• Salto triplo (prova 
masculina e feminina). 

• Salto em altura (pro-
va masculina e feminina).

• Salto com vara (pro-
va masculina e feminina).

As provas de saltos em distân-
cia, triplo, em altura e com vara 
também possuem suas especi-
ficidades. Ao longo dos anos, 
variadas formas de saltar têm 
caracterizado estas provas.
Nas situações de adaptação de 
espaços, sugere-se que os ter-
renos utilizados sejam, prefe-
rencialmente, macios (grama 
ou areia), visando ao amorte-
cimento dos impactos (MAT-

O andar rápido pode ser ex-
plorado até que os movimen-
tos da marcha atlética sejam 
atingidos. Matthiesen et al. 
(2004, p. 21) ressaltam que 
“é importante que a criança 
identifique, na realização do 
movimento, a diferença entre 
andar, marchar e correr (len-
tamente e em velocidade), 
identificando os diferentes 
tipos de apoios e ritmos pro-
venientes de cada situação”. 
  

SALTOS

• Salto em distância (pro-
va masculina e feminina).
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THIESEN et al., 2004). Tais 
situações de improviso são 
comuns nos núcleos do PST.
No salto em distância, as di-
ferenças existentes na fase 
de flutuação ou fase aérea do 
salto, nomeiam os seguintes 
estilos: estilo grupado, estilo 
arco e estilo passada no ar.
Em todos estes estilos de sal-
to em distância, os atletas 
devem se preparar, manten-
do uma distância adequada 
em relação à caixa de areia, 
de forma a favorecer a corrida 
de aproximação e a impulsão 
adequada na tábua de impul-
são. Para que o atleta atinja 
a tábua de impulsão com a 
perna mais forte (de impul-
são), é necessário que realize 
uma corrida inversa, ou seja, 
da caixa de areia para o cor-
redor. Esta corrida possibili-
ta ao atleta estabelecer uma 
marca de saída. Pela facilida-
de de execução, aconselha-se 
o início da aprendizagem com 
o estilo grupado. Em todos os 
estilos, o atleta deve proje-
tar seu corpo o mais à fren-
te possível, levando pernas 
e braços à frente do corpo.
Um dos erros mais comuns na 
iniciação do salto em distância 
é a chegada na tábua de im-

pulsão com a perna mais fra-
ca. Isso ocorre, pois é possí-
vel que os alunos não estejam 
realizando a corrida inversa 
no mesmo ritmo e velocidade 
da corrida de aproximação. 
Devemos estimular a realiza-
ção do salto em distância sem 
a preocupação inicial com os 
estilos. As atividades podem 
ser realizadas individualmente 
ou em grupos, na própria cai-
xa de areia ou em gramados.
Já no salto triplo, o aluno 
deve realizar três impulsos 
após atingir a tábua de impul-
são. Os dois primeiros impul-
sos devem ser realizados com 
a mesma perna, na seguinte 
ordem: direita-direita-esquer-
da-salto ou esquerda-esquer-
da-direita-salto. A dificuldade 
na realização do duplo impul-
so com a mesma perna pode 
ser superada com o fortale-
cimento dos membros infe-
riores. Assim como no salto 
em distância, no salto triplo, 
o atleta não é desclassificado 
se realizar a impulsão antes 
da tábua de impulsão, mas 
perderá em termos de medi-
ção de distância. No início da 
aprendizagem, é importante 
vivenciar os saltos de maneira 
lúdica e aos poucos ir intro-
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duzindo os aspectos técnicos.
Um fator que motiva as 
crianças à prática dos sal-
tos em distância e triplo é a 
queda na caixa de areia, que 
pode ser prazerosa. Porém, 
uma boa instrução por par-
te do professor poderá evitar 
acidentes durante a queda.
Em relação ao salto em al-
tura, atualmente predomina 
entre os atletas o estilo fos-
bory flop, realizado pela pri-
meira vez em 1968, nos Jo-
gos Olímpicos do México por 
Richard Douglas Fosbory (daí 
o nome do salto). Nesse esti-
lo, a transposição do sarrafo 
é realizada com as costas em 
arco voltadas para o mesmo. 
Os professores devem esti-
mular diversas formas de pas-

sagem do sarrafo (rolamento 
ventral, tesoura), desde que 
a impulsão seja realizada em 
apenas um dos pés. A tesou-
ra é a técnica mais simples, 
por isso a mais utilizada en-
tre as crianças menores. 
Mas os estilos rolo ventral 
e fosbory flop podem ser vi-
venciados pelas crianças, 
desde que se tenha material 
adequado para a absorção 
do impacto do movimento 
(MATTHIESEN et al., 2004).
É preciso que, inicialmente, 
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o professor estimule o aluno 
à aprendizagem da queda no 
colchão. Assim, o colchão é 
material fundamental para re-
alização do salto em altura. 
Deve ser utilizado, de prefe-
rência, o tamanho regulamen-
tar (6 m X 4 m X 0,70 cm), 
pela segurança da criança. Os 
postes e sarrafos (barras) po-
dem ser adaptados, desde que 
não ofereçam riscos à integri-
dade física das crianças e jo-
vens. Inicialmente, o professor 
pode utilizar elásticos no lugar 
dos sarrafos, proporcionando 
maior segurança e aumentan-
do a confiança dos alunos na 
realização dos primeiros saltos.
A corrida de aproximação 
pode ser bem curta no início 
do processo de ensino-apren-
dizagem, e é importante vi-
venciar a corrida de ambos os 
lados. Ao iniciar a corrida pelo 
lado direito do colchão, a per-
na de impulsão deverá ser a 
esquerda, caso inicie a corrida 

pelo lado esquerdo, a perna de 
impulsão deverá ser a direita.
O salto com vara é uma das 
provas em que o sexo feminino 
mais demorou em participar de 
competições oficiais, entran-
do na programação dos Jogos 
Olímpicos apenas em 2000, 
em Sidney. As varas mais utili-
zadas nas competições oficiais 
são as de fibra de carbono. 
Podemos utilizar nas aulas as 
varas de bambu, já que são 
mais acessíveis. As primeiras 
atividades visam ao manuseio 
do material, sem a preocupa-
ção com forma correta de em-
punhadura ou a transposição. 
Aos poucos os professores po-
dem introduzir a corrida com o 
encaixe da vara, executando 
a impulsão e a transposição.
Embora sua forma final seja 
bastante complexa, é pos-
sível proporcionar aos alu-
nos vivências significati-
vas, partindo da vara rígida 
(MATTHIESEN et al., 2004).
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LANÇAMENTOS 
E ARREMESSO

• Lançamento de dardo (pro-
va masculina e feminina).

• Lançamento de disco (pro-
va masculina e feminina).

• Lançamento do martelo 
(prova masculina e feminina).

• Arremesso de peso (pro-
va masculina e feminina).

As provas de lançamentos e 
a prova de arremesso são ca-
racterizadas pelo lançamento 
ou arremesso de algum ob-
jeto, como já mencionado. 
No lançamento de dardo, as 
formas de segurá-lo, denomi-
nadas de empunhadura, po-
dem variar de acordo com o 
apoio que é realizado com os 
dedos. Na empunhadura tipo 
“garfo”, o dardo fica apoiado 
entre o dedo médio e o indica-
dor. Quando se apoia apenas 
o dedo indicador, a empunha-
dura é denominada “finlande-
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sa”, e o apoio do indicador 
e polegar é denominado de 
empunhadura “americana”.
As fases de realização do lan-
çamento são: corrida de apro-
ximação, passada cruzada, 
lançamento e recuperação.
O dardo é transportado na 
horizontal na corrida de apro-
ximação, realizada de forma 
relaxada, acelerando progres-
sivamente de forma ritmada. 
Durante a passada cruzada, 
o atleta não deve saltar e as 
pernas sobrepassam uma a 
outra. Na última passada, ao 
apoiar a perna direita (destro), 
a colocação da perna esquer-
da é ativa e forte, fazendo 

com que os músculos do tron-
co estejam tensionados para 
executar a posição de arco do 
tronco durante o lançamento. 
Para aprendizagem da empu-
nhadura e movimento do pul-
so, as atividades de lançamen-
to podem ser feitas em local 
elevado, facilitando a fixação 
da ponta do dardo no solo. 
A prova de lançamento de 
disco é realizada desde os Jo-
gos Olímpicos da Antiguidade 
na Grécia. Um dos símbolos 
marcantes da Educação Físi-
ca, o discóbolo é uma está-
tua do escultor grego Myron, 
datada do século V a.C., que 
retrata um homem realizando 
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o lançamento do disco. A em-
punhadura do disco deve ser 
realizada com a ponta dos de-
dos da mão dominante, sen-
do que o polegar o apoia na 
lateral. O lançamento do dis-
co deve ser iniciado de uma 
posição estática, de costas 
para o setor de lançamento.
As fases que compõe o lan-
çamento são: balanceio, 
giro, lançamento e recu-
peração. Cada fase deve 
ser realizada isoladamente.
Para facilitar o aprendizado dos 
alunos, a seguinte sequência 
pedagógica é aconselhável: re-
conhecer o material; lançar de 
formas diferentes; experimen-

tar e vivenciar os movimentos; 
realizar o lançamento parado; 
executar o giro sem o disco; 
utilizar para a realização do lan-
çamento arcos, cones e outros 
materiais adaptados; depois uti-
lizar o disco. No lançamento do 
martelo, o estilo de lançamento 
mais frequentemente usado é 
o lateral, que envolve três (ou 
quatro) rotações, iniciando o 
procedimento com a sequência 
calcanhar-ponta do pé-calca-
nhar. A utilização de uma base 
concreta para martelo e o uso 
do tungstênio como material 
básico do mesmo aumentaram 
a velocidade de rotação. Em 
consequência disso, reduziu-se 
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o diâmetro do mesmo (hoje o 
mínimo é 110 mm), auxilian-
do no aumento da distância 
dos arremessos nos anos 50.
Para fins educacionais, podem-
-se utilizar martelos feitos de 
materiais alternativos, tais 
como bolas de borracha ou 
medicine-ball de 0,5 kg ou 1 
kg dentro de um saco plástico, 
ou mesmo a construção com 
materiais alternativos como 
cordas e bolas de meia com 
pequenos pesos ou sacos com 
água no interior da mesma.
O arremesso de peso já foi 
realizado de muitos modos. 
Atualmente, é realizado com 
rotação (técnica rotacional) 
e também com a partida de 
costas para o setor do arre-
messo. No momento da reali-
zação do arremesso do peso, 
o atleta pode tocar a borda 
interna do anteparo (pequena 
mureta que limita o setor de 
arremesso), mas não pode su-
bir nem ultrapassar o mesmo. 
O peso é de 4 kg para mulhe-
res e 7,260 kg para homens.
O professor deve iniciar o en-

sino das técnicas com o esti-
lo lateral, sem deslocamento, 
pela facilidade de execução. 
O arremesso deve partir do 
ombro ou tocando próximo ao 
queixo, segurado  pelos de-
dos de uma das mãos. Não 
deve ser arremessado por 
detrás da linha dos ombros.
No início do processo de en-
sino-aprendizagem, o ideal é 
utilizar bolas pequenas de bor-
racha ou bolas de peso (medi-
cine-ball). O peso do material 
deve ser introduzido progres-
sivamente. O professor pode 
iniciar a aprendizagem com ati-
vidades lúdicas realizadas em 
grupos. Para adaptar o círculo 
de arremesso, o mesmo pode 
ser demarcado com giz, ou cal, 
no caso de campo de grama.

PROVAS 
COMBINADAS

• Heptatlo (prova feminina);

• Pentatlo (prova masculina). 
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No formato olímpico, o pen-
tatlo é uma prova feminina, 
disputada em dois dias con-
secutivos, com quatro provas 
no primeiro dia e três no se-
gundo. As provas são: 100 m 
com barreiras, salto em altura, 
arremesso de peso, 200 m ra-
sos, salto em distância, lança-
mento de dardo e 800 m rasos.
Já o decatlo oficial é uma pro-
va exclusivamente masculi-

na, exigindo muito dos atletas 
da modalidade. A exemplo do 
heptatlo, é disputada tam-
bém em dois dias (cinco pro-
vas por dia), sendo composta 
pelas seguintes provas: 100 
m rasos, salto em distância, 
arremesso de peso, salto em 
altura, 400 m rasos, 110 m 
com barreiras, lançamento de 
disco, salto com vara, lança-
mento de dardo e 1.500 m.
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A proposta pedagógica para o 
desenvolvimento do esporte 
no Programa Segundo Tempo 
prioriza atividades que pos-
sam estimular a criatividade 
e inteligência dos alunos. Os 
Jogos de Inteligência e Cria-
tividade Tática (JICT) podem 
ser utilizados como estratégia 
metodológica a partir dos sete 
anos, estimulando a atenção, 
percepção e tomada de de-
cisão também na aprendiza-
gem dos esportes individuais.
Os alunos devem ser estimula-
dos a transformar os jogos já 
existentes, que já contenham 
ou nos quais possam ser in-
cluídos os elementos básicos 
do atletismo (correr, marchar, 
saltar, arremessar, lançar), que 
podem ser selecionados da cul-
tura em que estão inseridos. 
Os jogos também podem ser 
criados pelos alunos, a partir de 

metas estabelecidas pelos pro-
fessores. Os objetivos podem 
estar relacionados à aprendi-
zagem de capacidades coorde-
nativas, que no futuro podem 
influenciar na aprendizagem de 
habilidades técnicas (aprender 
controlar a força, preparar os 
movimentos, organizar ângu-
los, escolher o momento cor-
reto, o tempo para realizar os 
movimentos) e das técnicas es-
pecíficas do atletismo (provas 
de pista e provas de campo).
Os JICT podem ser realiza-
dos a partir dos jogos que 
os professores e alunos já 
conhecem (bola queimada/ 
queima, pique bandeira/ban-
deirinha). As regras podem ser 
reinventadas, de modo que 
cada vez mais priorizem a to-
mada de decisão dos alunos.
Todas as provas do atletismo 
podem ser trabalhadas por 

POSSIBILID
ADES 

DE ADAPTAÇÃO 

DA MODALID
ADE
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meio de jogos. As corridas e 
a marcha atlética, por exem-
plo, podem ser realizadas por 
jogos de estafeta. Devem-se, 
porém, evitar as longas filas e 
a inatividade dos alunos, reali-
zando atividades para aqueles 
alunos que estão a esperar na 
fila. As atividades desenvolvi-
das devem ser realizadas num 
nível crescente de dificuldade, 
evitando a desmotivação dos 
participantes. Os jogos coo-
perativos devem também ser 
realizados, principalmente por-
que é por eles que os alunos 
podem compreendem a neces-
sidade do trabalho em grupo 
e a importância da interação 
entre os participantes na rea-
lização de determinada tarefa.

Espaços e Materiais Adaptados

Podemos visitar pistas de atle-
tismo, assistir filmes, além de 
levantar imagens de pistas 
existentes na rede mundial de 
computadores. Quando o alu-
no compreende o que são pro-
vas de pista (corridas) e campo 
(saltos, arremesso e lançamen-
tos), o professor pode estimu-
lar a sua realização, mesmo 
que seja em locais adaptados. 
Os recursos materiais utiliza-
dos para o ensino do atletis-

mo, como bastões (provas de 
revezamento), barreiras (pro-
vas de corridas com barreiras), 
discos (lançamento de disco), 
colchões (saltos em altura e 
com vara) e outros, muitas 
vezes não estão disponíveis 
para a realização das aulas. 
A construção de materiais al-
ternativos pelos alunos, como 
os que foram mencionados 
na ilustração de algumas das 
provas do atletismo, deve ser 
utilizada com o objetivo de 
incentivar a criatividade e a 
interação entre seus pares.
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PLANOS DE 

ATIVIDADES

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Maurren Maggi

Endereço: Rua João do Pulo, S/N

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Luciane Costa

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar fundamentos técnicos das corridas no atle-
tismo.

Objetivos específicos

- Conhecer as características das provas de corridas de velocidade 
e de revezamento.
- Perceber a importância do trabalho coletivo nas provas de corridas
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de revezamento.
- Experimentar a passagem e o recebimento do bastão, parados e 
em movimento (zona de aceleração e passagem).

Conteúdo

- Atletismo: corridas de velocidade e de revezamento.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que são as 
corridas rasas de 
velocidade.
- O que são as 
corridas de reve-
zamento.

Procedimental:
- Corrida em velo-
cidade.
- Passagens vi-
sual e não-visual, 
ascendente e des-
cendente do bas-
tão.

Atitudinal:
- Superação das dificulda-
des pessoais.
- Valorização do trabalho 
coletivo.
- Interação de forma coo-
perativa com os colegas de 
turma, respeitando limita-
ções e individualidades.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar a aula questionando: quem conhece as provas de corrida de 
velocidade? E os revezamentos? 
-  O professor pode estimular a curiosidade dos alunos, elaboran-
do questionamentos tais como: “onde são realizadas as provas”? 
“Como essas provas surgiram”? “Meninas e meninos podem se re-
vezar”?.

Ilustração e demonstração:
- Apresentar um vídeo de provas oficiais (se houver recurso audiovi-
sual) ou cartazes com fotos de atletas realizando as provas.
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2ª PARTE:
Exposição verbal, trabalho  
individual e trabalho em grupo:
- Na quadra poliesportiva, com os alunos em fileira, no fundo da 
quadra, o professor bate palmas, iniciando em um ritmo lento e 
acelerando aos poucos. Ao final da quadra, os alunos realizam dois 
tipos de exercícios de alongamento, um sugerido pelo professor e 
outro, para o mesmo segmento muscular, sugerido pelos alunos. Os 
alunos voltam para o lado que iniciaram o exercício andando. Varia-
ções: correr com elevação dos joelhos, na ponta dos pés, iniciar a 
corrida em pé, desequilibrando o corpo à frente (observar qual dos 
pés dá o início).
- Na mesma organização, perguntar aos alunos quem já viu uma sa-
ída baixa, e sabe como realizá-la. A partir das manifestações, o pro-
fessor atuará como mediador, solicitando aos alunos que realizem 
a saída baixa, conforme suas concepções e, observando os alunos, 
sugerir aos poucos (desafiando): “quem consegue”, por exemplo, 
deslocar o peso para os braços, apoiar as mãos no chão (dedos jun-
tos, voltados para fora) nos braços estendidos na linha dos ombros. 
Ao sinal de “prontos”, elevar o quadril um pouco acima do ombro, 
deslocando o corpo à frente, distribuindo o peso entre pernas e bra-
ços. 
- Ao sinal de “já”, ou apito, os alunos deverão realizar a saída baixa, 
realizando algumas passadas rápidas. Variação: em duplas, um co-
lega senta no chão, flexiona uma perna e deixa a outra estendida, 
simulando o bloco de partida.
- Dividir os alunos em grupos homogêneos, realizar baterias de corri-
das individuais de 10, 20 e 30 m, sempre interagindo com os alunos 
em suas impressões (dificuldades, facilidades, descobertas) sobre 
as tarefas. Variação: dois alunos de cada grupo batem uma corda, 
o aluno que está correndo “acerta” o ritmo para passar por baixo da 
corda entre um ciclo de batida.
- Jogo de estafeta: na mesma organização, realizar uma competição 
de revezamento. Saída baixa, o segundo aluno da coluna simula o 
bloco de partida (sentado no chão atrás do primeiro da fila, uma per-
na estendida e outra flexionada, oferecendo as solas dos pés como 
apoio para a saída baixa do colega) e logo a seguir se posiciona, o 
aluno contorna um cone a 20 m e volta em direção à coluna, quando 
chega toca na cabeça do que está esperando, e assim por diante. 
- Em duplas, com bastão (oficial ou adaptado), os alunos experi-
mentarão o ato de passar e receber o bastão, com ambos os alunos 
correndo na mesma direção e sentido (1 m de distância entre um e
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3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, o professor ressaltará 
a importância dos vários fundamentos trabalhados para a prática 
eficiente das corridas rápidas e dos revezamentos, tais como: sa-
ída baixa, desequilíbrio do corpo à frente, amplitude e ritmo das 
passadas, técnicas de passagem do bastão, entrosamento entre os 
membros da equipe.
- Em seguida, proporcionará um momento para os alunos exporem 
suas estratégias de ação, as suas dificuldades e soluções encontra-
das para a realização das tarefas. 

outro); o aluno de trás passa o bastão para o aluno da frente e 
corre para a frente do colega recebendo novamente o bastão; esta 
atividade pode ser realizada em grupos e tem como objetivo o re-
conhecimento do material; vivenciar nesta atividade a passagem 
visual e não-visual (ascendente e descendente);
- Em duplas, cada aluno deverá ficar a 10 m de distância. O aluno 
da frente inicia uma corrida aguardando que o aluno que está atrás 
o alcance e passe o bastão; vivenciar nesta atividade a passa-
gem visual e não-visual (ascendente e descendente); na passagem 
não-visual o aluno poderá dar um sinal no momento da passagem, 
como: “vai, foi, já” etc.
- Jogo de estafeta: na organização do primeiro jogo de estafeta 
(Figura 4), somente o primeiro da coluna realiza a saída baixa. Ao 
chegar na coluna, contorna a mesma por trás. Durante o contorno, 
o primeiro da coluna inicia a corrida para a passagem do bastão, e 
assim sucessivamente. Deverá haver a demarcação 5 m à frente, 
limitando o espaço para passagem do bastão.

Figura 1 – passagem do bastão
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Recursos

- Cones, cordas, cones, bastões, giz, DVD e TV ou cartazes.

Avaliação

- Observar se houve eficácia (conseguiram fazer) e eficiência (con-
seguiram fazer com esforço adequado) no cumprimento das tare-
fas propostas.
- Identificar a capacidade de resolver os problemas surgidos duran-
te a atividade. 
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação (ativa ou passiva) dos mesmos 
nas atividades devem ser analisadas, bem como a interação e 
cooperação entre a turma como um todo e dificuldades individuais 
e coletivas. Questões centrais: os alunos se envolveram e partici-
param com motivação e interesse? Opinaram sobre as diferentes 
formas de execução ou somente cumpriram ordens? Mostraram-se 
motivados a continuar praticando o atletismo?

Fontes para aprofundamentos

Greco et al. (2008), Matthiesen et al. (2004) e Oliveira et al. (2009).

Coordenadora de Núcleo  Visto

Luciane Costa

Monitor Responsável  Visto

Claudio Kravchychyn
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Refletindo sobre o Plano de 

Atividades do Programa  
Segundo Tempo

Importância do  
Conteúdo no Cotidiano

A corrida é um exercício físico 
praticado em larga escala no 
cotidiano atual, especialmente 
com objetivos ligados à promo-
ção da saúde. Contudo, a Edu-
cação Física escolar (como com-
ponente curricular da educação 
básica) e os projetos sociais 
esportivos (como promotores 
da prática esportiva consciente 
e continuada) precisam dedicar 
atenção especial às corridas.
O atletismo possui o status 
de “esporte-base” (SCHMO-
LINSKY, 1982; MATTHIESEN 
et al., 2004; VIEIRA; FREITAS, 
2007), mas se nos prendemos 
ao modelo institucionalizado 
poucas serão as oportunida-
des de vivências práticas, de 
apreensão de conhecimentos 
úteis para a vida e de conví-
vio social por meio do esporte.
Aprender a correr conhecendo 
possibilidades e limitações indi-
viduais, seja para a prática do 
atletismo ou para a utilização 
cotidiana (em um mundo onde 
o sedentarismo se consolida 

nas facilidades tecnológicas) 
ganha importância fundamen-
tal no processo educacional.

Justificativa para escolha  
das Práticas, Metodologias  
e Procedimentos 

Ao longo do desenvolvimento 
do presente capítulo, deixamos 
claro que os locais e os mate-
riais utilizados podem ser os 
oficiais, mas também se pode 
construir equipamentos e adap-
tar espaços. Diante disso, tra-
balhar de forma diretiva e uni-
lateral seria uma contradição.
A co-participação na constru-
ção de equipamentos alternati-
vos e na elaboração das ativida-
des práticas é condição básica 
para a promoção da cidadania, 
do “sentir-se parte”, e a possibi-
lidade de relação com a realida-
de e com os interesses dos be-
neficiados reforça tal condição. 
Assim, vimos que a exposição 
verbal não é exclusiva do pro-
fessor, o trabalho em grupo – 
mesmo em uma atividade como 
a corrida, eminentemente indi-
vidual – ganha importância e a 
problematização estimula o pro-
cesso de ação-reflexão-ação, 
que deve pautar os planeja-
mentos e ações do professor.   
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Dimensão Conceitual  
dos Conteúdos

O atletismo aparece pouco na mí-
dia. É praticado, geralmente, por 
pessoas de pouco poder aquisiti-
vo, “descobertas” ao acaso por 
olhares mais aguçados de pro-
fessores que possuem afinidade 
com a modalidade. Os atletas de 
ponta são reconhecidos a cada 
quatro anos, quando os Jogos 
Olímpicos tomam seu espaço 
nos meios de comunicação. 
Algo para poucos. Talvez seja 
assim que a maioria dos jovens 
vê o atletismo. Realmente, pou-
cos são os que passam pelo 
“funil” do alto rendimento. Mas 
praticar atletismo pode ser algo 
prazeroso e para toda a vida.Co-
nhecer as possibilidades de prá-
tica permanente é condição pri-
mordial para a prática consciente 
ao longo da vida. Até mesmo 
como expectador, o entendi-
mento da prática proporcionará 
maior satisfação ao se assistir a 
uma competição de atletismo.

Dimensão Procedimental  
dos Conteúdos

O atletismo, em sua forma ins-
titucionalizada, é um esporte 

altamente técnico. Na corrida, 
um detalhe pode significar dé-
cimos de segundo que deter-
minam um recorde mundial.
Já no esporte educacional, cor-
rer de forma correta possibilitará, 
entre outros benefícios, uma prá-
tica eficiente, capaz de melhorar 
a aptidão física e de evitar lesões 
agudas e/ou crônicas. Desequi-
librar o corpo à frente, realizan-
do passadas mais amplas e nas 
pontas dos pés, em corridas de 
velocidade, ou passadas mais 
contidas, valorizando o ritmo e a 
respiração, com pernas semies-
tendidas e na sequência calca-
nhar-planta-ponta, em corridas 
de resistência, são aspectos 
que precisam ser ressaltados. 
A técnica, pois, tem sua impor-
tância, mas as exigências para 
a prática em muito se diferen-
ciam do modelo do rendimento. 
O “aprender a fazer” representa 
a conquista da autonomia para 
a prática. Oferecer tal possibili-
dade poderá até fomentar a des-
coberta de um talento esportivo 
(que, mesmo sem ser o principal 
objetivo, só surgirá diante de 
uma oportunidade de aprendiza-
gem), mas principalmente dará 
a oportunidade de aquisição 
de habilidades e capacidades 
motoras que se levará adiante.
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Dimensão Atitudinal  
dos Conteúdos

Caso não haja uma preocu-
pação com essa dimensão, o 
atletismo, como esporte indi-
vidual, pode ser promotor do 
individualismo. Assim, mes-
mo em situações de competi-
ção, valorizar o adversário – 
sem o qual a competição não 
existe – é necessidade impe-
rativa no esporte educacional.

Avaliação

É na avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem que 
o professor deve ficar atento 
para as dificuldades dos alu-
nos. A avaliação não deve ser 
realizada apenas no final da 
atividade. Realizar a avaliação 
durante o processo de ensino-
-aprendizagem significa estar 
preocupado com o aluno a todo 
o momento: perceber o que ele 
ainda não sabe e o que já co-
nhece, estar atento para suas 
dificuldades de execução das 
tarefas, adequando os proces-
sos pedagógicos para os que 
possuem maior dificuldade 
na dimensão procedimental. 
Além disso, perceber o quan-

to os aspectos psicológicos 
(medo, ansiedade, problemas 
pessoais) podem afetar sua 
aprendizagem também é pa-
pel fundamental da avaliação. 
Trabalhar com o atletismo tal-
vez não seja tarefa fácil para 
o professor. Num primeiro mo-
mento, os jogos e esportes de 
enfrentamento e de invasão pa-
recem mais atrativos às crian-
ças e jovens. É preciso mudar 
essa perspectiva, e um dos 
itens mais importantes aqui 
ressaltados é a observação de 
como, com que intensidade 
e interesse os alunos partici-
pam das atividades propostas. 
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Objetivos específicos

- Conhecer as características das provas.
- Saltar de diferentes formas, em diferentes situações, vivencian-
do habilidades motoras relacionadas aos saltos do atletismo.
- Reconhecer os materiais e os espaços físicos para a prática de 
saltos no atletismo.

Conteúdo

- Atletismo: introdução aos saltos.

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar as provas de saltos de projeção horizontal 
e de projeção vertical.

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Maurren Maggi

Endereço: Rua João do Pulo, S/N

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Luciane Costa

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

PLANO DE ATIVIDADE - 2
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar a aula questionando: quem conhece as provas de salto no 
atletismo? Quais são as provas? 
- O professor pode estimular a curiosidade dos alunos, elaboran-
do questionamentos tais como: “onde são realizadas as provas”? 
“Como essas provas surgiram”? “Em quais modalidades conhecidas 
por vocês os saltos são parecidos com os das provas” (Ex: a bande-
ja no basquete possui relação com o salto em altura e o arremesso 
em progressão no handebol com o salto em distância)? Que relação 
vocês fazem entre corridas de velocidade e saltos?

Ilustração e demonstração:
- Apresentar um vídeo de provas oficiais (se houver tal recurso au-
diovisual) ou cartazes com fotos de atletas realizando as provas.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que são os 
saltos no atle-
tismo.

Procedimental:
- Diferentes formas 
e direções (“como” 
saltar).
- Situações espe-
cíficas de saltar se 
projetando à frente e 
para cima.

Atitudinal:
- Transposição de obstácu-
los e distâncias como forma 
de superação pessoal.
- Auxílio aos companheiros 
na execução das tarefas, 
desenvolvendo o espírito de 
equipe.

2ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho em grupo:
- Jogo 1: alunos dispostos em colunas, formando entre três a seis 
grupos homogêneos (dependendo do número de alunos, por exem-
plo, 30 alunos, seis grupos de cinco). Cada aluno dará um salto 
iniciando de onde seu antecessor chegar. O objetivo é verificar qual 
equipe chega mais longe. Como dica, o professor deve estimular que 
os alunos conversem entre si, para tentar chegar às melhores
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formas de saltar em distância. Variação: demarcar com um objeto 
a distância conseguida pelo antecessor, permitindo que as crianças 
tomem distância e saltem com uma das pernas partindo do ponto 
demarcado.
- Jogo 2: em formação idem a anterior, colocar três arcos (bambo-
lês) em frente a cada coluna, que serão utilizados para que a criança 
salte com os pés dentro dos arcos. Na primeira rodada de saltos, os 
alunos realizarão a sequência direita-direita-esquerda, caindo com os 
dois pés (na caixa de areia ou em um terreno o mais fofo possível). 
Na segunda sequência, esquerda-esquerda-direita. Medir e anotar 
cada distância saltada. O professor poderá utilizar a somatória tan-
to para obter resultados a serem comparados inter e intra grupos, 
como pode somar todas as distâncias e propor um desafio para o 
próximo encontro de superar a marca obtida pelo grupo todo. Além 
de se constituir em uma introdução à técnica do salto triplo, a ati-
vidade poderá auxiliar a criança a definir a sua perna de impulsão.  
- Alunos dispostos em círculo, um aluno no centro gira uma corda 
que tenha em sua ponta um pequeno peso amarrado, para circundar 
toda a área onde os alunos estão dispostos. Estes deverão se colo-
car de lado para a corda, saltando a mesma tirando um pé, depois o 
outro do chão (gesto similar ao de “tesoura”). 
- Em colunas, com elásticos estendidos em cerca de 5 m, os alunos 
executam a tesoura passando de um lado para outro, a fim de verifi-
car de qual lado têm mais facilidade. Variações: após a definição da 
perna de impulsão, aumentar gradativamente a altura. Na existência 
de um colchão, executar os saltos passando por cima do elástico em 
decúbito ventral, terminando em rolamento e de costas. De costas, 
o professor pode segurar um balão ou uma bola de borracha logo 
acima do obstáculo, e quando o aluno estiver transpondo o mesmo, 
chutar o objeto, no final do movimento. 
- Jogo 3: duas equipes serão posicionadas no fundo da quadra (pá-
tio, campo, pista) em posse de uma corda grande. Dois integrantes 
da equipe estarão segurando a corda enquanto o restante da equi-
pe deverá posicionar-se a uma distância adequada para saltá-la. De 
frente para a equipe, deverá ser colocado um banco sueco, e ao lado 
do mesmo, no chão, um cabo de vassoura, que será usado como 
“vara”. Em uma distância de 6 m à frente do banco sueco deverá 
ser colocado um cone. Ao sinal do professor, a equipe inteira deverá 
realizar, simultaneamente, três saltos de corda consecutivos. Após 
a realização dos saltos consecutivos, o primeiro integrante da equipe 
deverá correr em direção ao banco sueco. Quando chegar, deverá 
saltar o banco sueco o utilizando
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Recursos

- Trena, arcos, cordas grandes, elásticos, colchão de saltos, cabos 
de vassoura, cones, banco sueco.

Avaliação

- Observar se houve eficácia (conseguiram fazer) e eficiência (con-
seguiram fazer com esforço adequado) no cumprimento das tarefas 
propostas.
- Identificar a capacidade de resolver os problemas surgidos durante 
a atividade. 
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação (ativa ou passiva) dos mesmos

cabo de vassoura, deixado no chão, (serve de “vara”), contornar o 
cone que está mais longe à frente e retornar para o grupo. Enquanto 
isso, a equipe poderá continuar realizando saltos da corda, tentando 
alcançar os três saltos consecutivos para que outro integrante realize 
o percurso (o que pode ocorrer mesmo sem que o colega anterior 
tenha retornado). Os integrantes que retornarem à fila deverão antes 
assumir o lugar de quem batia corda, sendo necessário que todos 
passem por todas as tarefas. Após todos os integrantes realizarem o 
percurso, a equipe deverá formar um trenzinho e tentar cruzar pelo 
meio da quadra (pátio, campo, pista). Vence a equipe que cruzar o 
meio da quadra primeiro. Variações: aumentar o número de saltos na 
corda, exigir o salto sobre o banco sueco, realizado com corrida de 
aproximação com e sem utilização do cabo de vassoura.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, o professor ressaltará a 
importância dos vários fundamentos trabalhados para a prática ime-
diata e futura dos saltos do atletismo.
- Em seguida, proporcionará momento para os alunos exporem suas 
estratégias de ação, as suas dificuldades e soluções encontradas 
para a realização das tarefas.
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Coordenadora de Núcleo  Visto

Luciane Costa

Monitor Responsável  Visto

Claudio Kravchychyn

Fontes para aprofundamentos

Greco et al. (2008), Matthiesen et al. (2004) e Oliveira et al. (2009).

nas atividades devem ser analisadas, bem como a interação e 
cooperação entre a turma como um todo e dificuldades individuais 
e coletivas. Questões centrais: os alunos se envolveram e partici-
param com motivação e interesse? Opinaram sobre as diferentes 
formas de execução ou somente cumpriram ordens? Mostraram-se 
motivados a continuar praticando o atletismo?
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Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Maurren Maggi

Endereço: Rua João do Pulo, S/N

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Luciane Costa

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

PLANO DE ATIVIDADE - 3

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar provas de lançamentos – pelota e martelo adap-
tados

Objetivos específicos

- Conhecer as características das provas.
- Lançar de diferentes formas, em diferentes situações.
- Reconhecer os materiais e os espaços físicos para a prática dos 
lançamentos no atletismo.

Conteúdo

- Atletismo: introdução aos lançamentos de pelota e do martelo.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que são os 
l ançamentos 
de pelota e do 
martelo no atle-
tismo.

Procedimental:
- Lançamentos dos 
diferentes materiais 
(“como” lançar a 
pelota e o martelo 
adaptado).
- Situações específi-
cas de arremessos.

Atitudinal:
- Superação das dificuldades 
pessoais.
- Valorização do trabalho co-
letivo.
- Interação de forma coope-
rativa com os colegas de tur-
ma, respeitando limitações e 
individualidades.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Explicar o motivo da substituição, inicialmente, do dardo pela “pe-
lota” (bolinhas de borracha ou até de meia) e do martelo oficial pelo 
adaptado, para a faixa etária dos alunos: questões de segurança (evitar 
objetos pontiagudos e pesados demais) e vivência de diferentes possi-
bilidades de movimento, como preparação para movimentos mais com-
plexos, no futuro. Vale frisar que a prática do lançamento do martelo na 
forma oficial só é permitida após os 15 anos. 

Ilustração e demonstração:
- Apresentar um vídeo de provas oficiais (se houver tal recurso au-
diovisual) ou cartazes com fotos de atletas realizando as provas.

Trabalho em grupo:
- Construção da pelota e do martelo adaptado pelos alunos. A pe-
lota pode ser uma bola de meia com o interior contendo um pouco 
de areia, podendo ser substituída por uma pequena bola de borra-
cha, se houver. Já o martelo oficial é composto de cabeça, cabo 
e empunhadura.  Uma sacola de mercado com uma bola pequena 
de borracha dentro pode ser a cabeça; um barbante reforçado com 
uma alça do próprio barbante na extremidade pode simular o cabo 
e a empunhadura, respectivamente.
- Obs: há vários materiais que podem ser utilizados na confecção de materiais 
adaptados, tais como garrafas pet, estopas, tecidos, cordas, meias de seda, 
elásticos etc.
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2ª PARTE:
Exposição verbal, trabalho individual  
e trabalho em grupo:
- Em duplas, frente a frente, cada dupla com uma pelota, lançar a 
pelota por cima de uma barreira (corda ou rede de vôlei, fazendo-a 
chegar nas mãos do companheiro, do outro lado). Variações: lançar 
entre arcos, acertar objetos, tais como cadeiras, cones, garrafas pet 
etc lançar o mais alto possível, o mais longe possível; com a passa-
da cruzada do dardo (para aumentar a amplitude da rotação do tron-
co e, consequentemente, a força do lançamento). Obs: o professor 
deve agir como mediador, estimulando a diversificação de formas 
de lançar, problematizando sobre as melhores formas encontradas 
na realização das tarefas propostas, enfim, instigando os alunos a 
encontrar as soluções.
- Jogo 1 – queimada adaptada ao lançamento do dardo (com bola 
de borracha): nas regras da queimada, o arremesso para “queimar” 
deverá ocorrer após a passada cruzada do lançamento do dardo.
- Lançando os “martelos”: cada aluno com seu martelo, lançar o 
mesmo e correr para pegá-lo. Variações: o professor deve propor o 
lançamento sem giro, pés fixos no chão, apenas estando de costas 
e lançando o martelo de baixo para cima, com as duas mãos, saindo 
do lado da mão dominante e lançando o martelo por cima do ombro, 
do lado contrário. Acrescentar giro(s) à medida que os alunos forem 
adquirindo habilidade para tanto.
- Jogo 2 – duas equipes homogêneas (dividir a turma ao meio), uma 
de cada lado da quadra (pátio, campo), na maior distância possível 
(até 40 m). Demarcar com cones as áreas de pontuação, por exem-
plo: 15 m: 1 ponto; 20 m; 2 pontos; 25 m: 3 pontos, e assim por 
diante. Todos de uma equipe lançam ao mesmo tempo e vão atrás 
do seu martelo. Somam-se os pontos da equipe e então a outra equi-
pe lança. Cinco tentativas por equipe. Variações: estabelecer alvos 
(não muito pequenos, podendo ser as traves de futebol). Isso é im-
portante, pois, mesmo sem exercer pressão de precisão, nas provas 
oficiais há uma área demarcatória que, caso seja extrapolada, anula 
o lançamento.  
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3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, o professor ressaltará a 
importância dos vários fundamentos trabalhados para a prática ime-
diata e futura dos lançamentos de pelota/dardo e martelo adaptado/
martelo oficial.
- Em seguida, proporcionará momento para os alunos exporem suas 
estratégias de ação, as suas dificuldades e soluções encontradas 
para a realização das tarefas. 

Recursos

- Trena, materiais alternativos confeccionados pelos alunos, cones, 
arcos. 

Avaliação

- Observar se houve eficácia (conseguiram fazer) e eficiência (con-
seguiram fazer com esforço adequado) no cumprimento das tare-
fas propostas.
- Identificar a capacidade de resolver os problemas surgidos duran-
te a atividade. 
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação (ativa ou passiva) dos mesmos 
nas atividades devem ser analisadas, bem como a interação e 
cooperação entre a turma como um todo e dificuldades individuais 
e coletivas. Questões centrais: os alunos se envolveram e partici-
param com motivação e interesse? Opinaram sobre as diferentes 
formas de execução ou somente cumpriram ordens? Mostraram-se 
motivados a continuar praticando o atletismo?

Fontes para aprofundamentos

Greco et al. (2008), Matthiesen et al. (2004) e Oliveira et al. (2009).
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Coordenadora de Núcleo  Visto

Luciane Costa

Monitor Responsável  Visto

Claudio Kravchychyn
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Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar a marcha atlética

Objetivos específicos

- Conhecer as características da prova.
- Vivenciar os princípios básicos da marcha.

Conteúdo

- Atletismo: introdução à marcha atlética.

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Maurren Maggi

Endereço: Rua João do Pulo, S/N

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. Alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Luciane Costa

Monitor Responsável: Claudio Kravchychyn

PLANO DE ATIVIDADE - 4

atletismo.indd   250 09/12/11   14:31



251
Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é a mar-
cha atlética.

Procedimental:
- Progressão an-
dar, andar mais 
rápido, marchar.
- Especificidades 
técnicas da mar-
cha  (“como” mar-
char).

Atitudinal:
- Superação das dificuldades 
pessoais.
- Valorização do trabalho co-
letivo.
- Interação de forma coopera-
tiva com os colegas de turma, 
respeitando limitações e indi-
vidualidades.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar a aula questionando: quem conhece a marcha atlética? 
- O professor pode estimular a curiosidade dos alunos, elaborando 
questionamentos tais como: “onde são realizadas as provas”? “Como 
essas provas surgiram”? 

Ilustração e demonstração:
- Apresentar um vídeo de provas oficiais (se houver tal recurso au-
diovisual) ou cartazes com fotos de atletas marchadores.

2ª PARTE:
Exposição verbal, trabalho individual  
e trabalho em grupo:
- Com os alunos na quadra poliesportiva, o professor solicita aos 
mesmos que se coloquem sobre uma das linhas da quadra e ca-
minhem rapidamente em qualquer direção, podendo usar as linhas 
das várias modalidades. Ao encontrar com um colega, de frente, o 
aluno deverá bater na mão do mesmo e sair pela direita. Variações: 
o professor determina, ao som de palmas, ritmos variados (lento – 
médio – rápido).
- Pega-pega de marcha atlética: na área da quadra de basquete, um 
pegador e os demais alunos (fugitivos) estarão marchando. Haverá 
troca do pegador quando um dos fugitivos for tocado. Variação:

atletismo.indd   251 09/12/11   14:31



PL
A

N
O

S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

252
corrente humana: a cada fugitivo pego, este passa a integrar a corren-
te. O fugitivo que ficar por último sem ser pego vence o jogo.
- Divididos em dois grupos, os alunos se colocarão em duas colunas 
em cima da linha mais comprida entre as linhas da quadra (exemplo: 
linha lateral de handebol, que chega a 40 m). Ao sinal do professor, 
os alunos deverão chegar à linha de fundo oposta andando o mais rá-
pido possível, um atrás do outro, sem perder o contato de um dos pés 
com o solo (na marcha atlética não existe a fase aérea característica 
da corrida). Marcará um ponto a equipe que cruzar primeiro a linha 
de fundo com todos os seus integrantes, desde que nenhum realize 
a fase aérea entre os passos. Realizar uma competição em melhor de 
cinco pontos.
- As equipes agora ficam enfileiradas, frente a frente, uma de cada 
lado da linha central da quadra. Uma das equipes será a equipe “mar-
cha”, a outra será a equipe “atlética”. Ao comando do professor, a 
equipe que o mesmo definir será a pegadora, a outra a fugitiva. Por 
exemplo, se o professor diz “marcha”, a equipe do mesmo nome sai 
em perseguição à equipe “atlética”. Cada aluno fugitivo tocado pelo 
pegador ficará parado no lugar. Contam-se os pontos dos alunos pa-
rados. Vence a equipe que somar mais pontos ao final de cinco bate-
rias, desde que ninguém execute a fase aérea ao caminhar.

Recursos

- Quadra poliesportiva, apito, papel sulfite, lápis e/ou caneta.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências, o professor ressaltará a importância dos funda-
mentos para a prática da marcha atlética, pois é uma prova das mais 
difíceis, apesar de, num primeiro olhar, parecer simples e fácil.
- Em seguida, proporcionará um momento para os alunos exporem 
suas estratégias de ação, as suas dificuldades e soluções encontradas 
para a realização das tarefas do encontro. 
- Para maior fixação da técnica da marcha atlética, o professor pedirá 
aos alunos que desenhem a eles mesmos marchando. Depois, mos-
trará os desenhos à turma, comparando as diversas concepções, para 
proporcionar uma discussão final.
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Avaliação

- Observar se houve eficácia (conseguiram fazer) e eficiência (con-
seguiram fazer com esforço adequado) no cumprimento das tare-
fas propostas.
- Identificar a capacidade de resolver os problemas surgidos duran-
te a atividade. 
- Como autoavaliação do professor, as respostas dos alunos aos 
questionamentos e a participação (ativa ou passiva) dos mesmos 
nas atividades devem ser analisadas, bem como a interação e 
cooperação entre a turma como um todo e dificuldades individuais 
e coletivas. Questões centrais: os alunos se envolveram e partici-
param com motivação e interesse? Opinaram sobre as diferentes 
formas de execução ou somente cumpriram ordens? Mostraram-se 
motivados a continuar praticando o atletismo?

Fontes para aprofundamentos

Greco et al. (2008), Matthiesen et al. (2004) e Oliveira et al. (2009).

Coordenadora de Núcleo  Visto

Luciane Costa

Monitor Responsável  Visto

Claudio Kravchychyn
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INTRODUÇÃO
259

No Programa Segundo Tempo 
(PST), a natação é uma moda-
lidade que alguns núcleos têm 
a possibilidade de oferecer às 
crianças e aos adolescentes 
participantes do programa.
A ideia de escrever este capítulo 
e incentivar a prática da nata-
ção no Programa é exatamente 
mostrar que desde que tenha-

mos um espaço disponível para 
tal prática ela pode acontecer, 
não sendo necessária uma pisci-
na com medidas oficiais. Assim, 
esse espaço pode ser uma pisci-
na reduzida, com profundidade, 
largura e comprimento diversifi-
cados. Há possibilidade inclusi-
ve de utilização de rios e praias, 
desde que tenhamos em primeiro 
plano a segurança das crianças.
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século XVII, no Japão, mas 
ninguém tinha a preocupação 
em nadar cada vez mais rá-
pido, o que aconteceria por 
volta de 1850 na Austrália.
A natação foi introduzida nos 
Jogos Olímpicos de 1896, em 
Atenas, mas apenas com provas 
masculinas. A partir de 1912, em 
Estocolmo, as provas da nata-
ção foram abertas às mulheres.
No Brasil, a natação foi intro-
duzida oficialmente em 31 de 
julho de 1897, quando os clu-
bes Botafogo, Gragoatá, Icaraí 
e Flamengo fundaram, no Rio 
de Janeiro, a União de Regatas 
Fluminense. O primeiro campe-
onato se deu em 1898 entre 
a fortaleza de Villegagnon e 
a praia de Santa Luzia, no Rio 
de Janeiro, com a distância de 
1.500 m nado livre, somen-
te com a participação mas-
culina (URIZZI; KLAR, 2005).
Em 1935, as mulheres entra-

HISTÓRICO

É difícil precisar a origem da 
natação, mesmo porque mui-
tas civilizações antigas re-
gistraram de alguma forma 
atividades desenvolvidas no 
meio líquido (BARROS, 2005).
Segundo Catteau e Garoff 
(1990), tudo indica que a ori-
gem da natação se confunde 
com a origem da humanidade, 
já que raramente por temerida-
de, mas frequentemente por 
necessidade ou até por prazer, 
o homem teve contato com 
o meio líquido. Dessa for-
ma, não se sabe ao certo quan-
do e onde o homem começou 
a nadar, mas, segundo Barros 
(2005), há duas explicações 
para o surgimento da natação: 
a primeira é que o homem teria 
aprendido a nadar imitando os 
animais e a segunda é que foi 
por instinto de sobrevivência.
Como esporte, a natação só 
começou a ser organizada no 

260
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ram oficialmente nas compe-
tições no Brasil, quando se re-
alizou o primeiro campeonato 
brasileiro com provas mascu-
linas e femininas, tendo como 
destaque as nadadoras Ma-
ria Lenk e Piedade Coutinho.
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FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA DA 

MODALID
ADE

Na natação, é comum que os 
alunos não sejam adaptados ao 
meio líquido, o que acarreta di-
ficuldades no aprendizado, pois 
um aluno, sem tal adaptação não 
terá condições de aprender a na-
dar os estilos da natação. Dessa 
forma, antes de aprender a na-
tação propriamente dita, o aluno 
deverá primeiramente aprender 
a nadar, processo denominado 
“adaptação ao meio líquido”.
Para isso, os professores de-
verão ter em mente a diferen-
ça do conceito entre “natação” 
e “nadar”. Natação se refere à 
competição que reúne um de-
terminado número de pessoas 
que objetivam a performan-
ce, por distância ou em deter-
minado tempo. Já nadar é um 
ato psicomotor que objetiva a 
locomoção no meio líquido, na 
horizontal, na vertical ou total-
mente imerso. Sem preencher 
os requisitos dos quatro esti-

262

los, mas sempre comprovan-
do a completa ambientação 
do indivíduo ao meio aquático.
Nadar, segundo Gomes (1995), 
é deslocar-se equilibradamen-
te no meio aquático, sem ne-
nhum apoio, o que proporciona 
o potencial de desejo de apren-
der mais e mais. Em consequ-
ência dessa nova aquisição, o 
indivíduo aumenta a confiança 
e a segurança em si próprio, 
permitindo uma afirmação no 
meio que o rodeia, inclusive 
no próprio ambiente familiar.
O objetivo principal do apren-
der a nadar é possibilitar aos 
alunos um conjunto de com-
petências que lhes permitam 
deslocar-se de forma autônoma 
no meio aquático, sem que para 
isso precisem usar um padrão 
sistematizado de nado (crawl, 
costas, peito ou borboleta).
Para Gutierres Filho (2003), o de-
sejo de “aprender a nadar” está 
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presente na maioria das crian-
ças, resultando numa enorme 
satisfação quando essa apren-
dizagem é adquirida. Durante a 
aula, deve-se mostrar à criança 
que ela pode brincar “com” e 
“na” água, com o outro, com os 
objetos e consigo mesma, as-
sim como ela também deve ser 
informada de que em determina-
do momento precisará guardar 
os materiais, relaxar, escutar o 
corpo e, por último, falar sobre 
suas realizações durante a aula.
Quando é propiciado um am-
biente “facilitador” para que a 
criança possa realizar ativida-
des que partam da sua busca 
inicial e exploratória, por meio 
de sua expressividade motriz, 
ela acaba por exteriorizar as 
emoções e os sentimentos com 
autenticidade e espontaneida-
de (GUTIERRES FILHO, 2003).
Um dos principais equívocos 
no trabalho de adaptação ao 
meio aquático está na pres-
sa que o professor tem de ver 
seus alunos executarem movi-

mentos sinronizados de pernas 
e braços e se deslocarem na 
água o mais rápido possível, 
levando o trabalho de adapta-
ção ao meio aquático à rápida 
e apressada aprendizagem dos 
nados específicos da natação.
É importante ter paciência, 
não antecipar etapas para não 
se deixar objetivos importan-
tes por cumprir. Por exemplo, 
a criança que não consegue 
abaixar o rosto dentro da água 
terá dificuldade em conseguir 
adotar uma posição horizontal 
suficientemente estável para 
adquirir um padrão de batimen-
to de pernas. Dessa forma, não 
adianta querer que o aluno saia 
batendo pernas para se des-
locar mais rápido se ele ainda 
não consegue colocar o rosto 
na água (SOARES et al., 2003).
Durante uma aula de adapta-
ção ao meio líquido, o professor 
poderá utilizar jogos em que os 
alunos se divirtam e, sem perce-
ber, também realizem movimen-
tos e tomem atitudes, levando 
à concretização do objetivo 
de aula que é ensinar a nadar.
Para tanto, sugere-se que seja 
seguida uma proposta meto-
dológica para adaptação ao 
meio líquido, antes do apren-
dizado dos estilos da natação, 
envolvendo atividades como:
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Adaptar o aluno ao ambiente da 
piscina por meio de brinquedos e 
conversas. O aluno deverá entrar 
na piscina por vontade própria.
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Adaptação 
ao ambiente

Deslocar-se na posição vertical, 
com  apoio, sem  perder o equi-
líbrio.

Equilíbrio 
vertical com 
apoio

Aceitar o contato do rosto com 
a água.

Equilíbrio 
vertical com 
apoio

Contato do 
rosto com a 
água

Realizar a imersão total do corpo 
e conseguir emergir novamente 
sentindo a força da impulsão.

Imersão 
do corpo

Saltar para a água partindo da 
posição sentada, agachada, sal-
tar na água de qualquer maneira 
partindo da posição em pé.

Salto

Manter o equilíbrio vertical, sem 
apoio, com os segmentos cor-
porais alinhados.

Equilíbrio 
vertical sem 
apoio

Modificar a posição do corpo 
sem apoio. Passar da posição 
de equilíbrio vertical à posição 
de equilíbrio horizontal.

Passagem do 
equilíbrio vertical 
e horizontal

Definir a posição de equilíbrio 
horizontal, com e sem apoio, 
mantendo o corpo em extensão.

Equilíbrio hori-
zontal estático 
(flutuações ven-
tral e dorsal)
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Deslizar em posição horizontal.

Equilíbrio hori-
zontal dinâmi-
co (deslize)

Girar em torno do eixo longitudi-
nal e transversal.

Equilíbrio hori-
zontal dinâmi-
co (deslize)

Equilíbrio hori-
zontal dinâmi-
co (rotações)

Dominar o corpo em todas as 
direções e movimentações den-
tro da água com descontração.

Domínio 
corporal
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FUNDAMENTOS

TÉCNICOS 

DA NATAÇÃO
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4) Conhecer os materiais, para 
que servem e suas adaptações, 
sempre ponderando sobre van-
tagens e desvantagens da sua 
utilização.

Todos os objetivos deverão ser 
iniciados com a ajuda do profes-
sor, partindo para os materiais 
e posteriormente sem materiais. 
Isso para que o aluno sinta mais 
confiança e, consequentemen-
te, a adaptação ao meio líquido 
se torne mais segura e prazero-
sa.
Segundo Soares et al. (2003), 
para que as crianças aprendam 
o vasto vocabulário motor de 
atividades aquáticas básicas, 
constituintes da fase de adapta-
ção ao meio líquido, considera-
se muito importante, durante a 
aplicação da sequência metodo-
lógica proposta, a observação 
de quatro pressupostos:

1) Ensinar brincando, não brin-
car sem ensinar.

2) Não precipitar a adoção da 
posição horizontal, só porque 
esta é a posição tradicional de 
nado.

3) Ensinar a posição hidrodi-
nâmica e as rotações sobre os 
eixos longitudinal e transversal, 
de forma a promover a maior 
aquisição de habilidades moto-
ras (vocabulário motor).
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FUNDAMENTOS

TÉCNICOS 

DA NATAÇÃO

A natação é uma modalidade 
individual, dividida por estilos 
e provas. Os estilos são: nado 
livre, nado costas, nado peito, 
nado borboleta e nado medley 
(que combina os quatro estilos), 
sendo que cada estilo tem suas 
regras individuais. As provas se 
dividem em individuais e reveza-
mentos (nos quais cada equipe 
deve ter quatro atletas para com-
pletar o percurso estabelecido). 
A seguir, discorreremos bre-
vemente sobre cada estilo.

O crawl é atualmente a única 
modalidade de nado praticada 
nas provas de nado livre, pois 
é a forma de propulsão que 
apresenta o melhor rendimento. 
Oficialmente, segundo a Fede-
ração Internacional de Natação 

NADO 
LIVRE
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(FINA), o nome correto é mes-
mo nado livre, isto é, o nada-
dor está liberado para nadar o 
que desejar dentro do percurso 
estabelecido, mas invariavel-
mente utiliza-se o crawl por ser 
o estilo de nado mais rápido.
O nado crawl é uma ação alter-
nada e contínua, que se dá prin-
cipalmente ao plano vertical, 
cuja função é estabilizar e criar 
propulsão, sendo que a propul-
são que as pernas têm em rela-
ção aos braços é muito menor.
A regra para esse nado é mui-
to simples: durante a prova 
não se pode tocar o chão, não 
se pode atrapalhar os adver-
sários (por exemplo, mudar de 
raia) e no momento da vira-
da e da chegada alguma par-
te do corpo deve tocar na pa-
rede. Os nadadores poderão 
ficar submersos no máximo 15 
m após a saída e as viradas.
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As distâncias disputadas nes-
se estilo são: 50 m; 100 
m; 200 m; 400 m; 800 m 
e 1.500 m. Revezamentos: 
4 X 100 m e 4 X 200 m. 

O nado costas é muito pare-
cido com o nado crawl, ex-
ceto que é executado com o 
nadador assumindo uma po-
sição supina, ou seja, de bar-
riga para cima. Os braços se 
alternam continuamente um 
em relação ao outro e as per-
nas também são alternadas e 
contínuas como no nado crawl.
Os braços têm a função de 
desenvolver a principal for-
ça propulsiva do nado. As 
pernas têm a função de es-
tabilizar, equilibrar e também 
de gerar propulsão ao nado.
A regra estabelecida para esse 
nado também é de fácil aplica-
ção, pois o nadador deverá per-
manecer durante todo o nado na 
posição supina. No momento da 
chegada do nadador na parede, 
ele deverá tocar a parede estan-
do na posição supina. Apenas no 
momento da virada, o nadador 
poderá realizar um movimento 
de rotação do corpo para frente 

    NADO 
COSTAS

e executar a denominada virada 
olímpica (cambalhota), tocando 
com os pés na parede, mas no 
momento do impulso das per-
nas na parede o nadador deverá 
estar na posição supina nova-
mente. Quando o nadador assu-
mir a posição frontal durante a 
virada ele não poderá mais exe-
cutar os movimentos de perna. 
Esse é o único nado em que 
o nadador deverá dar a larga-
da de dentro da piscina estan-
do de costas para a mesma. 
Os nadadores poderão ficar 
submersos no máximo 15 m 
após a saída e as viradas.
As distâncias disputadas nesse 
estilo são: 50 m; 100 m e 200 m. 

O nado peito é o mais lento dos 
estilos de competição e, segun-
do Maglischo (1999), foi o pri-
meiro estilo utilizado em compe-
tições, e todos os outros estilos 
se desenvolveram a partir dele.
Diferentemente dos nados cra-
wl e costas, o nado peito tem 
regras bem definidas para o 
estilo. O corpo do nadador 
deve ser mantido sobre o pei-
to e ambos os ombros devem 
estar paralelos em relação à 

    NADO 
    PEITO
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      NADO 
BORBOLETA

superfície da água. Todos os 
movimentos das pernas e dos 
braços devem ser simultâneos 
e no mesmo plano horizontal, 
sem movimentos alternados.
As mãos devem ser empurradas 
juntas para frente e devem ser 
trazidas para trás abaixo da li-
nha da água, não ultrapassando 
a linha do ombro na puxada. Na 
batida de perna, os pés devem 
estar voltados para fora (flexão 
e eversão) durante o movimen-
to para trás. O nadador deve-
rá respirar após cada ciclo de 
braçada e poderá afundar toda 
a cabeça após a respiração.
No momento da virada, o na-
dador deverá obrigatoriamente 
tocar as duas mãos simultane-
amente na parede, não neces-
sariamente no mesmo plano. 
Após as viradas e as saídas, 
o nadador poderá realizar uma 
braçada submersa (filipina).
As distâncias disputadas neste 
estilo são: 50 m; 100 m e 200 m. 

O nado borboleta começou a 
evoluir do nado peito a partir da 
década de 1930 e foi em meados 
da década de 1950 que o nado 
borboleta tornou-se um estilo 
de competição distinto do nado 
peito. Naquela época, alguns 
nadadores verificaram que po-
diam praticar o nado peito mais 
rápido mediante a recuperação 
dos braços sobre a água. Com o 
tempo, os nadadores descobri-
ram que podiam praticar o nado 
borboleta-peito mais rápido se 
utilizassem o que atualmente 
conhecemos como pernada de 
golfinho (MAGLISCHO, 1999).
A regra do nado borboleta esta-
belece que ambos os braços de-
vem ser trazidos sobre a água e 
levados juntos para trás, simul-
taneamente e simetricamente. 
Os movimentos dos pés devem 
ser executados de maneira si-
multânea. Os movimentos si-
multaneamente oscilatórios das 
pernas e dos pés no plano ver-
tical são permitidos. As pernas 
e os pés não precisam estar ne-
cessariamente no mesmo nível, 
mas não pode haver nenhum 
movimento alternado entre eles.
No momento da virada, o na-
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dador deverá obrigatoriamen-
te tocar as duas mãos simul-
taneamente na parede, não 
necessariamente no mesmo 
plano, assim como no nado 
peito. Os nadadores poderão 
ficar submersos no máximo 15 
m após a saída e as viradas.
As distâncias disputadas neste 
estilo são: 50 m; 100 m e 200 m.

O nado medley é caracteriza-
do por conter, na mesma pro-
va, os quatro estilos descritos 
anteriormente. Assim, a pro-
va é dividida em quatro par-
tes, por exemplo: nos 200 m 
nado medley cada nadador de-
verá nadar 50 m de cada esti-
lo.  Para isso, é necessário se 
cumprir uma ordem de estilos. 
Nas provas individuais do nado 
medley, a ordem é, obrigatoria-
mente: borboleta, costas, peito 
e livre. Na prova de revezamen-
to medley ou quatro estilos, 
cada nadador deverá nadar um 
estilo e a ordem dos estilos é: 
costas, peito, borboleta e livre.
Durante as provas de med-
ley, as regras estabelecidas 
seguem as mesmas dos es-
tilos que está sendo nadado.

      NADO 
    MEDLEY

As distâncias disputadas nes-
se estilo são: 200 m e 400 
m nas provas individuais e 
4 x 100 m no revezamento. 

Dica importante: todas as distâncias 
descritas em cada estilo são as de-
terminadas oficialmente pela FINA, 
mas isso não impede que sejam mo-
dificadas de acordo com a faixa etá-
ria e o objetivo de cada competição. 
O importante é oportunizar as expe-
riências para os alunos. A formação 
de atletas fica para segundo plano
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PLANOS DE 

ATIVIDADES

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: EMEB César Cielo

Endereço: Rua Gustavo Borges, s/n

Dia: Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Larissa Bobroff Daros

Monitor responsável: Antonio Carlos Dourado

Objetivo geral

- Ambientar-se e adaptar-se ao meio líquido.

Objetivos específicos

- Conhecer o ambiente da piscina.
- Reconhecer o meio líquido e a importância da segurança na pis-
cina.
- Locomover-se na água na posição vertical e horizontal.
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Conteúdo

- Natação: adaptação ao meio líquido.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- O que é adaptação 
ao meio líquido.
- A função da adap-
tação ao meio líquido 
no aprendizado dos 
estilos da natação.

- Iniciar a aula explicando que ela será baseada na adaptação ao meio 
líquido. Que a adaptação é muito importante para o aprendizado dos 
estilos da natação e para aprender a nadar.
- Perguntar aos alunos os modos de nadar que eles conhecem, permi-
tindo o momento para discussões para apresentar dúvidas e impres-
sões sobre o que ouviram.

- Vivências motoras 
na água.

- Valorização da parti-
cipação e envolvimen-
to de todos no pro-
cesso de execução da 
atividade, respeitando 
as limitações e po-
tencialidades de cada 
um.
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2ª PARTE:
Exposição verbal, trabalho individual e em grupo:

- Nessa primeira aula, os alunos deverão entrar na água e caminhar 
reconhecendo todos os espaços e diferenças de profundidade que 
possam existir.
- Caminhar em diferentes sentidos: de frente, de costas, segurando 
na borda, longe da borda, saltitar e quando tiver bem seguro até 
correr.
- Andar movimentando os braços (abre e fecha; para cima e para 
baixo)
- Imitar saci (pulando com uma perna).
- Abrir e fechar as pernas.
- Em uma roda, todos os alunos devem caminhar na mesma direção 
(irá formar uma correnteza) ao sinal do professor os alunos devem 
mudar de sentido (contra a correnteza formada).
- Com o apoio na borda da piscina, com ajuda de um flutuador ou aju-
da do professor, os alunos deverão ficar na horizontal, sem o apoio 
dos pés no chão.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos, 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das 
atividades vivenciadas para realização da adaptação ao meio líquido.
- Solicitar aos alunos que registrem em papel suas atividades para 
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro mo-
mento possam ser reutilizadas.

Trabalho em Grupo:

- Depois das vivências, solicitar aos alunos que se dividam em grupos 
e elaborem uma atividade que envolva a adaptação ao meio líquido. 
Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que ex-
pliquem e demonstrem a atividade elaborada. Em seguida, os demais 
alunos experimentam as atividades elaboradas pelos grupos.
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- Flutuadores (macarrão / spaghetti).

Recursos

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização das diferentes tarefas.

Avaliação

Catteau e Garoff (1999), Gomes (1995), Lima (2003) e Palmer 
(1990).

Fontes para aprofundamentos

Coordenadora de Núcleo Visto

Monitor responsável

Antonio Dourado

Visto

Larissa Daros
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Aprender a nadar pode signifi-
car a própria sobrevivência, em 
situações de exposição humana 
ao meio líquido. Por isso, enten-
de-se, geralmente, que todo ser 
humano deve aprender a nadar. 
A ludicidade é um elemento 
muito discutido por aqueles 
que estudam o desenvolvimen-
to infantil. No entanto, este 
recurso é pouco utilizado nos 
espaços que oferecem a prá-
tica da natação. Muitos locais 
acabam desenvolvendo estilos 
de ensino mais diretivos, dei-
xando de lado a ludicidade nas 
aulas de natação, tanto para 
crianças como para adultos 
(FREIRE; SCHWARTZ, 2005).
Alguns estudos e propostas 
lúdicas já foram desenvolvi-
dos em textos que oferecem 
atividades aquáticas, a fim de 
facilitar o processo de apro-
priação das habilidades mo-
toras aquáticas básicas. Por-
tanto, a adaptação ao meio 
líquido realizada de maneira 
lúdica permite que a criança 
aprenda e sinta prazer em nadar.

Refletindo Sobre o Plano 
de Atividades do Programa               

Segundo Tempo

Importância do Conteúdo no 
Cotidiano

A opção de práticas, metodo-
logias e procedimentos tais 
como a exposição verbal (ob-
servada por meio da abertu-
ra ao diálogo e à discussão) 
permite ao aluno saber, co-
nhecer, observar, identificar 
os elementos da adaptação 
ao meio líquido e da natação.
Quando os alunos passam a 
discutir e trabalhar em grupo, 
a partir da elaboração de novas 
formas de nadar e conhecer 
seu corpo na água, estes pas-
sam a descobrir, experimentar, 
classificar, sistematizar, criar, 
relacionar, concluir e comparar.

Quando se pretende ensinar 
qualquer conteúdo, entende-
mos que seja necessário que 
os alunos saibam o que farão, 
qual sua forma de utilização, 
facilitando o processo de apro-
priação do conceito, indepen-
dente da realização daquilo que 
se fará procedimentalmente.

Justificativa para escolha das 
Práticas, Metodologias e Pro-
cedimentos

Dimensão Conceitual dos 
Conteúdos
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A partir do momento em que 
os alunos dominam os concei-
tos torna-se mais fácil compre-
ender como vivenciarão as ati-
vidades, no caso específico da 
adaptação ao meio líquido na 
natação. Assim, é possível rea-
lizar vários movimentos na água 
que permitem a independência 
e autonomia no meio líquido, 
facilitando o posterior apren-
dizado dos estilos da natação.

A vivência do conteúdo deve 
permitir que o aluno identifique 
as diferenças existentes no gru-
po de alunos. Dessa forma, a 
valorização da participação e o 
envolvimento de todos são fun-
damentais para que os alunos 
respeitem o que cada um pode 
fazer (capacidades e limita-
ções) e como estes podem con-
tribuir para a realização da ati-
vidade, respeitando os limites e 
as potencialidades de cada um.

Dimensão Procedimental dos 
Conteúdos

Dimensão Atitudinal dos Con-
teúdos

A opção pela avaliação apre-
sentada tem foco central na 
identificação de como os alu-
nos solucionam os proble-
mas apresentados ao grupo, 
uma vez que uma das etapas 
mais importantes da ativida-
de é que os alunos constru-
am novos saberes a partir de 
uma problematização. Assim, 
é significativo que o profes-
sor questione os alunos, com 
um roteiro prévio de questões 
que identifiquem os principais 
itens vivenciados em atividade.
Não podemos nos furtar da 
observação das dificuldades 
físico-motoras dos alunos na 
realização e na ambientação 
ao meio líquido. Para isso, 
podemos utilizar testes mo-
tores ou mesmo análises do 
movimento individualmente.

Avaliação
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação

Núcleo: EMEB César Cielo

Endereço: Rua Gustavo Borges, s/n

Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Larissa Bobroff Daros

Monitor responsável: Antonio Carlos Dourado

Objetivo geral

- Controlar a respiração.

Objetivos específicos

- Colocar o rosto na água.
- Soltar o ar dentro da água.
- Abrir os olhos dentro da água.

Dia:

Conteúdo

- Natação: respiração.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- O que é controle da 
respiração.
- A função do con-
trole da respiração na 
natação.

- Iniciar a aula explicando que ela será baseada no controle respira-
tório.
- Destacar que o controle respiratório é muito importante para o 
aprendizado dos estilos da natação e para aprender a nadar.
- Perguntar aos alunos as formas de respirar dentro da água que eles 
conhecem, permitindo um momento de discussões para apresentar 
dúvidas e impressões sobre o que ouviram.

- Vivências motoras 
na água.

- Valorização da parti-
cipação e envolvimen-
to de todos no pro-
cesso de execução da 
atividade, respeitando 
as limitações e po-
tencialidades de cada 
um.

2ª PARTE:
Exposição verbal e Trabalho em grupo:

- Os alunos deverão entrar na água e caminhar colocando o queixo 
na água.
- Com a utilização de bolinhas de tênis de mesa e/ou isopor, os alu-
nos deverão com a boca na água empurrar as bolinhas assoprando 
a água.
- Com a utilização de bolinhas de tênis de mesa e/ou isopor, os 
alunos deverão com a boca e o nariz na água empurrar as bolinhas 
soltando o ar pelo nariz dentro da água.
- Em grupos de quatro alunos, deve-se eleger um aluno para falar em-
baixo da água os outros três alunos irão imergir juntos para escutar 
o que o aluno falará (deve-se escolher um tema, p.ex., fruta). Aquele 
aluno que escutar corretamente o que está sendo falado embaixo da 
água será o próximo a falar (este exercício serve para que os alunos 
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3ª PARTE:
Exposição verbal:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos, 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das 
atividades vivenciadas para realização do controle respiratório.
- Solicitar aos alunos que registrem em papel suas atividades para 
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro mo-
mento possam ser reutilizadas.

Trabalho em Grupo:

- Depois das vivências solicitar aos alunos que se dividam em grupos 
e elaborem uma atividade que envolva o controle respiratório.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que 
expliquem e demonstrem a atividade elaborada. Em seguida, os de-
mais alunos experimentam as atividades elaboradas pelos grupos.

soltem o ar embaixo da água naturalmente, melhorando seu controle 
respiratório). 
- Colocar o rosto na água e imitar um animal com som. Por exemplo, 
imitar um cachorro latindo com o rosto na água.
- “Sapinho” – Respirar (“pegar o ar”) antes de afundar, afundar com 
o pé no chão (soltar o ar na água) e saltar novamente para fora da 
água (“pegar o ar”), imitando um sapo.

- Bolinhas de tênis de mesa e/ou isopor.
- Papel e caneta ou lápis.

Recursos

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização das diferentes tarefas.

Avaliação

natacao.indd   23 30/11/11   14:53



280
PL

A
N

O
S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

Coordenadora de Núcleo Visto

Monitor responsável

Antonio Dourado

Visto

Larissa Daros

Catteau e Garoff (1999), Gomes (1995), Lima (2003) e Palmer 
(1990).

Fontes para aprofundamentos
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação

Núcleo: EMEB César Cielo

Endereço: Rua Gustavo Borges, s/n

Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Larissa Bobroff Daros

Monitor responsável: Antonio Carlos Dourado

Objetivo geral

- Dominar os movimentos corporais na água.

Objetivos específicos

- Movimentar-se dentro da água em várias direções e posições do 
corpo.
- Sentir o corpo descontraído durante os exercícios.
- Manter o controle respiratório.

Dia:

Conteúdo

- Natação: domínio corporal.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- O que é domínio cor- O que é domínio cor-
poral.
- A função do domínio 
de corpo na natação.

- Iniciar a aula explicando que ela será baseada no domínio corporal.
- Explicar que o domínio corporal é o último conteúdo da adaptação 
ao meio líquido, a partir do domínio desse conteúdo já é possível ini-
ciar o aprendizado dos nados de crawl e costas.

- Vivências motoras 
na água.

- Valorização da parti-
cipação e envolvimen-
to de todos no pro-
cesso de execução da 
atividade, respeitando 
as limitações e po-
tencialidades de cada 
um.

2ª PARTE:
Exposição verbal e Trabalho individual:

- Mergulhar passando a barriga no fundo da piscina.
- Mergulhar de costas passando as costas no fundo da piscina.
- Fazer uma ”minhoquinha” (ondulação do corpo como no nado bor-
boleta, mas a ideia é que as crianças imitem uma “minhoca”).
- “Plantar bananeiras” (mãos no chão e pés para fora da água).
- Nadar imitando um cachorrinho.
- Realizar o “parafuso” (na horizontal, rolar o corpo no eixo transver-
sal).
- Realizar a “cambalhota” (na horizontal, rolar o corpo no eixo longi-
tudinal).
- O professor deverá jogar na piscina materiais que afundam e pedir 
para que os alunos busquem esses materiais no fundo da piscina. 
Variações: maneiras diferentes de buscar os materiais (de frente, de 
costas, pulando, apenas da cor azul, dentre outras)
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3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos, 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das 
atividades vivenciadas para realização do domínio corporal.
- Solicitar aos alunos que registrem, em papel, suas atividades para 
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro mo-
mento possam ser reutilizadas.

Trabalho em Grupo:

- Em grupos de cinco alunos, esses deverão ficar um de costas para 
o outro com as pernas abertas, um aluno irá ficar na frente do primei-
ro aluno e ao sinal do professor esse deverá passar embaixo da perna 
de todos os colegas (mergulhando).
- Com arcos e/ou macarrão, os alunos deverão passar por dentro/
baixo de várias maneiras que serão definidas pelo professor ou pelos 
alunos mesmos.
- Depois das vivências, solicitar aos alunos que se dividam em grupos 
e elaborem uma atividade que envolva o domínio corporal.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que 
expliquem e demonstrem a atividade elaborada. Em seguida, os de-
mais alunos experimentam as atividades elaboradas pelos grupos.

- Arcos, macarrão, brinquedos que afundam na água.
- Papel sulfite, canetas ou lápis.

Recursos

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização das diferentes tarefas.

Avaliação

natacao.indd   27 30/11/11   14:53



284
PL

A
N

O
S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

Coordenadora de Núcleo Visto

Monitor responsável

Antonio Dourado

Visto

Larissa Daros

Catteau e Garoff (1999), Gomes (1995), Lima (2003) e Palmer 
(1990).

Fontes para aprofundamentos
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação

Núcleo: EMEB César Cielo

Endereço: Rua Gustavo Borges, s/n

Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Larissa Bobroff Daros

Monitor responsável: Antonio Carlos Dourado

Objetivo geral

- Vivenciar movimentos dos estilos crawl e costas.

Objetivos específicos

- Bater as pernas de forma correta nas posições frontal e dorsal.
- Coordenar movimentos de braço e perna de crawl.
- Coordenar movimentos de braço e perna de costas.

Dia:

Conteúdo

- Natação: nado crawl e nado costas.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- O que é nado crawl 
e costas?
- Qual é a função dos 
nados na natação?

- Iniciar a aula explicando que ela será baseada nos estilos crawl e 
costas.
- Explicar que a partir desse momento, eles irão aprender os estilos 
da natação, mas que não irão deixar de brincar e de fazer os exercí-
cios feitos anteriormente a essa fase, pois sempre serão necessários 
para o aprendizado.

- Vivências motoras 
na água relacionadas 
aos estilos crawl e 
costas.

- Valorização da parti-
cipação e envolvimen-
to de todos no pro-
cesso de execução da 
atividade, respeitando 
as limitações e po-
tencialidades de cada 
um.

2ª PARTE:
Exposição verbal, trabalho individual e em duplas:

- Com o auxílio de um flutuador (macarrão, prancha, garrafa pet) os 
alunos deverão bater perna de crawl.
- Em decúbito dorsal, os alunos deverão bater perna de costas com 
os braços ao lado do corpo.
- Fazer uma volta deslizando em decúbito ventral, apenas soltando o 
ar, sem bater perna.
- Imitar um “patinho” nadando, batendo perna de crawl e movimen-
tando os braços como no nado crawl, sem respiração lateral, apenas 
vivência do movimento global.
- Imitar um “patinho” nadando de costas.
- Com ajuda de uma prancha, o aluno deve segurar com uma das 
mãos a prancha e a outra fazer o movimento da braçada do crawl 
(vai com um braço e volta com outro).
- Plantar bananeira (esses exercícios de domínio corporal são sempre 
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necessários e bem-vindos para a vivência motora das crianças, além 
de motivar as aulas e não deixar monótonas).
- Em duplas, um de frente para o outro de mãos dadas, os alunos de-
verão bater perna de crawl, fazendo com que o colega se desloque 
para trás (o aluno que bater perna mais forte e mais corretamente 
empurrará o colega para trás).

Trabalho em Grupo:

- Depois das vivências, solicitar aos alunos que se dividam em grupos 
e elaborem uma atividade que envolva o nado crawl e costas (por 
exemplo, revezamento).
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que 
expliquem e demonstrem a atividade elaborada.
- Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elabora-
das pelos grupos.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos, 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das 
atividades vivenciadas para realização dos nados de crawl e costas.
- Solicitar aos alunos que registrem, em papel, suas atividades para 
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro mo-
mento possam ser reutilizadas.

- Pranchas, macarrão, garrafas pet.
- Papel sulfite, canetas ou lápis.

Recursos

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização das diferentes tarefas.

Avaliação
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Coordenadora de Núcleo Visto

Monitor responsável

Antonio Dourado

Visto

Larissa Daros

Catteau e Garoff (1999), Gomes (1995), Lima (2003) e Palmer 
(1990).

Fontes para aprofundamentos
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INTRODUÇÃO
293

O tênis de mesa é um esporte 
adaptável. Esta adaptabilidade 
é uma característica aplicada 
aos materiais esportivos, ao 
local de prática e à finalidade 
do jogo. Essas características 
o diferenciam do fato de ser 
considerada apenas uma ati-
vidade alternativa para os dias 
em que as condições climáti-
cas são desfavoráveis à prática 
de outros esportes de quadra.
Na fase inicial de aprendizagem, 
os materiais esportivos podem 
ser confeccionados com reci-
cláveis, condição esta interes-
sante para o desenvolvimento 
de conteúdos e estratégias que 
abordem adaptação ao meio e 
à coordenação óculo-manual.
Em competições oficiais, o lo-
cal de prática do tênis de mesa 
está circunscrito a ambien-
tes fechados, pois as regras 
indicam limites de intensida-
des luminosas. No entanto, 

no processo de aprendizagem 
ou mesmo de lazer, o tênis de 
mesa pode ser praticado em 
ambientes abertos, haja vis-
ta a presença de projetos para 
confecção de mesas de concre-
to em sites de tênis de mesa.
Da aprendizagem à competi-
ção, as práticas desenvolvi-
das nas aulas podem abran-
ger estratégias recreativas ou 
do jogo propriamente dito.
Essas características aci-
ma descritas podem nos dar 
uma noção da abrangência 
de possibilidades didático-
pedagógicas que podem ser 
desenvolvidas neste esporte.
Neste capítulo, apresentamos 
inicialmente o histórico resu-
mido e as regras simplifica-
das do tênis de mesa. Após, 
são apresentados quatro pla-
nos de atividades abordan-
do os conteúdos relativos às 
regras e às técnicas básicas.
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HISTÓRICO

O tênis de mesa foi inventado na 
Inglaterra no século XIX como 
uma adaptação ao jogo do tê-
nis de campo para o ambiente 
fechado. No início, os materiais 
utilizados eram aqueles disponí-
veis do cotidiano, como madeira, 
cortiça ou tecidos (MARINOVIC; 
IIZUKA; NAGAOKA, 2006).
O nome “ping-pong” utilizado na 
época referia-se ao som emitido 
pelo contato da bola com a ra-
quete e a mesa. Pela sua popu-
laridade, o esporte foi registrado 
por J. Jaques no início do sécu-
lo XX. Por isso, a partir deste 
momento, outros fabricantes de 
material desportivo passaram a 
utilizar o termo tênis de mesa.
No Brasil, o esporte começou 
a ser praticado no início do sé-
culo XX e atualmente, é um 
esporte olímpico. No Brasil, o 
tênis de mesa apresenta-se or-
ganizado em nível municipal, 
regional, estadual e nacional. 
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No mundo, estima-se um total 
de 150 associações filiadas à 
ITTF - International Table Ten-
nis Federation (MARINOVIC; 
IIZUKA; NAGAOKA, 2006).
Desde a sua criação, quan-
do se utilizavam objetos bas-
tante convencionais e adap-
tados, os materiais passaram 
por inovações tecnológicas.
A bola, no início adaptada 
da cortiça, passou a ser fa-
bricada por material de bola 
de plástico (MARINOVIC; II-
ZUKA; NAGAOKA, 2006).
A rede passou a ser fabricada em 
tecido e acompanha dois postes 
com a função de suporte e fixa-
ção à mesa. A raquete passou a 
ser confeccionada em madeira.
Possivelmente, a raquete se tor-
nou um dos artigos que mais 
sofreu adaptações. Basica-
mente, a raquete é composta 
por uma superfície de madei-
ra revistida por uma manta de 
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borracha. No entanto, atual-
mente, existem madeiras con-
feccionadas até com a com-
posição de fibras de carbono.
O material emborrachado é 
composto por uma esponja e 
por uma superfície de borracha. 
Há dois tipos de montagem 
desta composição, a borracha 
de pino e a do tipo sanduíche. 
A do tipo sanduíche, diferente 
da primeira, apresenta os pi-
nos voltados para a esponja.
Apesar do aperfeiçoamen-
to dos materiais e da maneira 
de jogar, o tênis de mesa não 

perdeu a sua característica po-
pular e de fácil adaptabilidade.
O tênis de mesa é praticado na 
forma recreativa e competitiva. 
Na forma recreativa, as regras 
são bastante variadas, depen-
dendo da região de onde se pra-
tica, sendo empregadas geral-
mente nos clubes sociais. Como 
forma competitiva, as regras são 
estabelecidas pela ITTF (Interna-
tional Table Tennis Federation).
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FUNDAMENTOS

E REGRAS DO 

TÊNIS DE MESA

A mesa de tênis de mesa, de cor 
escura e fosca, deve medir 2,74 
m de comprimento por 1,525 m 
de largura. A altura da superfí-
cie de jogo em relação ao solo 
é de 0,76 m. A rede mede 1,83 
m de comprimento e 15,25 cm 
de altura. Sobre a superfície da 
mesa há uma linha contínua de 
cor branca, utilizada para sepa-
rar os lados direito e esquerdo 
e para delimitar a área do sa-
que nos jogos em dupla. A bola 
oficial tem 40 mm de diâmetro 
sendo confeccionada de ma-
terial de celuloide. A raquete 
deve ser de madeira, recober-
ta com material emborrachado.
Um jogo é composto de uma 
melhor de qualquer número de 
sets ímpares (na regra interna-
cional, em inglês, denomina-se 
“game” em vez de “set”). Por 
exemplo, em jogo de três sets, 
ganha o atleta que conquistar 
dois destes. Cada set é compos-

to pela disputa de 11 pontos.
Um dos jogadores inicia o set 
realizando o saque. No sa-
que, a bola precisa primeira-
mente bater na raquete, se-
guido de um toque no lado da 
mesa do sacador e depois no 
lado da mesa do oponente. 
Cada jogador tem o direito de re-
alizar dois saques consecutivos. 
Depois que um jogador executa 
seus dois saques procede-se à 
alternância de sacador. Este pro-
cedimento é realizado até o mo-
mento em que um dos jogadores 
chegue aos 11 pontos do set. 
No set, caso haja empate em 
10 pontos, a alternância acon-
tece com apenas um saque 
por jogador.  Neste caso, o 
vencedor é aquele que con-
quistar dois pontos de diferen-
ça. Após o encerramento de 
cada set há alternância de lado 
onde o jogador deverá atuar.

296
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Um atleta marca um ponto: se 
seu oponente falhar ao fazer 
um saque correto; se seu opo-
nente falhar ao fazer um retor-
no correto; se, depois de fazer 
um saque ou um retorno, a bola 
tocar em qualquer outra coisa 
que não seja a rede e seus aces-
sórios antes de ser batida pelo 
seu oponente; se a bola passar 
sobre a sua metade da mesa 
ou atrás da linha de fundo sem 
tocar seu campo, depois de ter 
sido batida pelo oponente; se 
seu oponente obstruir a bola; 
se seu oponente bater na bola 
duas vezes sucessivamente; se 
seu oponente bater a bola com 

o lado da lâmina da raquete que 
não esteja obedecendo ao que 
prevê as regras oficiais em re-
lação à confecção do material 
(itens 2.4.3, 2.4.4 e 2.4.5); se 
seu oponente, ou qualquer coi-
sa que seu oponente vista ou 
carregue mova a superfície de 
jogo; se seu oponente, ou qual-
quer coisa que seu oponente 
vista ou carregue toque a rede 
e seus acessórios; se a mão li-
vre do seu oponente toque a su-
perfície de jogo (CBTM, 2011).
No jogo de duplas, o saque é 
alternado entre jogadores e ne-
cessariamente precisa ser exe-
cutado em diagonal, do lado di-
reito da mesa até o outro lado 
direito. Cada jogador também 
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executa dois saques. Durante 
o set, um atleta sempre vai sa-
car para um mesmo receptor da 
equipe adversária e a ordem dos 
sacadores muda a cada dois sa-
ques executados. No set sub-
sequente, as posições de sa-
cador e receptor são alteradas.
No tênis de mesa, o estilo do 
jogador é determinado pelo tipo 
de empunhadura que ele adota 
para a prática do esporte. Os 
estilos mais utilizados são co-
nhecidos como caneteiro (pe-
nhold) e clássico (shakehand). 
O caneteiro é similar à manei-
ra como seguramos uma ca-
neta e o clássico é similar ao 
modo como se empunha uma 
raquete de tênis de campo.
Em ambos os estilos, as técnicas 
são conhecidas por forehand, 
backhand, smash, bloqueio, ha-
rau, slice, drive de velocidade 
e drive de efeito (MARINOVIC; 
IIZUKA; NAGAOKA, 2006).
Como introdução ao espor-
te, entendemos que os movi-
mentos mais utilizados são o 
forehand e o backhand. O fo-
rehand é o movimento de ba-
tida da raquete na bola com a 
empunhadura posicionada de 
forma que a palma da mão fi-
que voltada para frente. O ba-
ckhand é o movimento com a 
palma da mão voltada para trás.

Esses movimentos são realizados 
basicamente em duas fases, um 
balanço para trás como prepara-
ção e um movimento para fren-
te na batida da raquete na bola. 
As técnicas que envolvem a 
rotação dependem do mate-
rial emborrachado colado so-
bre a superfície da raquete.
Basicamente, para um jogador 
destro, o forehand é utilizado 
quando a bola é lançada para 
o seu lado direito e o backhand 
quando a bola é lançada para o 
seu lado esquerdo. No entanto, 
quando o jogador obtém destre-
za na modalidade, a sua movi-
mentação irá lhe dar mais opções 
do que a anteriormente descrita. 
Por exemplo, no caso de uma 
bola ser lançada para o lado 
esquerdo do jogador, este em 
vez de executar um backhand, 
poderá se deslocar para a es-
querda e executar um forehand.
Como, no tênis de mesa, o nú-
mero de duplas de praticantes 
pode ser superior ao número 
de mesas disponíveis na co-
munidade, os processos edu-
cativos precisam criar con-
dições mais favoráveis para 
a prática, utilizando quatro 
ou até seis alunos por mesa.
Durante as aulas, as téc-
nicas podem ser viven-
ciadas em processos 
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educativos realizados individual-
mente, dois a dois, ou em grupo. 
Os processos educativos in-
dividuais são realizados nos 
momentos de treinamento de 
controle da raquete e a bola. 
Nestes momentos, as aulas 
podem ser baseadas na varia-
ção do tipo de bola e na varia-
bilidade da formas de rebatê-la.
Inicialmente, os alunos poderão 
realizar vivências de lançamen-
to da bola, para o alto e para um 
companheiro. Depois, os alunos 
poderão controlar a bola na ra-
quete realizando caminhadas e 
corridas no espaço da aula. O 
controle também poderá ser 
executado com a bola quicando 
na superfície da raquete. Este 
processo é muito importante, 
pois a qualidade da adaptação 
aos materiais influenciará na 
aprendizagem das técnicas de 
batida (forehand e backhand).
Os processos em dupla são uti-
lizados no treinamento das téc-
nicas. Estando um de cada lado 
da mesa, as práticas podem ser 

baseadas na “troca de bola” 
utilizando o backhand ou o fo-
rehand. À mesa, posicionados 
em diagonal ou em paralelo, a 
dupla executará as rebatidas 
tendo como desafio a manu-
tenção da bola, sem quebra da 
sequência. Esses processos 
podem, ainda, ter uma variabi-
lidade na velocidade de execu-
ção e também na distância de 
cada aluno em relação à mesa.
As atividades dos grupos são 
utilizadas tanto para a apren-
dizagem das técnicas quanto 
para a iniciação ao jogo. Na 
aprendizagem das técnicas, 
há possibilidade do desenvol-
vimento de rodízios de rebati-
das e na iniciação ao jogo uti-
lizam-se pequenos jogos com 
limite de um a três pontos.
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PLANOS DE 

ATIVIDADES

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Hugo Hoyama

Endereço: Rua Cláudio Kano, s/n

Dia: Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 25

Coordenador de núcleo: Pedro Paulo Deprá

Monitor responsável: João Santana

Objetivo geral

- Experimentar os materiais esportivos próprios do tênis de mesa.

Objetivos específicos

- Conhecer os materiais esportivos: raquete, bola, mesa, rede.
- Compreender os tipos de empunhadura.
- Explorar a raquete e a bola no ambiente de aula.

300
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Conteúdo

- Tênis de Mesa: empunhadura.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal:

Procedimental: Atitudinal:

- Identificação dos 
materiais esportivos 
do tênis de mesa.
- Os tipos de empu-
nhadura.

- O professor inicia a aula, com todos os materiais guardados no al-
moxarifado. Após uma exposição do objetivo da aula, ele solicita o 
auxílio de todos os alunos para a montagem da mesa. 

- Manejo da raquete 
nos dois tipos de em-
punhadura.
- Experimentando a 
batida da bola na ra-
quete em relação aos 
tipos de empunhadu-
ra.

- Valorização da par-
ticipação coletiva na 
prática do tênis de 
mesa.

Trabalho em grupo:

- Após essa breve conversa, o professor, juntamente com os alunos, 
monta a mesa (duas partes) e posiciona a rede. Neste momento, 
ele explica os cuidados com o material e o modo de montagem. Na 
mesa, o professor identifica as linhas desenhadas, principalmente a 
do meio, explicando que a mesma é utilizada em jogos de duplas.
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2ª PARTE:
Exposição verbal:

- De posse da raquete, o professor explica para os alunos as partes 
que a compõe (corpo da raquete em madeira e a borracha (sanduíche 
ou com pino). Após demonstra para os alunos as empunhaduras do 
tipo “caneteiro” e clássico.

3ª PARTE:
Exposição verbal:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos, 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das 
atividades vivenciadas para a realização da empunhadura e da batida 
na bola. 
- O professor solicita aos alunos que procurem em casa algum objeto 
alternativo que poderia ser utilizado como raquete e bola e que tra-
gam na próxima aula.

Trabalho Independente:

- Cada aluno com uma raquete escolhe um tipo de empunhadura e 
maneja de forma a descobrir com qual ele mais se adapta. Após, com 
uma bola, experimenta a batida fazendo com que a mesma permane-
ça quicando sobre a superfície da raquete. Neste primeiro momento, 
ele realiza a atividade no mesmo lugar. Depois se inverte o tipo de 
empunhadura e realiza a mesma atividade. Uma vez, brevemente, 
adaptado ao tipo de empunhadura, o professor pede que ele realize 
a mesma atividade em deslocamento em todas as direções no espa-
ço de aula, inclusive entre as mesas. Num terceiro momento, este 
movimento é feito durante uma corrida em forma de trote. Nestas 
atividades, primeiro parado e depois trotando, o professor diversifica 
as atividades em termos do tipo de empunhadura, da altura e a ve-
locidade do quique da bola na raquete, do lado da raquete onde se 
deve bater a bola e do tipo de deslocamento no espaço da aula.
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Trabalho em grupo:

- Ao final da aula, os alunos auxiliam o professor a desmontar e guar-
dar a mesa e os demais materiais. 
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- Vinte e cinco raquetes e bolas de tênis de mesa, uma mesa.

Recursos

- Ao final da aula, o professor reúne os alunos para uma conversa 
sobre a experiência que eles tiveram em aula. Durante a conversa, 
o professor: verifica como o aluno utiliza os termos técnicos apre-
sentados; busca identificar quais foram as dificuldades nas execu-
ções dos movimentos de controle da bola em relação aos dois tipos 
de empunhadura adotados; procura verificar se há participação dos 
alunos na recolha dos materiais e aproveita do momento para refor-
çar a atitude do trabalho conjunto.

Avaliação

Grumbach (1975), Machado (2007), Marinovic, Iizuka e Nakaoka 
(2006) e Oliveira et al. (2009).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

João Santana

Visto

Pedro Paulo Deprá
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O tênis de mesa é um dos es-
portes importantes para o tra-
balho da coordenação motora. 
Na execução das técnicas, há a 
necessidade de uma plasticida-
de no movimento de membros 
superiores que leva as crianças 
e os adolescentes a experimen-
tarem vivências motoras que de-
mandam precisão, domínio do 
movimento do corpo no espa-
ço de jogo, concentração e de-
senvolvimento de estratégias. 

Refletindo Sobre o Plano 
de Atividades do Programa               

Segundo Tempo

Importância do Conteúdo no 
Cotidiano

Nesta primeira aula, envolve-
mos a exposição verbal do pro-
fessor e do aluno, e os traba-
lhos independentes e em grupo. 
A exposição verbal do profes-
sor foi planejada para o traba-
lho dos conteúdos conceituais 
(tipos de materiais e empunha-
duras) e atitudinais (incenti-
vo à participação coletiva). A 
exposição verbal foi planejada 
para propiciar que os alunos 
expusessem as dificuldades 
de manejo dos materiais e da 
execução das tarefas motoras. 

Justificativa para escolha das 
Práticas, Metodologias e Pro-
cedimentos

Neste momento, a participa-
ção do professor é importante 
para realizar comentários em 
relação à postura do corpo nas 
condições em que o mesmo ne-
cessita equilíbrio e estratégias 
coordenativas dos diferentes 
segmentos corporais. O traba-
lho independente foi planejado 
para que o aluno pudesse viven-
ciar ações motoras livremente, 
a partir de adaptação ao meio 
e ao material. E finalmente, o 
trabalho em grupo foi planejado 
para demonstrar que no tênis 
de mesa, apesar do mesmo ter 
uma característica individual, 
há necessidade da valorização 
da atitude de colaboração. Por 
isso, pensou-se o espaço da 
aula iniciado num ambiente to-
talmente vazio e “preenchido” 
ao longo do tempo. Apesar de 
não ter sido utilizada a super-
fície da mesa para a execução 
dos movimentos de adaptação, 
a mesma constituiu-se como 
elemento de limitação do es-
paço para os deslocamentos 
dos alunos. Este procedimento 
faz com que os alunos tenham 
que demandar atenção na ativi-
dade de quique da bola na ra-
quete e também na disposição 
dos objetos no espaço de jogo.
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Nesta aula, espera-se que os 
alunos identifiquem os tipos de 
materiais e conheçam os tipos 
de empunhadura mais utiliza-
dos. Trabalhar esses aspectos 
na primeira aula permite que 
os alunos possam se expressar 
adequadamente em relação ao 
esporte e também reconhecer 
em outros meios (clubes, televi-
são) os termos do tênis de mesa.

Dimensão Conceitual dos 
Conteúdos

Os movimentos no tênis de 
mesa necessitam de uma ex-
pressão corporal própria e 
também do manuseio de um 
equipamento extra, que é a ra-
quete. Durante a primeira aula 
são necessárias atividades que 
enfatizem o manejo da raquete 
e a escolha de uma empunha-
dura mais adaptada ao aluno e, 
também, a experimentação da 
ação de bater a bola sobre a ra-
quete em diferentes situações.

Dimensão Procedimental dos 
Conteúdos

No tênis de mesa, há a impres-
são de que o esporte desenvol-
ve apenas o lado individualista 
do aluno. No entanto, o espa-
ço e o jogo propriamente dito, 
só acontecem com a coparti-
cipação dos alunos. Valorizar 
a atitude da ação participati-
va, a começar pela montagem 
dos materiais, faz com que o 
aluno reflita sobre sua condu-
ta nas relações interpessoais.

Dimensão Atitudinal dos Con-
teúdos

Na prática do esporte, a ava-
liação não pode estar centrada 
em perguntas/respostas pré-
determinadas ou na execução 
perfeita dos movimentos. Há 
necessidade de criar um am-
biente em que o aluno ma-
nifeste a sua autonomia nas 
três dimensões dos conteúdos.

Avaliação
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Hugo Hoyama

Endereço: Rua Cláudio Kano, s/n

Horário:

Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 25

Coordenador de núcleo: Pedro Paulo Deprá

Monitor responsável: João Santana

Objetivo geral

- Utilizar a técnica forehand na execução da “troca de bolas” na 
mesa.

Objetivos específicos

- Expressar o movimento do forehand de forma mímica. 
- Experimentar o controle da batida da bola em ambientes fora da 
mesa.
- Experimentar o controle da batida da bola na mesa

Dia:

Turma: Mista

Conteúdo

- Tênis de mesa: técnica forehand.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal:

Procedimental: Atitudinal:

- Entendimento de 
como o esporte pas-
sou da adaptação aos 
materiais hoje utiliza-
dos.
- A posição do tronco 
e membros na postu-
ra dinâmica da técni-
ca forehand.

- O professor inicia a aula solicitando que os alunos apresentem os 
materiais alternativos que eles encontraram em casa e solicita que 
demonstrem sua utilização. Então, o professor resgata informações 
da aula anterior e comenta sobre como surgiu o esporte e como os 
materiais sofreram aperfeiçoamento com a tecnologia.

- Movimentação do 
corpo na execução 
da técnica.
- Sequência de tro-
ca de bolas (batidas/
rebatidas) na mesa 
com outro aluno.

- Atenção na dinâmi-
ca da movimentação 
da bola sobre a mesa 
e a postura adequada 
do corpo.

Trabalho em Grupo:

- O professor pede auxílio aos alunos para a montagem das mesas.

2ª PARTE:
Trabalho Individual:

- De posse de uma raquete e uma bola, cada aluno realiza batidas da 
bola contra uma parede procurando fazer com que as mesmas não 
caiam no chão. Essas batidas são realizadas segurando a raquete de 
forma que a palma da mão fique voltada para frente.

Trabalho em Grupo:

- O professor demonstra a movimentação do forehand e os alunos 
executam o mesmo movimento. Enquanto há a execução dos mo-
vimentos pelos alunos de forma mímica, o professor comenta sobre 
possíveis erros de postura.
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- Após, os alunos posicionam-se ao fundo da mesa, em coluna, en-
quanto o professor se posiciona no lado contrário. Com um recipien-
te cheio de bolas, ele lança uma de cada vez para o lado da mesa 
onde se encontram os alunos. Um aluno de cada vez realiza a batida 
da bola utilizando o forehand. Em seguida, este cede lugar para o 
próximo aluno. 
- Divididos entre quatro mesas, os alunos executam em duplas a 
troca de bola. Para criar condições mais favoráveis na utilização do 
espaço há possibilidade de se realizar a troca de bolas nas duas dia-
gonais da mesa. Neste momento, é solicitado aos alunos atenção na 
movimentação da bola sobre a mesa e na postura corporal. 

3ª PARTE:
Ilustração:

- O professor apresenta para os alunos vídeos de atletas realizando o 
movimento do forehand.

Exposição verbal:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos, 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das 
atividades vivenciadas para a realização do forehand.

Trabalho em Grupo:

- Ao final da aula, os alunos auxiliam o professor para desmontar e 
guardar as mesas e demais materiais. 

- 4 mesas, 25 raquetes, 25 bolas.

Recursos

- O professor conversa com os alunos sobre a experiência que eles 
tiveram em aula. O professor: verifica como o aluno expressa a 
experiência de utilizar materiais alternativos; verifica como o aluno 
verbaliza as posturas do corpo durante a explicação dos movimen-
tos do forehand; relata quais foram as dificuldades apresentadas 
pelos alunos nas execuções dos movimentos do forehand; comenta 
se os alunos procuraram manter a atitude de atenção à movimenta-
ção da bola e ao corpo.

Avaliação
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Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

João Santana

Visto

Pedro Paulo Deprá

Grumbach (1975), Machado (2007), Marinovic, Iizuka e Nakaoka 
(2006) e Oliveira et al. (2009).

Fontes para aprofundamentos
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Hugo Hoyama

Endereço: Rua Cláudio Kano, s/n

Horário:

Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 25

Coordenador de núcleo: Pedro Paulo Deprá

Monitor responsável: João Santana

Objetivo geral

- Utilizar a técnica backhand na execução da “troca de bolas” na 
mesa.

Objetivos específicos

- Expressar o movimento do backhand de forma mímica. 
- Experimentar o controle da batida da bola em ambientes fora da 
mesa.
- Experimentar o controle da batida da bola na mesa.

Dia:

Turma: Mista

Conteúdo

- Tênis de mesa: técnica backhand.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Trabalho em Grupo:

Procedimental: Atitudinal:

- A posição do tronco 
e membros na postu-
ra dinâmica da técni-
ca backhand.

- O professor pede auxílio aos alunos para a montagem das mesas.

- A movimentação 
do corpo na execu-
ção da técnica.
- Sequência de tro-
ca de bolas (batidas/
rebatidas) na mesa 
com outro aluno.

- Atenção na postura 
adequada do corpo.

Exposição verbal e Ilustração:

- O professor inicia a aula resgatando os conteúdos trabalhados na 
aula anterior e apresenta um vídeo com a execução do backhand.

2ª PARTE:
Trabalho em Grupo e Demonstração:

- Em pares, fora da mesa, cada aluno segura sua raquete e a posicio-
na de forma que a palma da mão fique voltada para trás e em seguida 
realizada a troca de bola com seu companheiro. Pode-se variar a dis-
tância entre as crianças e o número de trocas de batidas desejadas.
- O professor demonstra a movimentação do backhand. Os alunos 
realizam o movimento de forma mímica enquanto o professor corrige 
a postura.
- Após, os alunos posicionam-se ao fundo da mesa, em coluna, en-
quanto o professor se posiciona no lado contrário. Com um recipien-
te cheio de bolas, ele lança uma de cada vez para o lado da mesa 
onde se encontram os alunos. Um aluno de cada vez realiza a batida 
da bola utilizando o backhand. Em seguida, este cede lugar para o 
próximo aluno. 
- Divididos entre quatro mesas, os alunos executam em duplas a 
troca de bola. Para criar condições mais favoráveis na utilização do 
espaço há possibilidade de se realizar a troca de bolas nas duas dia-
gonais da mesa. Neste momento é solicitado aos alunos atenção na 
postura corporal.
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3ª PARTE:
Exposição verbal e Ilustração:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos, 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas nas atividades vivenciadas para a realização do 
backhand.
- O professor apresenta agora um vídeo de um jogo fazendo um 
encadeamento para a próxima aula que será o desenvolvimento de 
jogos.

Trabalho em Grupo:

- Ao final da aula, os alunos auxiliam o professor para desmontar e 
guardar as mesas e os demais materiais. 

- Quatro mesas, 25 raquetes, 25 bolas.

Recursos

- O professor conversa com os alunos sobre a experiência que eles 
tiveram em aula. O professor: verifica como o aluno verbaliza as 
posturas do corpo durante a explicação dos movimentos do ba-
ckhand; relata quais foram as dificuldades apresentadas pelos alu-
nos nas execuções dos movimentos do backhand; comenta se os 
alunos procuraram manter a atitude de atenção à postura do corpo.

Avaliação

Grumbach (1975), Machado (2007), Marinovic, Iizuka e Nakaoka 
(2006) e Oliveira et al. (2009).

Fontes para aprofundamentos
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Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

João Santana

Visto

Pedro Paulo Deprá
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação

Núcleo: EMEB Hugo Hoyama

Endereço: Rua Cláudio Kano, s/n

Horário:

Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 25

Coordenador de núcleo: Pedro Paulo Deprá

Monitor responsável: João Santana

Objetivo geral

- Participar de um jogo de tênis de mesa.

Objetivos específicos

- Executar o movimento do saque com o movimento forehand.
- Combinar os movimentos de forehand e backhand em situação 
de jogo.

Conteúdo

- Tênis de mesa: regras e técnicas básicas.

Dia:

Turma: Mista
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Trabalho em Grupo:

Procedimental: Atitudinal:

- Conhecendo as re-
gras básicas do jogo 
de tênis de mesa.

- O professor pede auxílio aos alunos para a montagem das mesas.

- Vivência dos movi-
mentos das técnicas 
básicas no jogo.

- Respeito ao adversá-
rio.
- Valorização do jogo 
como oportunidade 
de conhecer a si mes-
mo.

Exposição verbal:

- O professor inicia a aula resgatando os conteúdos trabalhados na 
aula anterior.
- O professor explica qual a regra da execução do saque, que pode 
ser executado com um forehand ou com um backhand.

2ª PARTE:
Trabalho em Grupo e Demonstração:

- Divididos entre quatro mesas, os alunos, em grupos, posicionam-se 
ao fundo de cada lado da mesa. O professor demonstra o saque utili-
zando o forehand. Após a exposição, e obedecendo a uma sequência 
de execução, os alunos realizam o saque para o outro lado da mesa. 
Para utilizar mais adequadamente o espaço, os saques poderão ser 
realizados nas paralelas das mesas.

3ª PARTE:
Trabalho em Grupo:

- Os alunos se organizam para realizar disputas de apenas um pon-
to. As disputas são realizadas em duplas (um aluno de cada lado da 
mesa), e elas cedem o lugar na mesa após a execução do ponto. 
Assim, é possível realizar um rodízio de alunos nos jogos.
- Ao final da aula, os alunos auxiliam o professor para desmontar e 
guardar as mesas e os demais materiais. 
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- Quatro mesas, 25 raquetes, 25 bolas.

Recursos

- Com o desenvolvimento desta quarta aula, os alunos detêm uma 
pequena experiência dos movimentos básicos para o jogo do tênis 
de mesa. Neste momento, o professor pode fazer uma comparação 
das expressões dos movimentos das técnicas apresentadas durante 
os jogos e as praticadas nas aulas precedentes. O professor avaliará 
o conteúdo atitudinal relacionado e utilizado durante o jogo.

Avaliação

Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

João Santana

Visto

Pedro Paulo Deprá

REFERÊNCIAS

Grumbach (1975), Machado (2007), Marinovic, Iizuka e Nakaoka 
(2006) e Oliveira et al. (2009).

Fontes para aprofundamentos
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INTRODUÇÃO

O badminton é um esporte pou-
co difundido no Brasil, mas que 
a partir da década de 1990 vem 
ganhando muitos adeptos em 
sua prática, tanto como ativi-
dade de lazer, como no alcan-
ce de resultados expressivos 
sul-americanos e profissionais 
no alto rendimento esportivo. 
O texto abordará aspectos so-
bre a origem do esporte, assim 
como as características da di-
nâmica do jogo, oportunizando 
seu conhecimento de forma 
pontual e orientada, a fim de 
levar a informação ao profes-
sor que poderá utilizar a prá-
tica do badminton como um 
meio/ferramenta educacional.
O badminton tem alta popu-
laridade na China, Indonésia, 
Japão, Malásia, entre outros 
países asiáticos, onde as pes-
soas são frequentemente vis-
tas jogando informalmente nas 
praças. Já na Europa (Inglater-
ra, França e Espanha), Estados 
Unidos e Canadá, a modalidade 
é parte integrante dos conteú-
dos da Educação Física esco-
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lar (ABURACHID, 1999). Em 
função do uso da raquete, a 
modalidade apresenta alta exi-
gência de rapidez e demais ha-
bilidades fazendo com que a 
peteca atinja velocidades de até 
300 km/h. Aliado a estes fato-
res, grandes emoções podem 
ser vivenciadas tanto pelo pra-
ticante quanto pelo espectador. 
Adaptações para a prática da 
modalidade também serão apre-
sentadas, e isso torna o esporte 
bem atrativo para aplicação nas 
atividades do Programa Segundo 
Tempo (PST), pois existe grande 
diversidade de espaços físicos 
nos núcleos que são atendidos. 

Além disso, pelo fato de os alu-
nos poderem jogar de forma con-
comitante, em duplas ou quar-
tetos distribuídos pelo espaço, 
este esporte tem grande apelo 
social, envolvendo de forma par-
ticipativa as crianças e os jovens.
Jogar badminton poderá ser 
uma surpreendente experiência. 
Após a assimilação da dinâmica 
do jogo e sua prática, é possível 
verificar que este esporte pro-
move o desenvolvimento cultu-
ral, trazendo a possibilidade de 
diferentes práticas de movimen-
to e desenvolvimento educacio-
nal, com ações de fair play e co-
educação que o jogo apresenta.

 Para saber mais sobre a modalidade acesse:  
www.badminton.org.br
www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/badminton/curiosidades-do-badminton.php
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No berço da civilização grega, há 
mais de 2 mil anos, já se tem 
notícias de um jogo denomina-
do “tamborete e peteca”. Esta é 
uma das teorias de sua criação. 
A teoria mais conhecida é que a 
origem do jogo seja Indiana. No-
meado de poona, o jogo se tor-
nou conhecido pelos europeus 
durante a colonização inglesa 
no século XVI. Ainda assim, era 
praticado com o equipamento do 
tamborete para rebater a peteca.
Na Inglaterra, por influência do 
tênis, o esporte passou a ser 
praticado com raquetes, e por 
volta de 1850, se tornou muito 
praticado na propriedade do Du-
que de Beaufort, no Condado de 
Badminton, daí o nome atual do 
esporte. Em 1934, foi fundada a 
Federação Internacional de Bad-
minton (IBF) sediada na Inglater-
ra, que hoje conta com 130 paí-
ses membros filiados (IBF, 2011).

HISTÓRICO

Foi esporte de demonstra-
ção nos Jogos Olímpicos de 
1974, em Munique. Em 1988, 
em Seul, foi jogado como es-
porte de exibição. Em Barce-
lona no ano de 1992, o es-
porte finalmente se tornou 
olímpico, contando com mais 
de 1 bilhão de telespectadores, 
em todo o mundo.

O esporte 
finalmente se 
tornou olímpico

1992

Para saber mais sobre histórico 
e onde outras pessoas estão 
jogando badminton acesse:
www.badminton.org.br/r02/
www.intbadfed.org/
www.bwfbadminton.org/
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FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA DA 

MODALID
ADE

A modalidade, que está em pro-
cesso de disseminação, já faz 
parte representativa da cultura 
esportiva mundial, estabelecen-
do-se formas de manifestação 
de sua prática como: esporte 
de competição, esporte de la-
zer e esporte educacional, este 
último praticado tanto em esco-
las, como em projetos sociais.
No PST há núcleos que já uti-
lizam o badminton como mo-
dalidade individual na apli-
cação de seus conteúdos.
Para se proceder ao ensino das 
modalidades esportivas é ne-
cessário ter conhecimento pré-
vio das características do jogo. 
Moreno (1994) desenvolveu 
um trabalho de taxiologia dos 
esportes (Figura 1). A classifi-
cação parte dos princípios de:

• Oposição, cooperação e opo-
sição/cooperação.

• Espaço comum ou separado.

• Participação simultânea ou 
alterada.

O badminton se apresenta 
como esporte de oposição do 
jogador contra seu adversário, 
sendo praticado em um espaço 
separado pela rede, com parti-
cipação das ações de jogo al-
ternada (Figura 1). Além disso, 
utiliza-se de habilidades aber-
tas que, de acordo com Mes-
quita (1998), Garganta (2002) 
e Schimdt e Wrisberg (2010), 
necessitam da execução de ta-
refas prévias a serem realizadas 
no decurso do jogo. Em função 
da aleatoriedade das ações para 
a decisão tática até se chegar 
ao resultado, o jogador deve 
selecionar o que fazer (ação tá-
tica), quando fazer, onde fazer 
e como fazer (ação técnica).
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O esporte, na sua forma insti-
tucionalizada, é jogado em sim-
ples (1 x 1) ou em dupla (2 x 2). 
Além disso, existe a modalidade 
de dupla mista, jogada por um 
participante do sexo masculino 
e outro do sexo feminino. O ob-
jetivo do jogo é rebater a pete-
ca sobre a rede, para que esta 
toque o solo da quadra adver-
sária, ou que o(s) adversário(s) 
não consiga(m) devolvê-la. Ven-
ce o jogo o participante ou du-

pla que atinjir um total de 21 
pontos corridos numa melhor 
de três games. Em empates de 
20-20, o game vai a uma me-
lhor de 2 pontos. A disputa se 
estende até que um jogador/
dupla abra dois pontos de van-
tagem ou marque o 30º ponto. 
As dimensões da quadra para o 
jogo de simples são de 13,40 x 
5,18 m e para o jogo de duplas 
aumentam-se dois corredores 
nas laterais, tornando a largu-

Figura 1 - Classificação dos esportes de cooperação/oposição. 
Fonte: Adaptado de Moreno (1994).

CAI
Companheiro - Adversário - Meio

Basquete
Handebol
Futebol
Hockey

Squash

Voleibol
Tênis

Badminton

Separado Comum Simultânea Alternada

Espaço Participação
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ra da quadra 13,40 x 6,10 m, 
como visualizado na Figura 2. 
A regra limita que a peteca seja 
rebatida para o lado adversário 
apenas uma vez, não sendo per-
mitidos dois toques do mesmo 
jogador ou dupla. O fair play 
entre os jogadores é constan-
temente praticado. A peteca 
sempre deve ser entregue ao 
sacador. Antes do saque, o re-
cebedor deve estar preparado e 
o sacador deve esperar por isso. 
Quando a peteca acidentalmen-
te toca o corpo do adversário, 
imediatamente o jogador exe-
cutor da ação pede desculpas. 
Essas ações ajudam o professor 
a promover a reflexão junto aos 

alunos sobre os limites estabe-
lecidos pelas regras e a relação 
dos jogadores com o respeito 
pela integridade física dos ad-
versários, sem os quais o jogo 
efetivamente não acontece. 
O jogo apresenta uma estrutura 
lógica, que representa o conhe-
cimento dos elementos deter-
minantes para que os objetivos 
do participante sejam atingidos 
(vencer os pontos e consequen-
temente a partida). Os quatro 
pilares do jogo, de acordo com 
Maccagnoni (1996) são: o ato 
de sacar, a devolução do saque, 
perder ou vencer o ponto. Es-
ses momentos, inevitavelmente 
ocorrem no decurso do jogo, e 

 

Figura 2. Dimensões das quadras do jogo de simples e dupla.
Fonte: Comitê Olímpico Brasileiro
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cabe ao jogador se colocar de 
forma ativa perante tais situa-
ções, tendo a capacidade de per-
ceber para decidir o que fazer, e 
logo, executar suas ações, por 
meio de uma técnica específica.
Analisando o que impli-
ca a passagem por cada 
uma dessas situações:

O serviço

É o único momento no qual o 
sacador não sofre interferên-
cia direta da ação do adversá-
rio, o que facilita sua estraté-
gia ser orientada para o ataque 
(CARVALHO; ABURACHID; 
GRECO, 2007). O êxito ou fra-
casso só depende do sacador, 
pois é a partir deste fundamen-
to que a bola entra em jogo.

A devolução

Nesta ação existe grande des-
vantagem para quem aguarda 
o saque. “Um bom ou mal sa-
cador ou devolvedor decidem 

se o passo seguinte será de 
ataque ou defesa, respectiva-
mente” (XIANG, 1994, p. 44).

Vencendo o ponto

A concretização do pon-
to transforma o jogador mo-
mentaneamente superior a 
seu oponente, não garantindo 
sua vitória, mas contribuin-
do para afirmar as decisões 
táticas no contexto do jogo.

Perdendo o ponto

As tarefas para obtenção da 
meta de vencer o ponto não 
ocorreram da forma previs-
ta e o adversário se aprovei-
tou taticamente da situação. 
De acordo com Ucha (2001), 
o jogador deve desenvol-
ver versatilidade para reali-
zar suas ações e conhecer 
as distintas variações das 
ações do adversário para al-
cançar a eficácia necessá-
ria na obtenção da vitória.

Dica: veja como o badminton é jogado nas modalidades individual e dupla.    
www.youtube.com/watch?v=qWIgeaJ7Tg0&feature=related
www.youtube.com/watch?v=kg69E1I1QO0&feature=related
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Nos esportes, para uma ade-
quada realização de ações é 
necessário um longo processo 
de ensinoaprendizagem siste-
matizando o conjunto de capa-
cidades inerentes ao rendimen-
to esportivo. Greco e Benda 
(1998) consideram que tais 
capacidades são: físicas, sócio-
-ambientais, biotipológicas, psí-
quicas, técnicas e táticas. Tais 
capacidades auxiliam os joga-
dores, que estão em constante 
pressão de tempo, na condu-
ção das ações a serem realiza-
das com eficiência e eficácia.
O domínio dos fundamentos 
técnicos auxiliará na autonomia 
para a prática, mas sem o co-
nhecimento “do que fazer” no 
jogo, a técnica perde a sua apli-
cabilidade. A partir da década 
de 1980, os métodos de ensino 
dos esportes passaram a preco-
nizar o desenvolvimento da ca-

pacidade de jogo, subordinando 
o ensino da técnica à compre-
ensão tática da modalidade es-
portiva. O professor instiga so-
bre quais ações táticas (“o que 
fazer”) podem ser implemen-
tadas para a melhoria do jogo, 
assim como quais habilidades 
técnicas (“como fazer”) po-
dem servir de respostas moto-
ras (BUNKER; THORPE, 1986).
Segundo Darido e Souza Junior 
(2007, p. 25), “os conteúdos 
procedimentais implicam em 
saber fazer, e o conhecimento 
sobre o domínio desse saber só 
pode ser verificado em situa-
ções de aplicação desses con-
teúdos”. Dessa maneira, o prin-
cipal foco nas aulas no PST é 
a experimentação do jogo e de 
movimentos que serão conhe-
cidos e criados pelos alunos, 
não se limitando, contudo, ape-
nas na execução correta dos 
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gestos motores específicos. 
A seguir, para maior transfe-
rência de informação, o co-
nhecimento dos fundamentos 
técnicos básicos do badminton 
serão abordados com base em 
Xiang (1994), Manrique (2000) 
e Confederação Brasileira de 
Badminton – CBBd (2011). As 
técnicas podem ser divididas 
entre movimentação de qua-
dra e movimentos de rebatida 
da peteca. Além disso, tam-
bém se classificam quanto à:

Posição do jogador: técnicas à 
direita ou esquerda do corpo.

Altura do impacto: rebatida 
acima da cabeça, meia-altura 
ou mão baixa.

Característica situacional da re-
batida: defensiva ou ofensiva.

Movimentação de quadra

As características mais impor-
tantes nas técnicas de movi-
mento e deslocamento do joga-
dor são: arrancar o mais rápido 
possível em um sentido ou em 
outro, logo após o contato da 
peteca com a raquete do opo-
nente; obter boa posição do 
corpo para executar a rebati-

da e regressar ao melhor pon-
to estratégico na quadra para 
aguardar a próxima rebatida do 
oponente (Quadro 1). O que 
varia são: as distâncias per-
corridas, a posição das pernas 
no momento da rebatida e se 
o jogo é de simples ou dupla.

Deslocamentos do jogador

Para frente/trás
Passos largos e curtos
Laterais/diagonais
Saltar/flexionar-se
Split step (meio passo com os 
pés preparando-se para uma sa-
ída)

Movimentos do jogador

Saltar/flexionar-se
Correr/parar
Mudança de direção
Cair/rolar/girar
Step and hit (dar um passo prepa-
ratório e rebater a peteca)

Quadro 1. Movimentos e desloca-
mentos do jogador.

Movimentos de rebatida  
da peteca 

Para executar rebatidas em di-
ferentes situações, a empunha-
dura de pegada no grip (cabo) 
deve ser semelhante à posição 
de cumprimento à mão de al-
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guém, mantendo-se uma pres-
são maior dos dedos polegar 
e médio. A potência e a preci-
são da rebatida dependem da 
maleabilidade do pulso, e dos 
demais dedos que empunham 
a raquete. Para testar a corre-
ta empunhadura existe um tes-
te bem simples: após solicitar 
que o aluno empunhe a raquete 
a sua frente, o professor deve 
rapidamente tomá-la das mãos 
do aluno, puxando pelas cor-
das e a mesma sendo liberada. 
Caso o jogador aperte muito e 
a raquete fique em sua posse, 
quer dizer que a tensão da em-
punhadura está muito além do 
ideal.  Um movimento de reba-
tida rápida de encontro à pete-
ca é denominado de chicote. 

CLEAR

Rebatida alta e profunda, se di-
recionando ao fundo da quadra. 
Alta para evitar a interceptação 
precoce, dando mais tempo 
para o jogador se reposicionar 
em quadra e, profunda, para difi-
cultar a resposta do adversário. 
Para acertar um clear defensivo, 
o jogador deve rebater a peteca 
quando esta estiver alta e um 
pouco à frente da sua cabeça, 
descrevendo-se uma parábola. 

A rebatida também pode ser 
ofensiva quando o adversário se 
encontra em posição desfavorá-
vel esperando outra ação, como 
um smash ou um drop-shot. 
Para tanto, o jogador deve acer-
tar a peteca, quando esta es-
tiver caindo, um pouco mais à 
frente da sua cabeça do que no 
clear defensivo, fazendo a pete-
ca voar mais rápida e reta, indo 
direto para o espaço descoberto 
no fundo do campo adversário.
 

SAQUE
 

Este fundamento que coloca 
a peteca em jogo deve ser va-
riado de acordo o a situação, 
principalmente após a análise 
sobre a eficiência de devolução 
do adversário. A regra afirma 
que o contato da raquete com a 
peteca deve ser realizado abai-
xo da linha da cintura, existin-
do em jogos oficiais, árbitros 
para averiguar a ação. A partir 
da distância de 198 cm da rede 
inicia-se a área do sacador, as-
sim como a do recebedor. Há os 
saques de forehand (com a pal-
ma da mão aberta) e backhand 
(com as costas da mão), am-
bos podendo ter uma trajetó-
ria longa ou curta. Os saques 
longos são mais utilizados para 
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o jogo de simples e os saques 
curtos para o jogo de duplas.

DROP-SHOT

É uma rebatida ofensiva que pro-
porciona ao jogador bons resul-
tados com pouco dispêndio de 
energia. Para enganar o oponen-
te, geralmente utiliza-se a mesma 
movimentação usada no clear 
defensivo, acertando a peteca 
quando esta se encontra exata-
mente em frente à cabeça, redu-
zindo a velocidade do braço num 
espaço pequeno antes do conta-
to (aprox. 30 cm). Força-se uma 
trajetória descendente da pete-
ca, que invariavelmente, deverá 
cair logo após a rede, dificultan-
do a próxima jogada do adversá-
rio. Um drop-shot rápido na rede 
é sempre difícil de ser devolvido. 

SMASH

É a rebatida mais ofensiva do 
jogo, o vencedor de rallies, o 
clímax após a sucessão de vá-
rias rebatidas. Seu sucesso 
depende de fatores como: o 
ponto de impacto e a altura da 
peteca, o timing, etc. O corpo 
se posiciona atrás da peteca, 
que será rebatida quando esti-

ver quase em frente à cabeça (a 
altura da peteca varia de acor-
do com o posicionamento do 
atleta em quadra).  A rebatida 
deverá ser forte, direcionada 
para baixo, devendo o joga-
dor girar totalmente o pulso de 
modo que, no fim do movimen-
to, a cabeça da raquete esteja 
totalmente voltada para baixo.

DRIVE

É a rebatida mais utilizada nos 
jogos de dupla; desferido rapi-
damente, em geral direcionado 
para as laterais da quadra. Seu 
objetivo é direcionar a peteca 
com velocidade na direção do 
jogador adversário ou em um 
espaço descoberto. Para efe-
tuar a técnica, o jogador mo-
vimenta a raquete em direção 
à peteca, estendendo o bra-
ço à frente e girando o pulso 
simultaneamente, realizando 
o movimento de “chicoteio”.

LOB

Rebatida desferida de baixo para 
cima usada para devolver a pe-
teca quando esta cai bem próxi-
ma à rede e abaixo de sua fita. 
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Seu objetivo é colocar a peteca 
alta e profunda na quadra adver-
sária, dando tempo para a re-
cuperação do jogador, enquan-
to o adversário se afasta para 
buscar a peteca. O lob, em ou-
tras palavras, é como um clear 
rebatido de baixo para cima. 

NET-SHOTS

Rebatidas muito próximas 
à rede que podem ser joga-
das de baixo para cima ou de 
cima para baixo. O objetivo da 
técnica é devolver a peteca 
perto da rede, evitando com 
que o adversário tenha condi-
ções de responder a jogada.

PUSH

Nos jogos de badminton é nor-
mal acontecer de a peteca ser 
“empurrada” de volta para a 
quadra adversária quando a res-
posta de uma técnica acontece 
um pouco acima da rede. Nesta 
técnica, a raquete apenas toca a 
peteca para a quadra adversária.

Os jogadores devem apresen-
tar aprimorada capacidade de 
alternância da percepção em 
função da constante variabili-
dade nas situações do jogo que 
solicitam rápidas tomadas de 
decisões (KONZAG; KONZAG, 
1981; GARGANTA, 2002).
Durante o confronto, as ações 
dos jogadores sem posse da pe-
teca são tão importantes quanto 
as ações que se realizam no mo-
mento em que se tem o domínio 
da peteca (GRIFFIN; MITCHELL; 
OSLIN, 1997). As estruturas que 
identificam os problemas táticos 
do jogo são a base para a esco-
lha correta das habilidades técni-
cas a serem utilizadas. A seguir, 
o Quadro 2 apresenta as capa-
cidades táticas tanto do jogo de 
simples como do jogo de duplas.
Com base em Beddington 
(1986), para se efetivar uma 
ação tática de ataque, o jogador 
deve encontrar espaços vazios 
na quadra adversária, rebaten-
do a peteca onde seu oponente 
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encontre maior dificuldade para 
devolvê-la, tornando assim, a 
situação cada vez mais difícil. 
No caso oposto, na ação táti-
ca de defesa, o jogador deve 
escolher a melhor solução para 
se proteger do ataque, tentando 

Jogo de Simples

Defesa Ataque

- Antecipação

- Posição de reinstalação após a 
rebatida – no centro da quadra

- Trajetória da bola
Alta sobre a rede

- Deslocar-se

- Posição de recepção de serviço

- Fintas de rebatida (de braço, 
de perna, de tronco)

- Trajetória da bola
Meia altura
Para baixo

Jogo de Dupla

Defesa Ataque

- Cobertura

- Posição no meio da quadra e pa-
ralela para os 2 jogadores

- Posição no meio da quadra e pa-
ralela para os 2 jogadores, porém 
o homem coloca-se na defesa 
das rebatidas paralelas e a mu-
lher coloca-se na cruzada  (dupla 
mista)

- Meia lua: 1 jogador no fundo e 
outro na rede

- Rotação do atacante

- Interceptação (com bola, sem 
bola)

B
A

D
M

IN
T
O

N

Quadro 2: Capacidades táticas do badminton.

reverter a situação, devolvendo 
petecas altas com baixa veloci-
dade e retornando rapidamente 
ao centro da quadra. Assim, em 
todos os momentos, deve-se 
observar a rebatida do oponen-
te e perceber quais os sinais re-
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levantes devem ser observados 
para se definir qual a decisão 
tática a ser tomada. São eles:

• Posicionamento na quadra.

• Posicionamento do oponente 
na quadra.

• Dominância do membro supe-
rior do oponente.

• Posicionamento do colega (se 
o jogo for em duplas).

• Placar.

• Movimentação do oponente.

Figura 3. Trajetórias da bola (distância, direção e planos) 
Fontes: Aburachid, Greco e Vilani (2006) e Greco, Silva e Aburachid, (2009).

• Trajetória percorrida pela 
peteca.

O último sinal relevante corres-
ponde, portanto, à trajetória 
percorrida pela peteca após a 
rebatida do oponente. Este sinal 
divide em outro grupamento de 
informações: qual a velocida-
de, o plano, a direção e a dis-
tância percorrida pela peteca. 
Quanto à velocidade, pode ser 
rápida, média ou lenta. Quanto 
ao plano, alto, médio ou bai-
xo, e quanto à direção, para-
lela ou cruzada. Finalmente, 
quanto à distância, frente/lon-
ga, meio/média e fundo/curta.
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POSSIBILID
ADES 

DE ADAPTAÇÃO 

DA MODALID
ADE

O local formal para a prática 
do badminton deve ser um gi-
násio, pois as interferências do 
vento e da luminosidade direta 
comprometem o jogo. Entre-
tanto, um professor criativo 
pode usar dos mais variados 
locais, assim como materiais 
alternativos para oportunizar o 
jogo e o aprendizado das ha-
bilidades técnicas. Ver Qua-
dro 3 - materiais alternativos. 

Adaptações do espaço

Em um ginásio de 28 x 18 m, 
é possível marcar quatro qua-
dras oficiais com áreas de es-
cape. As marcações podem ser 
feitas com fita crepe, fita 3M 
coloridas, fita de nylon, tinta e 
cal (caso o campo seja de terra 
batida ou grama). Caso não se 

tenha um ginásio, é possível pra-
ticar ao ar livre em quadras ou 
campos de grama, utilizando-se 
uma “tachinha/percevejo” inseri-
da na cortiça da peteca para au-
mentar seu peso e diminuir a in-
terferência do ar. A rede poderá 
ser substituída por cordas ou por 
duas linhas paralelas marcadas 
no solo, a fim de provocar traje-
tórias de parabólicas na peteca.

Adaptações da raquete 

Na falta de raquetes, é possível 
confeccionar raquetes de ca-
bides de roupa flexíveis e meia 
calça. Para crianças pequenas 
uma solução para o melhor de-
senvolvimento da coordena-
ção é serrar o cabo da raque-
te, tornando a distância das 
cordas mais próxima da mão.
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Adaptações da peteca

O jogo pode acontecer mesmo 
sem petecas. Por incrível que 
pareça, há petecas confeccio-

nadas de rolhas e canudinhos 
plásticos, rolhas e garrafas 
pet pequenas e jornais. Além 
disso, também são utilizadas 
bolas de espuma e de meia, 
principalmente na iniciação.

Equipamentos 
oficiais

Raquete Peteca Marcações da 
quadra

Materiais alter-
nativos

Tamborete
Raquetes de 
cabide e meia 
calça
Palmares de 
natação

Rolha e ca-
nudinhos plás-
ticos.
Jornal.
Rolha e garrafa 
pet pequena.
Bolinha de refil 
de desodorante 
e fita crepe.
Bolas de meia 
e espuma.

Giz.
Cordas.
Cones.
Banco sueco.

Quadro 3. Conjunto de materiais alternativos para o processo de ensinoa-
prendizagem
Fonte: Aburachid e Greco (2005).
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PLANOS DE 

ATIVIDADES

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pena de Ganso

Endereço: Rua das Rolhas S/N

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: João Paulo Franco

Monitora Responsável: Ana Paula Araújo

Objetivo geral

- Compreender o badminton como uma nova possibilidade de prática 
esportiva, diferenciando a prática formal da informal.

Objetivos específicos

- Conhecer a história do badminton.
- Reconhecer o espaço no qual ocorre o jogo, bem como todas as 
suas peculiaridades (quadra, raquete, peteca e fundamentos).
- Confeccionar materiais (peteca e raquete) utilizando objetos al-
ternativos.
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar explicando que a aula terá como objetivo a história do bad-
minton, as possibilidades de espaços de jogo e os materiais utiliza-
dos.
- Questionar se algum aluno conhece a modalidade.
- Abrir espaço para questionamentos e dúvidas iniciais.

Conteúdo

- Introdução ao badminton.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- História do esporte.
- Características da 
quadra e dos equipa-
mentos para a prática 
do badminton.

Procedimental:
- Vivências da criação 
de quadras a partir da 
mensuração do espaço.
- Vivência na constru-
ção de equipamentos.

Atitudinal:
- Importância do 
outro para a ajuda 
na demarcação do 
espaço das qua-
dras e confecção 
dos materiais.

2ª PARTE:
Ilustração e Atividades em Grupo:
Atividade 1
- Colocar os alunos em uma sala multiuso com acesso a TV, ou 
acomodá-los em uma quadra para a exposição dos conteúdos rela-
cionados ao badminton.

- Cooperar com os colegas na criação de material alternativo para a 
aula de badminton.
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- Exposição sobre a história do badminton, desde a sua criação pas-
sando por todas suas evoluções, utilizando gravuras, fotografias e 
vídeos. 
- Apresentar a quadra por maquetes ou gravuras, orientando sobre 
qual a função de cada uma das áreas no momento do jogo.
- Mostrar rede, petecas e raquetes (oficiais e alternativas) que po-
dem ser utilizadas para a prática. 
- Apresentar vídeos dos jogos (individual e dupla) para exemplificar 
como a modalidade é praticada. 

Atividade 2
- Separar os alunos em três grupos. Os grupos terão que mensurar e 
demarcar (com fita crepe ou giz) a quadra de badminton, assim como 
montar a rede (oficial ou alternativa) na altura correspondente. 
- Após a demarcação, o grupo sentará em círculo para confecção da 
peteca e raquete com materiais alternativos.  
- Inicialmente começará alinhando o cabide de roupa. Em seguida, 
deve ser feito um círculo de aproximadamente 20 cm de raio com 
uma das pontas e com a outra um círculo de 3 a 4 cm. Se for neces-
sário pode ser utilizado um alicate para facilitar o trabalho. Por último 
o pé de meia calça fina deve ser vestido no círculo maior e a mesma 
deve estar bem esticada para que a peteca ganhe velocidade quando 
rebatida.
 
Posteriormente, para a confecção da peteca:

Com bolinha de refil de desodorante e fita crepe: cortar um pedaço 
de fita crepe com aproximadamente 15 cm e envolver a metade da 
bolinha fazendo um movimento espiral. Obs.: pode ser feita com 
pedaço de jornal ou pano Tuli envolvendo a bolinha e amarrando 
com barbante. 
Com rolha de cortiça e garrafinha pet: cortar uma garrafinha pet 
pequena ao meio e utilizar o lado do gargalo. Introduzir metade da 
rolha de cortiça no bico da garrafa e picotar as pontas do outro lado 
deixando-as em forma de triângulos.
Após a confecção dos materiais, os alunos, individualmente ou em 
duplas, terão o primeiro contato com a modalidade e explorarão to-
dos os movimentos possíveis, fazendo o reconhecimento do espaço 
do jogo.  
Questionar sobre a possibilidade de confecção dos materiais pelo 
próprio grupo, destacando questões como tamanho, tipos, qualida-
de, os materiais originais e alternativos, entre outros.
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Recursos

- TV e aparelho de DVD ou notebook.
- Gravuras e fotografias.
- Trinta cabides de metal; 30 pés de meia calça; 15 rolhas; 15 garra-
fas pet pequenas ou 15 bolinhas de refil de desodorante e fita crepe 
larga (50 mm); giz branco ou fita crepe para demarcação da quadra.

Avaliação

- Observar como os alunos lidam com as informações recebidas 
sobre o novo jogo, sua história e o reconhecimento dos espaços do 
jogo. Avaliar o nível de motivação no momento da demarcação das 
quadras e confecção dos materiais.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final: 
- Ao final da aula, conversar sobre o que foi realizado durante todo 
o tempo, interagindo com os alunos e sinalizar a continuação para o 
próximo encontro.

Coordenador de Núcleo  Visto

João Paulo Franco

Monitora Responsável  Visto

Ana Paula Araújo

Fontes para aprofundamentos

Oliveira et al. (2009)  Portal do Professor (2011).

badminton.indd   338 09/12/11   14:52



341
Refletindo Sobre o Plano de  

Atividades do Programa  
Segundo Tempo

Importância do Conteúdo  
no Cotidiano

Como apresentado na Introdu-
ção, o badminton é um espor-
te pouco difundido no Brasil, 
mas que vem ganhando mui-
tos adeptos na prática, tan-
to no âmbito do lazer, como 
no alto rendimento esportivo.
Levar um conteúdo diversi-
ficado aos alunos contribui 
para aumentar sua bagagem 
cultural e possibilita aos me-
nos e mais habilidosos a vi-
vência de movimentos di-
ferentes que nunca foram 
vivenciados anteriormente.

Justificativa para escolha  
das Práticas, Metodologias  
e Procedimentos

A partir da metodologia de ex-
posição verbal e visual sobre 
o esporte, os procedimentos 
de exploração do ambiente e 
da criação de materiais pe-
los grupos permitem que os 
alunos adquiram o conheci-
mento de forma problema-
tizadora. Em grupo e com o 
apoio do professor é possí-

vel haver a interação entre o 
que já era conhecido por cada 
aluno e novos conteúdos.  

Dimensão Conceitual  
dos Conteúdos

Ensinar o que é o badminton 
vai além de explicar as mo-
dalidades que são praticadas 
e a apresentação das regras. 
Toda aula ministrada deve 
contemplar esta dimensão 
conceitual que abarca sig-
nificados como: de que for-
ma se pode praticar, quem 
pratica, quais os benefícios 
para a saúde, quais materiais 
podem ser utilizados etc. O 
conceito do esporte se trans-
forma em um guarda-chuva 
para os demais significados 
que podem ser trabalhados, 
inclusive ligados à cultura, 
explanando-se, como exem-
plo, sobre a prática da ativi-
dade em diferentes países.   

Dimensão Procedimental  
dos Conteúdos

Dentro do processo de ensino 
é imprescindível reconhecer 
qual a melhor forma de apren-
dizagem dos alunos. A capa-
cidade de assimilação do ser 
humano aponta que aprende-
mos: 20% do que ouvimos, 
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30% do que vemos, 75% do 
que dizemos e 90% do que 
fazemos. Esses dados tra-
zem para a reflexão da práxis 
que o aluno deve realizar as 
ações para que o conheci-
mento seja apreendido. Outro 
fator importante é promover 
o processo de aprendizagem 
incidental antes do processo 
formal. Isso quer dizer que o 
aluno deve vivenciar práticas 
que sejam problematizado-
ras dentro de suas possibili-
dades, construindo de forma 
livre um padrão de execução 
de tarefa motora e de com-
preensão do jogo, para de-
pois receber instruções for-
mais do professor quanto aos 
movimentos das técnicas.
A criação dos materiais que 
serão utilizados na prática do 
jogo promove o conhecimento 
de como o material se com-
porta, assim como a mensu-
ração das quadras promove 
o conhecimento do espaço 
a ser deslocado. A liberdade 
de exploração dos materiais 
e espaço funde a vivência de 
experiências de coordenação 
motora fina e grossa, neces-
sárias à prática do badminton.    

Dimensão Atitudinal  
dos Conteúdos

A construção coletiva no proces-
so de vivência dos conteúdos 
desperta no aluno a necessidade 
do trabalho com o outro. Além 
disso, eles se auto-organizam 
avaliando as habilidades de cada 
um para o cumprimento da tarefa.
O fair play, bastante evidente na 
modalidade, incita os alunos a 
respeitarem os códigos de res-
peito aos adversários. Jogar con-
tra, na verdade, significa jogar 
com, pois sem o adversário, não 
há como praticar o badminton. 

Avaliação

O processo avaliativo é extrema-
mente necessário para o contro-
le do processo de ensinoaprendi-
zagem dos alunos. Ele norteia se 
os objetivos dos conteúdos das 
aulas são alcançados e como os 
alunos vão se desenvolvendo ao 
longo das sessões. Tendo como 
base um processo educativo pro-
blematizador, o professor deve 
apresentar atividades e jogos que 
proponham a escolha de toma-
das de decisão por parte dos alu-
nos, a fim de estimular a motiva-
ção e o envolvimento do grupo.
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Objetivos específicos

- Aprender e vivenciar a técnica da empunhadura e o fundamento 
clear. 
- Vivenciar exercícios coordenativos para o desenvolvimento da 
habilidade específica do clear.

Conteúdo

- Badminton: Empunhadura da raquete
Técnica do clear. 

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar a técnica do clear na modalidade badminton.

Dados de identificação

Núcleo: Pena de Ganso

Endereço: Rua das Rolhas S/N

Dia: 02/10/2010 Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: João Paulo Franco

Monitora Responsável: Ana Paula Araújo

PLANO DE ATIVIDADE - 2
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Breve explicação sobre a empunhadura após uma dinâmica utilizando 
o pega-pega: um pegador e os outros fugitivos. Os alunos nos quais 
o pegador encostar devem permanecer “colados” (parados). Para que 
eles voltem a correr, os colegas que não estão colados devem dar 
um aperto de mão (cumprimento). Após a dinâmica é explicado que a 
forma correta de segurar a raquete assemelha-se a um aperto mão e 
todos de posse da sua raquete realizam o movimento. 
- Dividir os alunos em seis colunas iguais e cada aluno estabelece 
parceria com o companheiro da frente (3 x 3). Em uma distância apro-
ximada de 9 m, coloca-se um cone no meio das colunas 4,5 m. Ao 
sinal do professor, o aluno terá que se deslocar para a coluna posicio-
nada a sua frente, quicando a peteca na raquete na altura da cabeça. 
Quando chegar no cone, o aluno deverá efetuar um golpe longo com 
a raquete acima da cabeça e ir para o final da fila a sua frente. O aluno 
que recebeu a peteca, sem deixá-la cair no chão, 

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Explicar qual a importância de segurar a raquete de forma correta e 
apresentar a técnica do clear rebatido de forehand com todas as suas 
especificidades.
- Questionar os alunos: quem sabe segurar a raquete de badminton 
de forma correta? Alguém sabe executar o clear de forehand? De que 
forma esta técnica pode ser executada?

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- Qual a forma e im-
portância de segurar 
a raquete de forma 
correta?
- O que é o clear e 
quando é utilizado?

Procedimental:
- Realização do 
clear de várias for-
mas.

Atitudinal:
- Superação das dificulda-
des pessoais.
- Cooperação dos colegas 
de turma, respeitando limi-
tações e individualidades.
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deverá fazer o percurso inverso. O exercício termina quando todos 
realizarem três vezes a atividade. Variação: fazer o mesmo exercí-
cio alternando a altura da rebatida.
- Em dupla, os alunos posicionados sobre a linha lateral do vôlei, 
um de frente para o outro, devem trocam passes direto. As reba-
tidas devem ser executadas com a raquete acima da cabeça e a 
trajetória da peteca deve ser parabólica. Posicionamento das per-
nas: para os destros, a perna frontal é a direita e para os canhotos, 
a esquerda. 
- Jogo clear família: três colunas uma de frente para outra, os alu-
nos trocam golpes direto estilo clear (golpes acima da cabeça com 
a trajetória da peteca em forma de parábola). Os alunos tocam uns 
para os outros, deslocam-se para o final da mesma fila e vão con-
tando alto a quantidade de golpes efetuados sem deixar a peteca 
cair no chão. Quando esta é derrubada, a contagem zera. Variação: 
idem à formação anterior trocando de fila após a rebatida.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Levantar as principais dificuldades encontradas e suas possíveis 
soluções. Após a vivência prática das atividades, questionar em que 
momento do jogo seria mais apropriado a utilização do golpe. 

Recursos

- Quadra, rede, cone, raquete, peteca. 

Avaliação

- Observar se os alunos se permitem e permitem aos colegas expor e 
colocar em prática as ideias de toda a turma.
- Observar como os alunos enfrentaram as dificuldades individuais e 
do grupo na realização das tarefas propostas. 
- Analisar como os alunos interagem entre si na realização das ativi-
dades.
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Fontes para aprofundamentos

Oliveira e Perim (2008) e Xiang (1994).

Coordenador de Núcleo  Visto

João Paulo Franco

Monitora Responsável  Visto

Ana Paula Araújo 
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Objetivos específicos

- Conhecer e vivenciar o drive e net-shots, para utilização na prática 
do badminton, por meio da execução de tarefas e participação em 
jogos envolvendo esse fundamento.

Conteúdo

- Badminton: técnicas de drive e net-shots

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar a técnica do drive e net-shots na modalidade 
badminton.

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pena de Ganso

Endereço: Rua das Rolhas S/N

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: João Paulo Franco 

Monitora Responsável: Ana Paula Araújo
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal - rodada inicial:
- Questionar os alunos: alguém sabe executar as técnicas do drive e 
do net-shot? De que forma essas técnicas podem ser executadas? E 
qual a importância de cada fundamento desse no jogo?
- Abrir espaço para dúvidas iniciais.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- O que é drive e net-
-shots no badminton?
- Qual a importância 
de tais técnicas para a 
prática da modalidade?

Procedimental:
- Vivenciar e prati-
car as técnicas.

Atitudinal:
- Superação das dificul-
dades pessoais.
- Cooperação dos co-
legas de turma, respei-
tando limitações e indi-
vidualidades.

2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Separar os alunos em grupos de cinco em formato de círculo. Para 
cada círculo, dá-se uma bola nº 8 de iniciação esportiva. Os alunos 
deverão trocar passes um para o outro. No momento da recepção 
do passe, o aluno deve estar posicionado com os braços esticados 
e a perna do lado da mão dominante à frente (movimento de pernas 
da esgrima). Variação: inserir mais uma bola. 
- Separar os alunos em duplas nas quadras de badminton. Uma cor-
da é esticada a 1,80 m de altura paralela à rede de badminton. 
No decorrer do jogo em duplas, os alunos deverão efetuar o drive 
entre a rede e a corda, realizando o movimento de pernas e braços 
(simulação da esgrima) efetuado no exercício anterior. Variação, na 
formação de mini jogos a cada dois pontos trocam-se as duplas.
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- Formar duas colunas atrás da linha de fundo da quadra. No campo 
oposto próximo ao meio ficará o professor e o monitor lançando três 
petecas consecutivas direcionadas para: fundo, meio da quadra e 
frente. Ao sinal do professor, o aluno deve se deslocar e rebater as 
três petecas utilizando o drive avançando até a rede.
- Idem ao anterior, porém a terceira peteca deverá ser lançada para 
baixo da linha da rede, para que o movimento de net-shots seja 
realizado. 
- Jogo de duplas buscando observar que os golpes aprendidos sejam 
executados no jogo.

3ª PARTE:
Exposição verbal - rodada final:
- Após as vivências, solicitar que os alunos apresentem o que foi 
compreendido, quais dificuldades foram encontradas na execução 
dos golpes, e se todos participaram efetivamente quando estavam 
realizando trabalho em dupla.  Levantar sugestões para um novo 
formato de atuação. 
- Finalizando, ressaltar a importância da movimentação de pernas 
para execução e melhor realização das técnicas. 

Recursos

- Raquete, peteca, corda, cone, rede e quadra.

Avaliação

- Observar se eles se permitem e permitem aos colegas expor e 
colocar em prática as ideias de toda a turma.
- Observar como os alunos enfrentaram as dificuldades individu-
ais e do grupo na realização das tarefas propostas. 
- Analisar como os alunos interagem entre si na realização das 
atividades.
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Fontes para aprofundamentos

Oliveira et al., (2009) e Xiang (1994).

Coordenador de Núcleo  Visto

João Paulo Franco

Monitora Responsável  Visto

Ana Paula Araújo
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Objetivos específicos

- Compreender o que fazer e quando realizar o ataque e defesa. 
- Atuar reconhecendo a necessidade da auto-organização, bem como 
da organização em dupla.

Conteúdo

- “Lendo” o jogo de badminton

Objetivo geral

- Conhecer e vivenciar os fundamentos táticos da modalidade bad-
minton.

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pena de Ganso

Endereço: Rua das Rolhas S/N

Dia: Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenador de Núcleo: João Paulo Franco

Monitora Responsável: Ana Paula Araújo 
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Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verba – roda inicial:
- Iniciando com a pergunta: alguém sabe o que é ataque e defesa no 
badminton?
- Explicar a mecânica do saque e recebimento no badminton.
- Expor sobre a necessidade de organização do ataque e defesa 
quando e como utilizá-lo. 
- Abrir espaço para questionamentos e dúvidas iniciais.
- Após a exposição, apresentar materiais visuais (slides, fotos, revis-
tas, vídeo) sobre as possibilidades de ataque e defesa. 

2ª PARTE:
Trabalho em Grupo:
- Em um campo delimitado por quatro cones e uma base central, 
uma equipe de cinco jogadores disputa a bola contra um jogador 
(5 x 1) que tem a função de rebatedor. Este rebate a bola e deve 
percorrer as quatro bases enquanto os adversários alcançam a bola 
e devolvem-na ao lançador na base central. Após a chegada da bola 
à base central, o rebatedor soma o número de bases que percorreu. 
Se este percorre todas as bases antes da bola chegar ao lançador, 
seus pontos são dobrados (ex: de 4 para 8 pontos). Troca-se o lan-
çador e o rebatedor para que todos vivenciem as posições. Quando 
o primeiro rebatedor voltar a rebater, seus pontos são somados aos 
pontos anteriores. 
- Separar os alunos em grupos de números iguais. Cada grupo ocupa 
um quadrante da área do saque, das quadras de badminton. Ao sinal 
do professor os alunos executam o saque cruzado para a

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual:
- Significado e 
função do ataque 
e defesa.
- Táticas individu-
ais e em grupo.

Procedimental:
- Aplicar os funda-
mentos técnicos em 
situações táticas.
- Encontrar situações 
individuais para exe-
cução da tarefa.

Atitudinal:
- Superação das difi-
culdades pessoais.
- Reconhecimento da 
necessidade de auto-
-organização e organi-
zação coletiva.
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quadra adversária.  Variação: colocar arcos na quadra adversária e 
numerar. Quem fizer o maior número de acertos vence.
- Uma dupla na meia quadra disputa o ponto contra o jogador “B” do 
outro lado da meia quadra. Após 10 pontos, os jogadores giram para 
vivenciar os diferentes tipos de situações. Variações: estipular que 
a cada três petecas, os jogadores da dupla devem trocar de posição 
entre a frente e o fundo da quadra. Estipular a quadra de simples 
como a área de “B”, aumentando as opções de pressão do ataque 
da dupla adversária que está no outro campo, para dificultar o jogo 
para “B”, a dupla passa a jogar da quadra de dupla para a quadra de 
simples (sem o corredor).
- Separar os alunos em quatro grupos, cada grupo com três duplas, 
cada dupla disputa um game (21 pontos) com duplas das outras 
equipes até todas se enfrentarem, vence quem  fizer maior pontua-
ção no games.  

3ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho em grupo:
- Após as vivências, contextualizar o jogo e sua relação com outros 
esportes anteriormente vivenciados. Possibilitar aos alunos a opor-
tunidade de se expressarem sobre a atividade.

Recursos

- Quadra, peteca, arcos, bolas de iniciação, raquete tênis, cones.

Avaliação

- Analisar as estratégia de auto-organização dos alunos e a colabo-
ração para o andamento das atividades. 
- Analisar a participação dos alunos como um todo (realizando e se 
expressando sobre a prática realizada).
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Fontes para aprofundamentos

Oliveira et al. (2009) e Greco, Silva e Aburachid (2009).

Coordenador de Núcleo  Visto

João Paulo Franco

Monitora Responsável  Visto

Ana Paula Araújo
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INTRODUÇÃO
361

No mundo atual, o rugby é uma 
das modalidades que mais cres-
ce, sendo que a Copa do Mun-
do de rugby é o terceiro evento 
mais visto no mundo, segundo a 
International Rugby Board (IRB).
No Brasil não é diferente, o          
rugby conquista a cada dia no-
vos praticantes. Nos últimos 
anos, desde 2004, o rugby bra-
sileiro teve um crescimento anu-
al de 43%. Dados da Confedera-
ção Brasileira de Rugby (CBRu), 
após aplicação de um censo em 
seu site, identificaram mais de 
30 mil praticantes da modalida-
de em todo o Brasil, com 230 
equipes em 22 Estados, envol-
vendo mais de 100 mil pessoas.
A seleção Brasileira Femini-
na conquistou o 10° lugar na 
Copa do Mundo, em Dubai 
(2009). Já a seleção masculi-
na ocupa a posição de núme-
ro 27 no ranking mundial, que 
hoje possui 95 países. O Brasil 
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Pensando nessa velocidade, 
bem como na necessidade de 
motivação dos nossos jovens 
para a prática esportiva, o ob-
jetivo deste texto é apresentar 
o rugby como uma alternativa 
para auxiliar os coordenadores 
de núcleo do Programa Segun-
do Tempo (PST), na busca de 
novas soluções e novas motiva-
ções para si e para seus alunos 
no decorrer do processo ensino-
aprendizagem. Tal objetivo se 
estende a todos os profissionais 
atuantes no esporte educacional.
Nesse sentido, apresentaremos 
a história, as regras básicas e 
os fundamentos do rugby, bem 
como estratégias metodológicas 
e exemplos de planos de aula 
que poderão nortear os profissio-
nais nesta “nova” empreitada.

está no pacote de desenvolvi-
mento estratégico prioritário 
da IRB, recebendo verba para 
o desenvolvimento de ativida-
des de capacitações de trei-
nadores, árbitros e dirigentes. 
Vivemos em um mundo veloz, 
informações como as citadas 
são despejadas em nossas vidas 
o tempo todo. E se não estamos 
atentos, acabamos sendo “en-
golidos” pelo mundo da infor-
mação. Pierre Lévy (2001, apud 
RODRIGUEZ, 2005) nos convi-
da a olhar o mundo de hoje com 
os olhos do mundo de amanhã.
E as nossas crianças? As nos-
sas crianças vivem a par de tudo 
que ocorre no mundo ou apenas 
sofrem suas consequências? 
No que se refere ao esporte, 
talvez nossas crianças não te-
nham acesso a toda essa in-
formação. Mas, certamente, 
elas têm vontade e direito de 
conhecer elementos diferentes 
daqueles que estão presentes 
em seu cotidiano, ao passo que 
já não elas têm o mesmo entu-
siasmo de anos atrás pelo mo-
delo tradicional que contempla 
“sempre” as mesmas modalida-
des esportivas. Tal desinteresse 
pelo esporte provavelmente não 
advém da prática das modalida-
des tradicionais em si, mas dos 
métodos utilizados para ensinar. 
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HISTÓRICO

Para os apaixonados por            
rugby, a história do surgimento 
da modalidade sempre foi con-
tada por meio de uma versão 
“folclórica”, segundo a qual o 
rugby surgiu em 1823, durante 
uma partida de futebol na The 
Close at Rugby School, na cida-
de de Rugby, na Inglaterra (daí 
vem o nome da modalidade).
Acredita-se que William Webb 
Ellis, que não tinha muita ha-
bilidade com os pés, irritou-se 
ao ver sua equipe perdendo 
uma partida, tomou a bola em 
suas mãos e partiu ao gol ad-
versário. Os adversários, ao 
verem sua atitude, começa-
ram a correr atrás de William 
tentando impedir sua ação, 
enquanto outros se ocuparam 
a falar mal do que viam. Essa 
história ainda é contada com 
convicção por muitas pessoas. 
Porém, a história – que trans-
forma a primeira versão em 
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“estória” ou “lenda” – nos 
mostra que o jogo que se pra-
ticava na Rugby School na 
época de Ellis apenas parecia 
com futebol, e que a bola po-
deria ser manuseada, desde 
que não viesse da sua área, e 
somente quando se recebia um 
passe com os pés se poderia 
segurar a bola com as mãos.  
Assim, historiadores duvidam 
que o rugby tenha surgido do 
futebol, tendo em vista que os 
estudantes ingleses daquela 
época desenvolviam as regras 
de cada jogo juntos e é possí-
vel que em um desses jogos, 
que não era futebol, tenham 
encontrado a maneira de se 
jogar rugby como é feito hoje.
O rugby começou a tomar o 
mundo por meio das colônias in-
glesas, visto que ao colonizar um 
território, os soldados ingleses 
levavam consigo o novo espor-
te. A modalidade teve também 
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grande aceitação em escolas e 
universidades. Logo, tal prática 
se tornou um esporte que apro-
ximou povos por sua caracte-
rística no cumprimento das leis 
e do respeito aos adversários.

No Brasil, o rugby chegou 
em 1891, no Rio de Janei-
ro, quando Luiz Leonel Mou-
ra trouxe uma bola da Ingla-
terra, local onde fora estudar. 
A primeira equipe de rugby sur-
giu em 1895, criada por Charles 
Miller, o mesmo que trouxe o 
futebol para o Brasil. Contudo, o 
jogo passou a ser praticado com 
regularidade em 1925 quan-
do surgiram os primeiros jogos 
interestaduais, com a criação 
de novas equipes em Santos e 
no Rio de Janeiro. Em 1932 e 
1936 aconteceram os primeiros 
jogos internacionais, primeiro 
contra a seleção sul-africana e 
depois contra a inglesa. E assim 
o rugby foi se desenvolvendo.

Em 1963, foi fundada a União 
de Rugby do Brasil. Em 1972, 
é fundada a ABR (Associação 
Brasileira de Rugby), reconhe-
cida pelo Conselho Nacional 
de Desportos, que substituiu a 
União de Rugby do Brasil. No 
entanto, no ano de 2009, foi 
criada a Confederação Brasileira 
de Rugby (CBRu), que está re-
estruturando o rugby brasileiro, 
com parcerias, importação de 
tecnologia de ensinoaprendiza-
gem e com a profissionalização 
de sua gestão. A ascensão do 
rugby brasileiro tem sido rápida, 
o país conta atualmente com 76 
clubes reconhecidos pela CBRu. 
É importante não confundir-
mos rugby com futebol ame-
ricano. Este surgiu nos EUA 
por motivos comerciais, sen-
do uma derivação do rugby.
Em 2016, nas Olimpíadas que 
serão realizadas no Rio de Janei-
ro, Brasil, o rugby voltará a fazer 
parte do quadro de modalidades 
Olímpicas. Nas Olimpíadas, o 
rugby será disputado no forma-
to seven-a-side onde jogam sete 
jogadores para cada equipe. Di-
ferente da forma mais utilizada 
que é a Union em que jogam 
15 jogadores para cada equipe.

Para saber mais sobre as característi-
cas da modalidade, acesse o site da 
CBRu: http://www.brasilrugby.com.br
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Com relação aos aspectos pe-
dagógicos, o rugby se apresen-
ta como uma alternativa para a 
prática esportiva de crianças e 
jovens. Tal possibilidade ocorre 
por algumas particularidades:

365

Dimensão 
tático-cogni-
tiva

Pluralidade

Uma modalidade rica em situ-
ações que necessitam de solu-
ções rápidas, exigindo elevada 
adaptabilidade e especificidade.

Desenvolvimen-
to do espírito de
liderança

O rugby proporciona que o pra-
ticante se posicione como um 
líder em determinado momento, 
porque quem está com a bola 
conduz o jogo. Exige iniciati-
va, conduta e espírito de jogo.

O jogo contempla espaços e 
possibilidades para pessoas de 
diferentes biótipos (sobrepesa-
dos, magros, lentos, rápidos…), 
atuando especialmente como 
um agente de desenvolvimento 
da percepção de competência 
de crianças e jovens com bió-
tipo tido como inadequado para 
as modalidades tradicionais. 

Segurança

As regras do jogo são extrema-
mente contra atitudes violentas 
e são baseadas na segurança do 
praticante. É um jogo que tem 
por objetivos: invasão, disputa, 
continuidade e conversão de 
pontos (Try, conversão ou drop 
gol). Porém, os contatos físicos 
têm regras rígidas de segurança. 
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A International Rugby Board 
preconiza que a partir da prá-
tica do jogo, o rugby englobe 
uma quantidade de conceitos 
sociais e emocionais tais como: 
coragem, lealdade, espírito es-
portivo, disciplina e trabalho 
em equipe. As regras descre-
vem uma lista de controles 
contra qualquer atitude que 
possa ir de encontro ao modo 
de jogar e o comportamento 
dentro de campo. (IRB, 2010).
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POSSIBILID
ADE DE 

ADAPTAÇÃO/ESTRATÉGIA 

PARA INICIAÇÃO AO RUGBY

Entendemos que os princípios 
expostos até aqui corroboram 
com os que o PST oferece aos 
seus beneficiados, contribuindo 
na aplicação efetiva de um dos 
seus princípios basilares: a re-
versão do quadro atual de injus-
tiça, exclusão e vulnerabilidade 
social por meio do esporte, en-
globando os aspectos motores, 
pedagógicos, sociais e afetivos. 
Mas a inclusão do rugby nas 
ações desenvolvidas no PST 
certamente terá que passar por 
uma quebra de paradigmas, fator 
que pode causar certo descon-
forto inicial ao professor. Dessa 
forma, enumeramos algumas di-
ficuldades que podemos encon-
trar no processo de implantação:

1

367

        Desconhecimento do 
jogo, das regras e dos prin-
cípios do próprio jogo.

2               Falta de recursos 
materiais adequados.

3               Espaços inadequados 
(ex.: pisos duros, espaços redu-
zidos).

4             Pouca ou nenhuma 
vivência de professores e bene-
ficiados com a modalidade.

5            Preconceito sobre a 
suposta característica violenta 
do  rugby.

6               Desconhecimento das 
metodologias de aplicação práti-
ca no processo de ensino.

7             Insegurança por parte 
do professor no modo de abor-
dar e ensinar a modalidade.
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8                 Medo de oferecer ris-

co de lesões aos beneficiados.

9            Pouca expressão da  
modalidade em nosso país.

Entretanto, entendemos que 
as possibilidades oferecidas 
pelo rugby, como modalidade 
esportiva emergente no Brasil, 
podem ser superadas. Busca-
mos, pois, uma solução para 
que essa quebra de paradig-
ma seja vencida sem traumas.
Para tanto, apresentamos uma 
estratégia para o ensino do     
rugby que se ajusta como in-
trodução à modalidade, visto o 
seu baixo custo e dinamicidade, 
bem como ao fato de ser for-
temente atrativo e poder ser 
jogado por meninas e meninos 
no mesmo ambiente. A tal práti-
ca denominamos RUGBY TAG.
A forma de jogar é similar ao 
rugby, ataque, defesa e passes, 
porém, pode ser jogado em qua-
dras poliesportivas de piso duro. 
É muito usado como jogo de de-
senvolvimento pré-esportivo ao 
rugby tradicional (CBRu, 2010).
O rugby tag oportuniza que o 
jogo seja disputado, ao mesmo 
tempo, pelos dois sexos e por 
pessoas de diferentes faixas 
etárias, já que esse jogo subs-
titui o contato físico entre os 
jogadores (tackle) por um cinto 

e duas fitas colocadas na cintu-
ra de cada jogador (Figura 1).

Figura 1: Cinto  e  fitas  para  jogar o 
rugby tag
Fonte: Guzmán (2007)

Ou seja, ao invés de derrubar o 
seu adversário, o jogador terá 
apenas que tirar (puxar) uma 
ou ambas as fitas do cinto do 
adversário (tag significa indica-
ção, etiqueta). Essa alternativa 
resolve outra questão proble-
mática, qual seja, a falta de 
piso adequado, já que não será 
preciso derrubar o adversário 
para retomar a posse de bola.
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As indicações de fundamentos 
e regras, a seguir, encontram 
base no que preconizam Guz-
mán (2007) e a CBRu (2010). 

Ultrapassar a linha demarcada 
no fundo do campo, ou qua-
dra, e apoiar a bola no solo.

OBJETIVO 
DO JOGO

Ataque: a bola pode ser trans-
portada livremente com as 
mãos, ou passada para o lado 
ou para trás (em relação à linha 
de fundo do adversário); a bola 
não pode ser chutada, exceção 
feita ao início e recomeço do 
jogo; quem estiver portando a 
bola não pode empurrar os ad-
versários nem proteger ou guar-
dar a fita, impedindo que esta 
lhe seja retirada do cinto; quan-
do de posse da bola, o jogador 
não pode, deliberadamente, co-
lidir com os adversários. A par-
tir do momento em que há um 
“tag”, quem estiver de posse 
da bola deve voltar e deixar a 
bola para um dos membros de 
sua equipe, que recomeçará o 

 ATAQUE 
E DEFESA

369

Com a bola ao centro, o aluno 
que dará a saída deverá chu-
tar a bola ao alto (chute livre). 
Um aluno da equipe adversá-
ria deverá recepcionar a bola 
e poderá correr ou passar a 
bola. Os defensores só poderão 
avançar depois do chute livre.

     INÍCIO 
DO JOGO

S
O 

G

rugbi.indd   11rugbi.indd   11 09/08/2012   16:45:3909/08/2012   16:45:39



370
FU

N
D

A
M

EN
T
O

S
 E

 R
EG

R
A

S
 D

O
 T

U
G

B
Y

 T
A

G

jogo, enquanto este recoloca a 
fita no seu cinto. Vale desta-
car que o jogador somente po-
derá regressar ao jogo depois 
de ter colocado a fita no cinto.
Defesa: a fim de parar a pro-
gressão de quem estiver portan-
do a bola, os defensores apenas 
podem efetuar o “tag”, não po-
dendo nunca retirar a bola das 
mãos do atacante. Em cada 
“tag” o defensor deve respeitar, 
SEMPRE, a seguinte sequência:
1. Retirar a fita e gritar “tag”.
2. Levantar o braço com a fita 
na mão.
3. Devolver a fita ao jogador de 
quem a retirou.
4. Regressar ao jogo.

Figura 2: Jogo rugby tag - tentativa de 
“tag”.
Fonte: Guzmán (2007)

A bola será considerada fora 
de jogo quando o portador da 
bola pisar/ultrapassar a linha 
lateral e/ou quando a bola to-
car/ultrapassar a linha late-
ral. O jogo recomeça no local 
onde a bola/jogador saiu, com 
um chute livre ou um passe.

BOLA 
FORA

O fora de jogo acontece quan-
do há um “tag”, e nesta situ-
ação todos os jogadores da 
equipe que estão em situação 
de defensores devem recu-
ar para sua defesa estando a 
5 m de onde ocorreu o “tag”.
Quando é assinalado um chute 
livre, todos os jogadores defen-
sores devem colocar-se a 5 m do 
local onde o jogo será reiniciado.

 FORA 
DE JOGO
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Apesar de uma infração co-
metida, o árbitro permite que 
o jogo continue de forma a 
não interromper para não be-
neficiar a equipe infratora. Se 
a equipe não infratora não se 
beneficiar da vantagem, o ár-
bitro deve interromper o jogo 
e assinalar a falta original.

“LEI  DA 
VANTAGEM”

Todas as faltas serão assinala-
das no local da infração, com 
alteração de posse de bola.

Faltas no momento da marca-
ção do ponto:

Faltas no ataque:

Faltas na defesa:

•	Se no ato da marcação do 
ponto a bola cair das mãos do 
jogador atacante, a posse de 
bola muda de equipe. Nesta si-
tuação, o jogo recomeça em 5 
m à frente da linha de ponto da 
equipe que se beneficia da pos-
se de bola, com um chute livre.

•	Sempre que ocorrer um pas-
se e/ou um toque para frente 
com as mãos.
•	Se um atacante chutar a bola 
propositadamente.
•	Quando há um “tag” e o por-
tador da bola não respeita as 
regras do jogo (não passa ou 
pára).
•	O portador da bola impede 
que os defensores lhe retirem a 
fita.
•	O portador da bola, delibera-
damente, colide com os defen-
sores.

•	Quando o defensor retira a 
bola das mãos do atacante.
•	Quando o defensor empurra 
ou agarra o atacante.
•	Quando o defensor não de-
volve a fita ao atacante e inter-
fere no jogo.

FALTAS

•	O atacante interfere no jogo 
sem ter as duas fitas no cinto.
•	O portador da bola dá um 
passe para frente com as mãos.

Faltas no “fora de jogo”:
•	Quando um jogador que está 
fora de jogo, intercepta, impede 
ou atrasa o passe.
•	Quando é assinalada uma fal-
ta e o defensor não se coloca a 
5 m.

rugbi.indd   13 30/11/11   15:44



372
Diante da proposta apresentada 
no presente capítulo, entende-
mos que o rugby tag apresenta 
características apropriadas para 
compor o quadro de modalida-
des esportivas indicadas para 
o Programa Segundo Tempo.
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo All Blacks

Endereço: Rua dos Tackles, s/n

Dia: Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Eraldo Pinheiro

Monitor responsável: Gregory Silva

Objetivo geral

- Conhecer a prática do rugby.

Objetivos específicos

- Conhecer as regras básicas do rugby.
- Compreender a filosofia de jogo do rugby.

373

PLANOS DE 
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Conteúdo

- Rugby: conceitos básicos da modalidade

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- Aspectos principais 
do rugby e do rugby 
tag.

- Ao iniciar a aula apresentaremos a nova modalidade que será vi-
venciada.
- Explicar a origem e como é jogo formalmente.
- Expor como será feita a adaptação do jogo e suas regras (TAG).

- Movimentações bá-
sicas do jogo: passe, 
pontos e disputa.

- Valorização da par-
ticipação e envolvi-
mento de todos na 
execução da ativida-
de, respeitando as li-
mitações e potenciali-
dades de cada um.

Ilustração:

- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de parte de um 
jogo de rugby e enfatizar a importância do comprimento das regras 
do jogo. 
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2ª PARTE:
Exposição verbal e Trabalho em grupo:

- Possibilitar aos alunos o manuseio da bola (que provavelmen-
te será algo novo para os mesmos): lançar de várias formas, 
profundidades,chutar, receber etc. Explorar e discutir as várias pos-
sibilidades junto aos alunos.
- Jogo dos dez passes com a bola de rugby. Nesse jogo, em um 
perímetro delimitado, a equipe que conseguir completar dez passes 
sem a interferência do adversário somará um ponto. Nesse primeiro 
momento, a ideia é que os alunos se familiarizem com a bola, dando 
ênfase para os parâmetros de inteligência tática, conforme o Sistema 
de Aprendizagem e Desenvolvimento do Esporte (SADE) apresenta-
do no livro Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo. 
- Num segundo momento, utilizaremos ainda o jogo de dez passes, 
porém para ter a posse de bola ao invés de interceptar o passe do 
adversário teremos que tirar a fita (ou lenço, ou colete solto) que está 
na cintura (Tag) de quem está com a bola. Assim introduzimos uma 
das possibilidades do jogo. 
- Idem, passando a bola para trás. Embora se possa correr em várias 
direções (pode-se limitar a corrida, por exemplo, a 5 passos), deve-se 
procurar um companheiro que esteja atrás, passando a bola com as 
duas mãos com leve rotação do tronco.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Após as vivências, passa-se a um momento de identificação das 
dificuldades e facilidades encontradas na vivência, organização e 
desenvolvimento das atividades vivenciadas para a manipulação da 
bola. 
- Solicitar aos alunos que na medida do possível olhem jogos na in-
ternet ou em outros meios de comunicação.

- Duas bolas de rugby (tamanho 5); quatro cones; 20 coletes.
OBS: na falta de bolas de rugby, utilizar outras bolas.

Recursos
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- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização das tarefas.

Avaliação

Guzmán (2007) e Oliveira et al. (2009).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

Gregory Silva

Visto

Eraldo Pereira
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O rugby é algo novo em nosso 
cotidiano nacional. Ainda não 
se conhece as regras do jogo 
nem a filosofia que rege o es-
porte, de respeito e valorização 
do adversário. Pode ser um jogo 
a ser praticado como forma 
de lazer, em família, podendo 
ser – quem sabe, em breve – 
também um meio de ascensão 
social (para poucos, é verda-
de), status atingido por outras 
modalidades em nosso país.

Refletindo Sobre o Plano 
de Atividades do Programa               

Segundo Tempo

Importância do Conteúdo no 
Cotidiano

Quando se pretende ensinar 
qualquer conteúdo, entende-
mos que seja necessário que 
os alunos saibam o que farão 
e qual sua forma de utilização, 
facilitando o processo de apro-
priação do conceito, indepen-
dente da realização daquilo que 
se fará procedimentalmente.
Algumas “barreiras” com rela-
ção ao rugby devem ser que-
bradas: é um esporte que exi-
ge dos praticantes boa aptidão 
física, porém, não pode ser 
considerado um esporte vio-
lento. Prova disso é a grande 
adesão por parte do público 
feminino e a plena aceitação 
da modalidade no ambien-
te escolar dos países que a 
praticam tradicionalmente.
O vídeo utilizado pode ilus-
trar bem tais questões, bem 
como fomentar um conceito 
positivo sobre a modalidade.

A opção por práticas partici-
pativas, a apresentação de 
vídeo e a discussão permite 
aos alunos saber, conhecer, 
observar, identificar os ele-
mentos do conteúdo rugby.
Quando os alunos passam a 
discutir e trabalhar em grupo, 
a partir da elaboração para 
formas de jogar este “novo 
esporte” em nossa cultura, 
as possibilidades de combina-
ções de habilidades motoras 
e de consequente desenvolvi-
mento de capacidades físicas 
e intelectuais se multiplicam.

Justificativa para escolha das 
Práticas, Metodologias e Pro-
cedimentos

Dimensão Conceitual dos 
Conteúdos
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A partir do momento em que os 
alunos dominam os conceitos 
torna-se mais fácil compreen-
der como vivenciarão as ativi-
dades. Para a aula em questão, 
no caso específico do passe, 
no jogo de rugby o mesmo 
deve ser executado para trás, o 
que é diferente dos demais es-
portes presentes em nossa cul-
tura. Isso se apresenta como 
novidade, um novo parâmetro 
que deve ser plenamente exer-
citado nos próximos encontros.

A vivência do conteúdo deve 
permitir que o aluno iden-
tifique as diferenças exis-
tentes no grupo de alunos. 
O rugby tem como caracterís-
tica a valorização do adversá-
rio, como alguém extremamen-
te importante. Em relação aos 
companheiros de equipe, são 
exaltados os sensos de coleti-
vidade, humildade e liderança.

Dimensão Procedimental dos 
Conteúdos

Dimensão Atitudinal dos Con-
teúdos

A opção pela avaliação apre-
sentada tem foco central na 
identificação de como os alu-
nos solucionam os proble-
mas apresentados ao grupo, 
uma vez que uma das etapas 
mais importantes da ativida-
de é que os alunos constru-
am novos saberes a partir de 
uma problematização. Assim, 
é significativo que o profes-
sor questione os alunos, com 
um roteiro prévio de questões 
que identifiquem os principais 
itens vivenciados em atividade.

Avaliação
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo All Blacks

Endereço: Rua dos Tackles, s/n

Horário: 

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Eraldo Pinheiro

Monitor responsável: Gregory Silva

Objetivo geral

- Reconhecer e utilizar o fundamento passe e suas variações, res- Reconhecer e utilizar o fundamento passe e suas variações, res-
peitando e valorizando o jogo coletivo.

Objetivos específicos

- Compreender como e quando realizar o fundamento passe.
- Reconhecer a importância de todos os participantes do jogo no 
desenvolvimento do passe.
- Utilizar os diferentes passes garantindo a continuidade do ataque 
da sua equipe.

Conteúdo

- Rugby: passe.

Dia: 
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:

Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- O que é o passe com 
as mãos.
- A função do passe 
e suas variações no 
jogo.

- Iniciar a aula explicando que esta será baseada no fundamento 
passe.
- Explicar que o passe nada mais é que entregar a bola ao colega de 
forma que facilite a recepção, pois o mesmo é um dos fundamentos 
mais importantes do rugby.
- Perguntar aos alunos as formas de passes que eles conhecem, 
permitindo um momento de discussões para apresentar dúvidas e 
impressões sobre o que ouviram.
- Rever as dificuldades e facilidades encontradas na aula anterior, 
quando o passe foi introduzido de forma rudimentar.

- Vivências do passe 
com as mãos: curto 
e longo.

- Valorização da par-
ticipação e envolvi-
mento de todos na 
execução da ativida-
de, respeitando as li-
mitações e potenciali-
dades de cada um.

Ilustração:

- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de um jogo de 
rugby e solicitar que identifiquem as diferenças dos passes e suas 
especificidades, bem como a importância da participação e envolvi-
mento dos jogadores para o êxito no jogo.
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2ª PARTE:
Exposição verbal e Trabalho em grupo:

- Dividir os alunos em quatro grupos.
- Organizar os grupos em forma de quadrilátero. Os dois grupos que 
estiverem posicionados em diagonais opostas iniciarão com a posse 
de bola. Os passes serão efetuados em sequência, primeiramente 
para o colega da esquerda, após o passe o executante deve correr 
em direção ao colega receptor posicionando-se ao final da coluna e 
assim sucessivamente. Após todos executarem o movimento deve-
se trocar o sentido do passe.
- Sair da formação em círculo, mantendo os quatro grupos.
- Organizam-se os grupos em duas fileiras, estando um grupo de 
frente para o outro, os participantes posicionados à frente das colu-
nas iniciam uma corrida reta em direção ao outro grupo. Um partici-
pante portará a bola e executará o passe (no momento em que cruzar 
o centro do campo) para o colega que iniciou a corrida partindo do 
lado oposto ao do portador. Após a execução e recepção do passe, 
o receptor deverá levar a bola até o final do trajeto onde estará posi-
cionado o próximo colega que reiniciará a sequência.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos 
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facili-
dades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das 
atividades vivenciadas para realização do passe.
- Solicitar aos alunos que registrem em papel suas atividades para 
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro mo-
mento possam ser reutilizadas.

Trabalho em Grupo:

- Depois das vivências solicitar aos alunos que elaborem uma ativida-
de que envolva o passe e todos os alunos em igual proporção.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que 
expliquem e demonstrem a atividade elaborada. Em seguida, os de-
mais alunos experimentam as atividades elaboradas por cada um dos 
quatro grupos.

rugbi.indd   23 30/11/11   15:44



382
PL

A
N

O
S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

Gregory Silva

Visto

Eraldo Pereira

- Duas bolas de rugby (tamanho 5); quatro cones.
- Papel e caneta.
OBS: na de bolas de rugby, utilizar outras bolas.

Recursos

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização dos diferentes passes.

Avaliação

Oliveira et al. (2009) e Vaz (2005).

Fontes para aprofundamentos
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo All Blacks

Endereço: Rua dos Tackles, s/n

Horário: 13:00 - 15:00

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Eraldo Pinheiro

Monitor responsável: Gregory Silva

Objetivo geral

- Criar a estratégia de “fixar” o marcador e depois correr para a 
esquerda ou direita. 

Objetivos específicos

- Identificar o marcador.
- Correr em direção ao marcador.
- Identificar o espaço vazio.
- No momento oportuno trocar de direção – side-step. 

Conteúdo

- Rugby: invasão.

Dia: 03/10/2010
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:

Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- Compreensão do 
objetivo do jogo e 
das estratégias para 
atingi-lo, correr para 
frente.

- Iniciar a aula explicando que esta será baseada no fundamento in-
vasão (corrida). 
- Informar que a bola deve ser conduzida com as duas mãos para 
haver maiores possibilidades no momento da tomada de decisão e 
também menor probabilidade da bola não cair. 
- Explicar as opções que o aluno terá quando correr em direção ao 
marcador e assim que o adversário “fixar” a marcação nele: a) passe; 
b) side-step. 
- Explicar o que o side-step é uma finta de corpo ou uma troca rápida 
de direção. 
- Perguntar aos alunos se eles identificam alguma outra possibilidade 
de tomada de decisão.

- Linhas de ataque 
com 4 ou 5 alunos, 
buscando os espa-
ços entre os cones 
para atacar.

- Tomada de decisão.

Ilustração:

- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de corridas com 
side-steps.
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3ª PARTE:
Exposição verbal:

- Por meio de perguntas para o grupo, verificar se os pontos-chave 
da atividade foram fixados. Por exemplo: Quais as possibilidades que 
temos ao ter um adversário pela frente?

- Cinco bolas de rugby (tamanho 5); dez cones. 
OBS: na falta de bolas de rugby, utilizar outras bolas.

Recursos

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização das diferentes tomadas de decisão. 

Avaliação

2ª PARTE:
Exposição verbal e Trabalho em grupo:

- Dividir os alunos em grupos de quatro ou cinco pessoas.
- Posicioná-los a uma distância de ± 3 m em diagonal. 
- Colocar cones à frente de cada aluno a uma distância de 5 m do 
primeiro aluno, 10 m do segundo, 15 m do terceiro e assim sucessi-
vamente. Os alunos deverão correr em direção aos cones e “fixar” a 
marcação e em seguida dar o passe; aquele que recebe a bola deverá 
fazer o mesmo e assim por diante. 
- Depois que cada aluno fizer isso em torno de dez vezes, mudamos 
os alunos de posição. O aluno ao invés de passar a bola quando 
“fixar” a marcação, deverá fazer um side-step no cone. Depois que 
ultrapassar o cone, o aluno deverá passar a bola para o companheiro 
que virá correndo ao seu lado. 
- Tomar cuidado para fazer o mesmo exercício passando a bola para 
os dois lados. Ex.: Primeiro para a esquerda, dez repetições, e depois 
para a direita.
- Realizar enfrentamentos – 1 contra 1, 2 contra 2 , 3 contra 3, 4 
contra 4 e 5 contra 5, utilizando o rugby tag como referência.
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Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

Gregory Silva

Visto

Eraldo Pereira

Guzmán (2007) e Oliveira et al. (2009).

Fontes para aprofundamentos
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo All Blacks

Endereço: Rua dos Tackles, s/n

Horário:

Turma: Mista Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Eraldo Pinheiro

Monitor responsável: Gregory Silva

Objetivo geral

- Superar o adversário, jogo rugby tag propriamente dito.

Objetivos específicos

- Vivenciar a situação de jogo e tomada de decisão.

Conteúdo

- Rugby: criar superioridade numérica.
- Rugby tag – aplicação do jogo.

Dia:
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- Conceitos de supe- Conceitos de supe-
rioridade numérica.

- Ao iniciar a aula, o professor deverá retomar os pontos-chave do 
passe e do side-step.
- Explicar o jogo rugby tag – regras e fundamentos básicos.

- Vivência de situa-Vivência de situa-
ções de superiorida-
de numérica. 
- Vivência do rugby 
tag.

- Valorização da par-
ticipação e envolvi-
mento de todos na 
execução da ativida-
de, respeitando as li-
mitações e potenciali-
dades de cada um.

2ª PARTE:
Exposição verbal e Trabalho em grupo:

- Delimitar um retângulo de 10 m de comprimento por 6 m de largura.
- Formar três colunas, em um dos lados de 10 m de frente para o 
interior do retângulo. O primeiro das duas colunas da direita (atacan-
tes) sai pelo lado direito e entra no interior do retângulo pelo fundo. 
- O primeiro da coluna da esquerda (defensor) sai para o lado esquer-
do e entra pelo fundo para defender.   
- Os três alunos (dois atacantes e um defensor) saem ao mesmo 
tempo.
- O objetivo dos atacantes é superar o adversário e apoiar a bola ao 
final do retângulo. O objetivo do defensor é tirar o tag de quem está 
com a bola.

Ilustração:

- Mostrar fotos em cartazes sobre o rugby tag.
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Trabalho em Grupo:

- Aplicar o jogo rugby tag, utilizando o método global funcional. En-
tendendo que as ferramentas básicas para o jogo já foram forne-
cidas, o professor deverá agir como mediador, solicitando que os 
alunos opinem a cada dúvida que venha a surgir no jogo.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Estabelecer com os alunos relações com as aulas anteriores.
- Discutir o jogo realizado e solicitar que os alunos pesquisem sobre 
o rugby na internet (se possível) e em outros meios de comunicação.

- Duas bolas de rugby (tamanho 5); dez cones; 20 coletes.
OBS: na falta de bolas de rugby, utilizar outras bolas.

Recursos

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a 
do grupo na realização dos diferentes passes.
- Observar como os alunos elaboram estratégias para superar os 
desafios impostos pela superioridade numérica.
- Identificar como os alunos participaram do jogo.

Avaliação

rugbi.indd   31 30/11/11   15:44



390
PL

A
N

O
S
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

Coordenador de Núcleo Visto

Monitor responsável

Gregory Silva

Visto

Eraldo Pereira

Guzmán (2007), Oliveira et al. (2009) e Rezende e Valdés (2004).

Fontes para aprofundamentos
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INTRODUÇÃO
395

Neste texto apontamos a opor-
tunidade de conhecer, refle-
tir e experimentar um esporte 
não-convencional, o ultimate 
frisbee, uma das modalidades 
que se pode praticar utilizando 
o disco frisbee. Um dos pou-
cos esportes no mundo que não 
possui árbitros, tendo apenas 
regras gerais para orientação 
das ações dos participantes no 
jogo. Isso permite aos pratican-
tes dessa modalidade esportiva 
o exercício criativo de constru-
ção de suas ações técnicas, tá-
ticas, sociais, colaborativas, de 
auto-organização e julgamento 
de suas ações. Um esporte apa-
rentemente competitivo, mas 
que é essencialmente lúdico-
criativo, uma ótima opção de 
prática educacional no Progra-
ma Segundo Tempo. Esse es-
porte certamente envolverá de 
forma participativa as crianças 
e os jovens, pois mistura es-

porte coletivo com muitas pos-
sibilidades de movimentação 
e descoberta, principalmente 
porque sua finalidade é fazer 
um parceiro receber o disco na 
área de gol, e não são poucos 
os gols durante uma partida. 
Jogar ultimate frisbee é muito 
simples e prazeroso. Ao final 
dessa experiência se poderá des-
cobrir um esporte que promove 
o desenvolvimento cultural, au-
xilia no desenvolvimento de ha-
bilidades técnicas e táticas, bem 
como exige esforço físico, inte-
lectual, capacidade de negocia-
ção e capacidade organizativa.
Um bom jogo para todos!

Para refletir: Já imaginou um espor-
te em que você assume que come-
teu uma infração dando a posse do 
disco para a equipe adversária? ISSO 
SIM É UMA APRENDIZAGEM BASE-
ADA NA CONSTRUÇÃO DE VALO-
RES! Para saber mais acesse http://
meninasfrisbee.wordpress.com/ ou 
http://100porcentoultimate.word-
press.com/
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bee (FRISBEE BRASIL, 2010).
É um esporte praticado com 
o frisbee (disco de plástico de 
175 g). Seus fundamentos as-
sociam aos princípios da marca-
ção e da finta do basquetebol, a
destreza e a pontuação, a par-

tir da recepção do disco numa 
área de gol semelhante ao fute-
bol americano (HUCKE, 2010).
O ultimate frisbee não possui 
árbitros, mas há regras que con-
tribuem para o espírito de jogo, 
como veremos no tópico a seguir.

FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA DA 

MODALID
ADE

HISTÓRICO

O ultimate frisbee é uma mo-
dalidade esportiva que sur-
giu por volta de 1960 nos 
Estados Unidos, a partir da 
criação do disco (frisbee).
O disco utilizado no ultimate fris-
bee surgiu numa fábrica de tortas 

americanas, que tinha o nome 
de frisbe’s. Seus funcionários 
brincavam de arremessar o pra-
to (fôrma) utilizado para colocar 
tortas, jogando-as de um para o 
outro. Supostamente, esse é o 
nascedouro do frisbee e, conse-
quentemente, do ultimate fris-

396
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FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA DA 

MODALID
ADE

O jogo é formado por duas equipes compostas de sete jogado-
res. A partida é realizada normalmente em um campo de gra-
ma, numa área de jogo que consiste em um retângulo de 64 m x 
37 m denominado “campo de jogo”, com um retângulo de 18 m 
x 37 m denominado endzone ou zona de gol, disposto em alinha-
mento com o fim de cada um dos lados de 37 m (HUCKE, 2010).

Campo para jogar Ultimate Frisbee

397

64 m

20 m 20 m

3
7
 m18 m 18 m

Campo de jogo
Endzone

Figura 1 - Campo de jogo
Fonte: Hucke (2010)

FU TE
MO
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O ponto é marcado quando 
um jogador de sua equipe re-
cebe o disco na zona de gol. 
Para se chegar à zona de gol 
o disco deve ser passado de 
jogador para jogador, que ao 
recebê-lo não poderá andar. 
A única movimentação permiti-
da é a partir de um pé de apoio, 
semelhante ao pé do pivô no 
jogo de basquetebol. Depois de 
receber o disco, o jogador de-
verá passá-lo para outro compa-
nheiro em até 10 segundos. A 
recuperação do disco pela equi-
pe que está fazendo a marcação 
deverá ocorrer pela intercepta-
ção do disco e nunca por meio do 
contato com o corpo do jogador 
da outra equipe. Vence a equi-
pe que atingir 19 pontos, man-
tendo uma diferença de dois em 
relação à equipe opositora ou 
até que alguém da equipe atin-
ja 21 pontos (HUCKE, 2010).

É importante frisar um proce-
dimento que funciona até em 
campeonatos mundiais: não 
há árbitros. O jogo fisicamente 
desafiante e altamente compe-
titivo é encorajado, porém o es-
pírito de jogo é a base. Tradicio-
nalmente, o mesmo conta com 
o espírito de nobreza esportiva 
que delega a responsabilidade 
do jogo limpo (fair play) para 
cada jogador, responsabilidade 
coletiva e, acima de tudo, di-
vertimento! (BEACH ULTIMATE 
LOVERS ASSOCIATION, 2010).
Assim, o propósito das regras 
do ultimate frisbee é propor-
cionar um guia de consulta 
que descreva a organização de 
como se joga o esporte (HU-
CKE, 2010). Assume-se que 
nenhum jogador violará inten-
cionalmente as regras. Porém, 
quando um jogador sofre uma 
falta, este se manifesta “pedin-
do“ a mesma, e o jogo é para-
do. Se o oponente concorda que 
fez falta a pessoa que sofreu 
a falta recebe o disco e conti-
nua o jogo. Se o oponente não 
concorda que fez a falta, o dis-
co volta para o último jogador 
que lançou o frisbee até aquele 
impasse e o jogo é retomado.
A mudança de posse do dis-
co é denominada turnover, ou 
seja, quando a equipe que es-

Dica: veja imagens e depoi-
mentos sobre a experiência 
de jogar esse esporte em “ul-
timate frisbee: o disco sem 
fronteiras”, disponível em:  
http://www.youtube.com/
watch?v=0BUkru0VFws.
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tava com a posse do disco (ata-
que) passa a defender e vice-
versa, isto ocorre sempre que:

O disco toca no chão, 
quando a equipe deixa 
cair por qualquer motivo.

O disco  é apanhado fora 
do campo, sendo que na li-
nha limite é considerado fora.

O disco  é interceptado por um 
jogador da equipe defensiva.
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FUNDAMENTOS 

DO ULTIMATE 

FRISBEE

É o fundamento mais importan-
te do ultimate frisbee. Os dois 
tipos de passes mais usados 
são o backhand e forehand.

Conforme já dito anteriormente, 
os deslocamentos de ataque e 
defesa se assemelham aos do 
basquetebol, com movimentos 
que exigem habilidades e ca-
pacidades motoras específicas.

•	 Backhand: é o mais execu-
tado e fácil de aprender. Para 
executá-lo, colocamos os de-
dos indicador e médio na parte 
interna do disco e o polegar na 
parte de cima. O lançamento 
é realizado num movimento da 
mão direita, por exemplo, sain-
do da lateral esquerda, de trás 
para frente, quando a mão vem 
para frente, faz-se um movi-
mento de chicotada lançando 
o disco na direção desejada.

•	 Forehand: neste passe, co-
locamos os dedos indicador e 
médio na parte interna do dis-
co e o polegar na lateral do dis-
co, e o lançamento é realizado 
num movimento da mão direita 
(por exemplo) saindo da late-
ral direita, num movimento de 
trás para frente, quando a mão 
vem para frente, faz-se um mo-
vimento de chicotada lançando 
o disco na direção desejada.

PASSE

DESLOCAMEN-
TOS DE ATAQUE 
E DEFESA
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Apesar do ultimate frisbee ocor-
rer principalmente em campo 
gramado, já há versões adap-
tadas para praia e quadra (in-
clusive indoor), em função de 
necessidades adaptativas es-
pecialmente por conta da tem-
peratura e características am-
bientais em diversos países. 
Tais adaptações podem ser 
adequadas aos núcleos do Pro-
grama Segundo Tempo, que 
possuem grande diversidade 
em relação aos espaços físicos. 
Nesses casos, as mudanças bá-
sicas ocorrem em torno: do ta-
manho do espaço (o campo de 
jogo, um retângulo de 45 m x 
25 m, e a “endzone” com 15 
m x 25 m), do número de joga-
dores (normalmente 5 jogado-
res) e da pontuação. A partida 
dura até que uma das equipes 
atinja a pontuação combinada 
no início do jogo, geralmente 13 
pontos ou até acabar o tempo 

401

limite, normalmente de 30 a 40 
min, neste caso vence a equi-
pe que tiver o maior número de 
pontos. (BEACH ULTIMATE LO-
VERS ASSOCIATION, 2010). 
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pôr do Sol

Endereço: Rua Disco Voador, s/n

Horário:

Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Akin Santos

Monitora responsável: Aisha Rosa

Objetivo geral

- Compreender a modalidade ultimate frisbee como uma possibili-
dade de prática esportiva, reconhecendo sua evolução histórica e 
características básicas.

Dia:

Turma: Mista

PLANOS DE 

ATIVIDADES

402
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Objetivos específicos

- Conhecer a história do ultimate frisbee. 
- Reconhecer o espaço no qual ocorre o jogo, bem como todas 
as suas peculiaridades (campo de jogo, zona de gol/ponto, áreas 
externas).

403

Conteúdo

- Introdução ao ultimate frisbee.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Práticas, metodologias e procedimentos

Conceitual:

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

Procedimental: Atitudinal:

- História do ultimate 
frisbee.
- Características do 
campo onde se joga 
ultimate frisbee.

- Iniciar explicando que a aula terá como fundamento a história do 
ultimate frisbee e as possibilidades de espaços de jogo.
- Exposição sobre a história do ultimate frisbee, desde a fábrica de 
tortas até a criação dos discos, utilizando cartazes com gravuras e 
fotografias.
- Abrir espaço para questionamentos e dúvidas iniciais.

- Vivências dos prin-
cípios do jogo.

- Importância do ou-
tro para a realização 
do jogo.
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2ª PARTE:
Atividades em Grupo:

- Dividir a quadra ou outro espaço disponível no formato do espaço 
do jogo de ultimate frisbee e dar a cada espaço o nome de uma torta, 
fazendo alusão à história da modalidade.
- Dividir os alunos em quatro grupos (utilizar um número para cada 
grupo).
- Cada grupo se organiza numa das áreas do jogo e um grupo na área 
externa.
- Ao comando do professor chamando um número e nome de torta, 
os grupos têm que se dirigir para o espaço correspondente.

Atividade 1

- Manter a divisão da quadra ou outro espaço disponível no formato 
do espaço do jogo de ultimate frisbee (uma área de campo de jogo 
dividida ao meio, duas áreas para zonas de gol/ponto).
- Dividir os alunos em duas equipes sendo que cada uma estará di-
vidida em dois espaços (metade da equipe ficará numa metade do 
campo e a outra metade na zona de gol em frente). A outra equipe 
estará da mesma forma organizada, porém nos outros dois espaços 
disponíveis.
- Uma equipe estará com dez pratos de papelão e terá que efetuar 
lançamentos destes pratos para a sua outra metade da equipe que 
estará na zona de gol. Esta, por sua vez, deverá contar em voz alta 
cada prato recebido. Enquanto isso a outra equipe tentará impedir e 
também pegar esses pratos e passar para a sua outra metade que 
estará na outra zona de gol. Vence a equipe que conseguir passar os 
dez pratos para sua equipe na zona de gol. Variações: aumentar ou 
diminuir o número de pratos em jogo, aumentando ou diminuindo o 
número de pratos para pontuação.
- A partir das vivências, solicitar que cada grupo proponha uma pos-
sibilidade de variação para as atividades propostas e desenvolva-as 
com a turma.

Atividade 2
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3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Ao final conversar sobre o que foi realizado durante toda a aula, 
interagindo com os alunos e sinalizar a continuação para o próximo 
encontro.

- Dez pratos de papelão laminado (de festa); oito cones (podendo 
ser utilizados garrafas pet, chinelos/calçados, bancos pequenos, en-
tre outros) para marcação dos espaços do jogo.

Recursos

- Observar como os alunos lidam com as informações recebidas 
sobre um novo jogo, sua história e o reconhecimento dos espaços 
do jogo.

Avaliação

Oliveira et al. (2009) e Hucke (2010).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Aisha Rosa

Visto

Akin Santos
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O ultimate frisbee é um espor-
te coletivo, que vem crescendo 
no Brasil principalmente pelas 
suas características básicas, o 
“espírito do jogo” e o fato de 
não ter árbitros, o que o tor-
na extremamente diferente de 
todos os outros. Em função 
destas características, o es-
porte permite a instrumentali-
zação do aluno para uma prá-
tica autônoma e permanente. 
A possibilidade de ser realiza-
do em espaços alternativos 
pode proporcionar uma práti-
ca recreativa que não dependa 
necessariamente de espaços 
físicos apropriados. Vivenciar 
estes princípios pode signi-
ficar uma releitura de intera-
ção com o mundo, com os 
esportes e com as pessoas.

Refletindo Sobre o Plano 
de Atividades do Programa               

Segundo Tempo

Importância do Conteúdo no 
Cotidiano

A eleição de práticas, meto-
dologias e procedimentos, que 
partem da exposição verbal, 
da ilustração, dos trabalhos 
em grupo e da possibilidade 
de questionamentos permite 
aos alunos uma interação com 
o conteúdo, no qual se busca 
despertar a necessidade de ex-
perimentar, sistematizar, criar, 
classificar, relacionar, concluir, 
jogar e, mais ainda, querer sa-
ber, querer fazer e compreen-
der os elementos do esporte.

Justificativa para escolha das 
Práticas, Metodologias e Pro-
cedimentos

Quando se intenciona ensinar 
um conteúdo, entendemos 
que seja necessário que os 
alunos conheçam qual a pro-
posta, qual a sua forma usual/
tradicional, o que se pretende 
com ela, facilitando o proces-
so de apropriação do conceito. 
Nesse sentido, entendemos 
necessária a exposição ver-
bal do planejamento geral e 
de cada início de aula, con-
ceituando o conteúdo e apon-
tando o objetivo (roda inicial).

Dimensão Conceitual dos 
Conteúdos
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Estando os alunos cientes dos 
conceitos e dos objetivos tor-
na-se mais fácil compreender 
as vivências das atividades 
propostas, desde a confecção 
dos equipamentos até a exe-
cução do jogo no seu mode-
lo tradicional. Nesse sentido, 
os mesmos devem ser incen-
tivados a vivenciar as diver-
sas possibilidades de realizar 
o jogo, desde as dimensões e 
áreas do campo, passes, ata-
que até entender a leitura do 
jogo e chegar à versão original.

Dimensão Procedimental dos 
Conteúdos

No processo de vivência dos 
conteúdos, esperamos que 
os alunos reconheçam as di-
ferenças existentes entre 
eles, a necessidade de orga-
nização própria e dos colegas 
para o andamento das ativi-
dades e a necessidade de par-
ceria no processo coletivo. 
É fundamental que os alunos 
respeitem os limites e as po-
tencialidades de cada um e o 
como cada um pode contri-
buir para com o cumprimento 
dos objetivos das atividades, 
valorizando a participação e 
o envolvimento de todos. O 

Dimensão Atitudinal dos Con-
teúdos

As avaliações apresentadas 
têm como objetivo visuali-
zar como os alunos interagem 
e solucionam os problemas 
apresentados, entendendo 
que uma das etapas signifi-
cativas da atividade perpassa 
pelos alunos proporem novas 
possibilidades de realização. 
É necessário que o professor 
sempre que possível apresente 
propostas em que eles tenham 
que tomar as decisões. Tam-
bém é fundamental provocar e 
questionar os alunos no sentido 
de estimular o interesse, a cria-
tividade, a tomada de decisão, 
o envolvimento e a responsa-
bilidade pelo conteúdo apreen-
dido. A roda final é, em geral, 
o momento para tais provoca-
ções (não se excluindo as inter-
venções durante a atividade). 

Avaliação

fato de não haver juízes no 
jogo é uma grande oportuni-
dade de se vivenciar e exaltar 
os princípios éticos de justiça, 
cooperação, companheiris-
mo e cidadania, entre outros.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pôr do Sol

Endereço: Rua Disco Voador, s/n

Horário:

Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Akin Santos

Monitora responsável: Aisha Rosa

Objetivo geral

- Reconhecer o frisbee como uma modalidade esportiva que pode 
ser adaptada a diferentes situações, desde o espaço de jogo ao 
próprio frisbee.

Dia:

Turma: Mista

Objetivos específicos

- Confeccionar frisbees e cones de sucata.
- Experimentar situações com os equipamentos produzidos.

Conteúdo

- Possibilidades do ultimate frisbee.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- Quais são e para 
que servem os equi-
pamentos do jogo?

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

- Iniciar explicitando que o fundamento da aula será a produção dos 
equipamentos necessários para a realização do jogo. 
- Expor quais são os equipamentos necessários para a realização de 
um jogo (normalmente 1 frisbee e 8 cones).

- Produção dos equi-
pamentos necessá-
rios ao jogo.
- Vivência do jogo 
com os equipamen-
tos produzidos.

- Valorização da capa-
cidade criativa e pro-
dutiva. 

Ilustração e trabalho independente:

- Após a exposição e explicações iniciais, apresentar o equipamento 
original/oficial e materiais visuais (slides, fotos, revistas, vídeo, den-
tre outros) sobre os equipamentos, despertando os alunos a pensa-
rem em possíveis adaptações.
- Questionar sobre a possibilidade de confecção dos materiais pelo 
próprio grupo, destacando questões como tamanho, tipos, qualida-
de, entre outros. 
- Abrir espaço para questionamentos e dúvidas iniciais.
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo:

- Dividir os alunos em grupos de quatro a cinco beneficiados a depen-
der do número de alunos em atividade. É importante deixar o grupo 
se auto-organizar. 
- Dividir os grupos na produção dos equipamentos, sendo que cada 
aluno deverá confeccionar um frisbee e cada grupo deverá produzir 
um cone e uma bandeirola.
- Os frisbees poderão ser produzidos a partir da união de dois pratos 
de papelão e alumínio (colar fundo com fundo, para que as bordas 
separadas deem a sensação da borda do frisbee original); podem ser 
produzidos a partir da união de três pratos plásticos, tamanho grande 
(neste caso cola-se encaixando as partes côncavas); outra possibili-
dade é cortar pedaços de papelão em círculos de entre 25 e 30 cm 
de diâmetro (se o papelão for muito fino é interessante colar dois ou 
três para ficar um pouco pesado). É possível também fazer o frisbee 
a partir de tampas de baldes plásticos.  A partir destas ideias outras 
possibilidades podem surgir. 
- Já os cones precisam ser feitos de papelão. Corta-se um triângulo 
de 75 cm de altura com a borda inferior arredondada com 40 cm de 
largura, enrola-se este molde e prega-se com grampos (grampeador 
grande). É possível usar baldes ou caixas de papelão como cones 
para marcar as áreas de jogo e de ponto/gol e também garrafas PET 
com areia ou água (não oferecem boa visualização em campo, mas 
são boas alternativas).
- Após a confecção dos equipamentos, solicitar que os alunos expe-
rimentem os materiais, lançando os discos e marcando as áreas de 
jogo e de ponto/gol.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Ao final, deixar que os grupos mostrem aos demais os frisbees con-
feccionados, demonstrando sua utilização. Permitir a cada grupo que 
execute arremessos com os frisbees (da forma que conseguirem, 
pois a técnica ainda não foi ensinada/aprendida) dos demais grupos 
e falem sobre a experiência. 
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- Caixas de papelão, pratos de papelão laminados, pratos plásticos 
grandes, papelão, papel metro, cola, tesoura, grampeador, entre 
outros. 

Recursos

- Analisar como os alunos interagem entre si para a construção dos 
equipamentos.
- Observar se eles se permitem e permitem aos colegas expor e co-
locar em prática as ideias de toda a turma.

Avaliação

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Aisha Rosa

Visto

Akin Santos

Gutierrez et al. (2007) e Hucke (2010).

Fontes para aprofundamentos
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pôr do Sol

Endereço: Rua Disco Voador, s/n

Horário:

Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Akin Santos

Monitora responsável: Aisha Rosa

Objetivo geral

- Valorizar o passe como elemento importante para a manutenção 
da posse do frisbee pela própria equipe.

Dia:

Turma: Mista

Objetivos específicos

- Explorar as diferentes possibilidades de passe.
- Atuar reconhecendo a necessidade de todos os participantes no 
desenvolvimento dos passes.

Conteúdo

- O passe no ultimate frisbee.
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2ª PARTE:
Trabalho em Grupo:

Jogo dos dez passes: dividir os beneficiados em dois ou mais gru-
pos, a depender do número de alunos na aula. É importante deixar 
o grupo se auto-organizar e julgar se há equilíbrio no nível técnico e 
físico entre os integrantes das equipes.  Cada grupo deverá efetuar 
uma sequência de troca de passes entre si na tentativa de superar 
a oposição do outro grupo e realizar o maior número de passes. O 
número de passes que será computado como ponto é estabelecido 
em função das habilidades dos alunos e da dificuldade de realização 
dos passes. Pontua-se a cada “número” de passes consecutivos re-
alizados por uma mesma equipe. Sempre que uma equipe recuperar 
a posse do disco ou a equipe que estiver trocando passes deixar o 
disco cair ou sair da área de jogo a posse do disco é passada para a 

Atividade 1

413
Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- O que é o passe no 
ultimate frisbee?
- A função do passe e 
suas possibilidades no 
jogo.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

- Explicar as possibilidades dos passes do ultimate frisbee.
- Explicitar que o passe é o movimento de entregar o disco ao com-
panheiro de time. Consiste em fazer o disco chegar da melhor e mais 
segura forma ao colega da própria equipe, constituindo-se como um 
elemento favorável e imprescindível ao alcance do ponto. 
- Explicar e proporcionar a vivência dos passes backhand e forehand.
- Solicitar aos alunos que criem novas possibilidades de passes, além 
dos apresentados.
- Abrir espaço para dúvidas iniciais.

- Vivência de diferen-
tes tipos de passe.

- Necessidade do en-
volvimento de todos 
no processo (o passe 
é a essência do jogo 
coletivo).
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outra equipe que iniciará uma nova jogada e contagem do número 
de passes. Variações: aumentar ou diminuir o número de passes; 
aumentar ou diminuir o espaço de jogo; permitir ou não que um jo-
gador que efetuou o passe receba o mesmo de volta; criar área de 
jogo para cada um dos jogadores em quadra. 

Quadrado ou ponto futuro: solicitar a formação de quatro grupos 
(quanto menor o grupo, mais rápido tende a funcionar), em que cada 
grupo será uma ponta de um quadrado, o jogo começa quando um 
jogador a partir de uma extremidade do quadrado inicia uma sequ-
ência em que este primeiro jogador lança o disco para o próximo 
jogador um pouco mais adiante, entre o jogador que pegará o disco 
e o próximo jogador da extremidade seguinte do quadrado, este re-
cebe e lança um pouco mais adiante para o próximo jogador e assim 
sucessivamente. Vence a equipe que fizer primeiro os 10 pontos. 
Podem ser utilizados vários quadrados ao mesmo tempo. Variações: 
acrescentar mais um disco em cada quadrado; aumentar o tamanho 
do quadrado; diminuir o número de jogadores em cada quadrado; es-
tipular outra quantidade de pontos; não deixar o disco cair nenhuma 
vez.

Atividade 2

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Após as vivências, solicitar que os alunos apresentem o que eles 
compreenderam, as dificuldades encontradas na execução dos pas-
ses, e então que façam sugestões para um novo formato de atuação. 
É importante vivenciar as sugestões propostas pelos alunos.

- Frisbees (originais ou confeccionados pelos próprios alunos).

Recursos

- Analisar se os beneficiados reconhecem a necessidade e a impor-
tância do envolvimento de todos no processo de troca dos passes.

Avaliação
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Oliveira et al. (2009) e Hucke (2010).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Aisha Rosa

Visto

Akin Santos
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pôr do Sol

Endereço: Rua Disco Voador, s/n

Horário:

Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Akin Santos

Monitora responsável: Aisha Rosa

Objetivo geral

- Reconhecer a etapa do ataque como possibilidade de alcance 
ao ponto, adaptando-se à realidade do jogo e demais colegas da 
equipe.

Dia:

Turma: Mista

Objetivos específicos

- Compreender como e quando realizar o ataque. 
- Atuar reconhecendo a necessidade da auto-organização, bem 
como da organização coletiva.

Conteúdo

- O jogo ofensivo (ataque) no ultimate frisbee.
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2ª PARTE:
Trabalho em Grupo:

- Dividir os alunos em dois grupos, com equilíbrio no nível técnico e 
físico entre os integrantes das equipes. 
- A área de jogo será dividida ao meio e nas extremidades, na área de 
ponto coloca-se um disco. 
- Com outro disco, cada equipe deverá trocar passes, sendo que 
cada jogador deve pegar no disco pelo menos duas vezes, até con-
seguir chegar à zona de ponto onde está o disco da outra equipe e 
tocá-lo. O ponto só é marcado se o disco da equipe no ataque tocar 
no disco que está na zona de ponto. Nenhum jogador pode andar se-
gurando o disco. A outra equipe deverá tentar impedir que a equipe 

Atividade 1

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- Significado e função 
do ataque.

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:

- Iniciar explicando que a aula terá como fundamento o ataque. 
- Pontuar que o ataque é a organização da equipe para uma ação 
ofensiva, que visa à realização do ponto. 
- Expor sobre a necessidade de organização do ataque, quando e 
como utilizá-lo. 
- Abrir espaço para questionamentos e dúvidas iniciais.

- Vivências de situa-
ções de ataque.

- Reconhecimento da 
necessidade de auto-
organização e organi-
zação coletiva.

Ilustração:

- Após a exposição, apresentar materiais visuais (slides, fotos, revis-
tas, vídeo) sobre as possibilidades de ataque. Mostrar nesses mate-
riais a importância da participação e envolvimento de todos para o 
bom desenvolvimento das estratégias de ataque.
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3ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho em grupo:

- Solicitar que os grupos criem outras estratégias de ataque e em 
seguida as vivenciem.
- Após as vivências, contextualizar o jogo e sua relação com outros 
esportes anteriormente vivenciados. Possibilitar aos alunos a oportu-
nidade de se expressarem sobre a atividade.

- Frisbees (originais ou confeccionados pelos próprios alunos).
- Oito objetos (cones, chinelos/calçados, bancos pequenos, entre 
outros) para marcação dos espaços do jogo.

Recursos

toque no disco que está em sua zona de ponto, entretanto não pode 
puxar o disco da mão do adversário. Sempre que o disco cair no 
chão, o mesmo passa automaticamente para a outra equipe. Varia-
ções: determinar um jogador de cada equipe como “coringa”, para 
que possa receber mais vezes o disco; aumentar o número de vezes 
em que cada jogador terá que pegar no disco; mudar o objetivo de 
tocar no disco para ter que pegá-lo e fazer ponto com ele na outra 
zona de ponto. 

- Dividir os alunos em duas equipes. Será utilizada a área do jogo 
ultimate, ou seja, a quadra (ou outro espaço) tendo a parte central 
como campo de jogo e as extremidades (fundo de quadra) como 
zona de ponto. 
- Cada equipe se organizará, escolherá um “capitão” inicial e trocará 
passes. Quando o disco chegar à mão dele, a equipe formará uma 
linha reta (estaca/stack) no meio do campo e ele passará o disco para 
o jogador mais próximo dele ou que estiver melhor posicionado em 
direção a zona de ponto. Cada jogador que receber o disco passa a 
ser o novo “capitão” e a equipe deve procurar formar uma nova linha 
reta sempre visando se aproximar da zona de ponto. 
- A estaca é uma estratégia de ataque que visa facilitar o avanço da 
equipe em direção à zona de ponto. Nenhum jogador pode andar ou 
correr segurando o disco. A outra equipe deverá tentar impedir que 
a equipe consiga avançar com a estaca e chegar à zona de ponto. 
Sempre que o disco cair no chão passará automaticamente para a 
outra equipe.

Atividade 2
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- Analisar as estratégia de auto-organização dos alunos e a colabo-
ração para o andamento das atividades. 
- Analisar a participação dos alunos como um todo (realizando e se 
expressando sobre a prática realizada).

Avaliação

Oliveira et al. (2009) e Hucke (2010).

Fontes para aprofundamentos

Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Aisha Rosa

Visto

Akin Santos
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PLANO DE ATIVIDADE - 5

Dados de identificação

Núcleo: Centro Esportivo Pôr do Sol

Endereço: Rua Disco Voador, s/n

Horário:

Idade: a partir de 10 anos N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Akin Santos

Monitora responsável: Aisha Rosa

Objetivo geral

- Perceber que as ações de ataque e defesa são antagônicas, mas 
imprescindíveis e dependentes em muitas das modalidades espor-
tivas.

Dia:

Turma: Mista

Objetivos específicos

- Conseguir ter leitura da jogada seguida de rápida tomada de de-
cisão.
- Utilizar de diferentes alternativas para permanecer o maior tempo 
possível com o disco em poder de sua equipe.
- Criar e executar estratégias para tomada do disco da outra equi-
pe.

Conteúdo

- Princípios defensivos e ofensivos do ultimate frisbee.
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2ª PARTE:
Trabalho em Grupo:

Frisbee com dois discos  
- Dividir os alunos em dois grupos, sendo utilizada a área do jogo 
ultimate frisbee.
- Os dois grupos ficam dispostos livremente pelo campo de jogo. A 
partida terá início utilizando simultaneamente dois discos, um com 
cada grupo. 
- Cada grupo precisa se organizar para ao mesmo tempo em que ata-
car, defender. As equipes terão que construir estratégias de ataque 
e defesa simultâneas quando da posse ou ausência dos dois discos. 
- Será marcado ponto sempre que um jogador receber o disco na área 
de pontuação (pode-se estabelecer a pontuação oficial do ultimate 
frisbee ou outras pontuações). 
- Sempre que um ponto for marcado, a partida será reiniciada com a 
saída de cada uma das equipes com um dos discos. Variações: soli-
citar às equipes que se dividam em funções específicas de ataque ou 
defesa; demarcar zonas de deslocamento de cada um dos jogadores 
dentro da área de jogo; limitar o número mínimo de jogadores que 
precisam manusear o disco para que o ponto seja efetuado.

Atividade 1

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

Conceitual: Procedimental: Atitudinal:

- Leitura de jogo.
- Criação de estraté-
gias

Práticas, metodologias e procedimentos

1ª PARTE:
Exposição verbal:

- Explicar a importância das interdependências das ações de ataque 
e defesa (tomada de decisão a partir de uma situação apresentada), 
seguida da vivência do ultimate frisbee.
- Proporcionar movimentos simultâneos de ataque e defesa. 
- Abrir espaço para questionamentos e dúvidas iniciais.

- Vivência de situa-
ções que envolvam 
ataque e defesa.

- Reconhecimento da 
importância do ou-
tro para que exista o 
jogo.
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- Um frisbee; oito cones.

Recursos

- Analisar o desenvolvimento dos alunos com relação à leitura do 
jogo e a tomada de decisões durante a atividade.
- Observar se os alunos reconhecem a importância de interação de 
todos no jogo e se jogam com respeito pelas regras, aceitando os 
“pedidos” de falta dos adversários, bem como se os tais “pedidos” 
são procedentes.

Avaliação

Jogo de ultimate frisbee com suas características próprias
- Duas equipes de sete jogadores cada; campo de jogo e zonas de 
ponto; pontuação a 19 ou diferença de dois pontos; sem árbitro; 
cada vez que o frisbee cair no chão passar automaticamente para 
outra equipe.

Atividade 2

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:

- Solicitar aos alunos que falem sobre a experiência. 
- A partir das vivências, solicitar que cada grupo proponha uma pos-
sibilidade de variação para o jogo ultimate frisbee, que poderão ser 
desenvolvidas na próxima aula.

Gutierrez et al. (2007) e Hucke (2010).

Fontes para aprofundamentos
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Coordenador de Núcleo Visto

Monitora responsável

Aisha Rosa

Visto

Akin Santos
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