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RESUMO 
 
 

PIBID: PROJETO COPA DO MUNDO – PAIS DO FUTEBOL: CONHECIMENTO DAS 
PRÁTICAS ESPORTIVAS PREDOMINANTES EM PAÍSES PARTICIPANTES DO EVENTO 
“COPA DO MUNDO”. RESUMO Aproveitando o evento Copa do Mundo realizada neste ano de 
2014 em nosso país e levando-se em conta a cultura brasileira, fortemente reconhecida como 
“O país do Futebol”. No entanto, buscamos explorar, conhecer e vivenciar outros aspectos e 
esportes além do futebol. O presente projeto intitulado: “Conhecimento das práticas esportivas 
predominantes em países participantes do evento “Copa do Mundo”, foi desenvolvido na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental “Cônego José Luiz Pereira Ribeiro”, com 
aproximadamente 30 alunos na faixa etária entre seis a onze anos do tempo integral. Este 
projeto teve como objetivo desenvolver atividades diferenciadas aos alunos, propondo não só 
para a promoção do futebol enquanto esporte profissional, mas também a divulgação da 
diversidade cultural dos principais países participantes. Após a apresentação dos países 
participantes da copa, fizemos uma pesquisa sobre algumas particularidades dos países 
escolhidos (países desenvolvidos), tais como: visualização dos países por meio de mapas, 
conhecimento das bandeiras, hinos, musicalidade, vivência das danças típicas e a prática 
(iniciação) dos esportes mais tradicionais desses países. Para a realização do projeto visamos 
uma abordagem interdisciplinar, ou seja, utilizamos os conteúdos de outras disciplinas para 
chegar ao objetivo proposto: para a confecção de cartazes e bandeiras dos países contamos 
com a parceria da professora e monitores responsáveis pelos alunos do tempo integral. Para 
aplicação da parte específica da Educação Física como danças e esportes típicos, utilizamos 
vídeos explicativos, exposição dos trabalhos e dinâmicas em grupo. O projeto teve a duração 
de dois meses. Ao término do projeto observamos que as atividades despertaram pontos 
positivos nas crianças. As turmas nas quais realizamos o trabalho eram agitadas e 
apresentavam variações de comportamento, indo da apatia à indisciplina. A unidade escolar 
possui uma clientela com predominância em renda baixa e problemas sócio educativos, 
trazendo para o ambiente escolar uma vasta agitação comportamental. Após a aplicação deste 
projeto percebemos uma redução significativamente do nível de agitação e comportamental 
dos alunos, inclusive o trabalho em grupo, compreensão e cooperação que antes dificilmente 
acontecia foram claramente ressaltados. A conclusão que chegamos é que tais projetos devem 
ser aplicados sempre que possível, e que pode abranger outros níveis da educação básica. 
Sua realização promove o auxilio na formação intelectual e comportamental dos alunos, bem 
como amplia os conhecimentos prévios dos estudantes bolsistas de Educação Física no que se 
diz respeito á prática da futura docência. Palavras-chave: Copa do Mundo, Cultura, 
cooperação. 


