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Projeto integrador 

Estatísticas de futebol no jornalismo esportivo 

Tema Estatísticas de futebol no jornalismo esportivo. 

Problema central 
enfrentado 

Conhecer as estatísticas de futebol, compreender como elas podem ser mobilizadas para a 
melhora tática e técnica do esporte e o uso feito pelo jornalismo dessas informações. 

Produto final Organização de um campeonato de futebol na escola e escrita de matéria jornalística a respeito. 

Justificativa 

O jornalismo esportivo é um gênero informativo bastante difundido e lido por uma 

significativa parcela da população. Dentre as diversas modalidades esportivas, no Brasil é o futebol 

que tem a presença mais frequente em matérias jornalísticas. No intuito de oferecer aos leitores 

análises e notícias sobre as partidas e os campeonatos de futebol, um recurso recorrente mobilizado 

pelos jornalistas é a apresentação de dados estatísticos. Importa, contudo, compreender o que o 

jornalismo chama de estatística e desenvolver uma postura crítica no que se refere aos parâmetros 

quantitativos apresentados. Além disso, o projeto pretende possibilitar aos alunos a compreensão do 

uso que os profissionais dessa prática esportiva fazem da frequência dos eventos para desenvolver 

melhores táticas e estratégias de jogo. Pretende-se, ainda, permitir aos alunos exercitarem o registro 

dos eventos durante um campeonato de futebol organizado na escola e aprenderem noções de 

esquema tático que podem derivar das análises estatísticas.  

O projeto contempla as competências gerais 2, 4, 7 e 10 apresentadas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).  

Competências gerais desenvolvidas 

 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. 

 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
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promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

 Aprofundar o conhecimento acerca do jornalismo esportivo como gênero 

informativo. 

 Relacionar a estatística ao futebol e desenvolver uma apreciação crítica acerca de 

seus usos pela mídia. 

 Conhecer o uso da estatística no futebol como recurso para a melhora técnica no 

esporte. 

 Apresentar dados estatísticos a partir de eventos ocorridos em jogos de futebol 

durante campeonato promovido na escola. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Gráficos de barras, colunas, 
linhas ou setores e seus 
elementos constitutivos e 
adequação para determinado 
conjunto de dados. 

 

 Organização dos dados de uma 
variável contínua em classes. 

 
 
 

 Medidas de tendência central e 
de dispersão. 

 (EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de 
gráficos para representar um conjunto de dados de uma 
pesquisa. 

 
 
 

 (EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável 
contínua de uma pesquisa em classes, de modo que 
resumam os dados de maneira adequada para a tomada 
de decisões. 

 

 (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência 
central de uma pesquisa estatística (média, moda e 
mediana) com a compreensão de seus significados e 
relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela 
amplitude. 

Educação 
Física 

 Esportes de campo e taco.  (EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 
esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e 
combate como nas modalidades esportivas escolhidas 
para praticar de forma específica. 

 (EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, 
sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas 
praticadas, bem como diferenciar as modalidades 
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esportivas com base nos critérios da lógica interna 
das categorias de esporte: rede/parede, campo e 
taco, invasão e combate. 

Língua 
Portuguesa 

 Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias 
e práticas da cultura digital. 

 
 
 

 Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos. 

 (EF08LP01) Identificar e comparar as várias editorias de 
jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de 
forma a refletir sobre os tipos de fatos que são 
noticiados e comentados, as escolhas sobre o que 
noticiar e o que não noticiar e o destaque/enfoque dado 
e a fidedignidade da informação. 

 

 (EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras 
mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as 
condições de produção do texto – objetivo, 
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação, 
etc. – a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou 
do tema a ser focado (de relevância para a turma, escola 
ou comunidade), do levantamento de dados e 
informações sobre o fato ou o tema – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com especialistas, 
consultas a fontes diversas, análise de documentos, 
cobertura de eventos, etc. –, do registro dessas 
informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a 
produzir ou a utilizar, etc., da produção de infográficos, 
quando for o caso, e da organização hipertextual (no 
caso, a publicação em sites ou blogs noticiosos ou 
mesmo de jornais impressos, por meio de boxes 
variados). 

Duração 

A duração prevista é de 7 aulas em sala de aula; além disso, algumas aulas de observação das 

partidas de futebol dentro do campeonato. 

Material necessário 

 Matérias jornalísticas sobre futebol. 

 Caderno e lápis. 

 Bola de futebol e coletes diferentes para identificação dos times. 

 Acesso a computador com aplicativo de gerenciamento de banco de dados (para 

inserção dos gráficos) e editor de texto para escrita da matéria de jornal. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Este projeto poderá ser realizado interdisciplinarmente pelos professores de Matemática, 

Educação Física e Língua Portuguesa. É importante que haja o engajamento dos educadores durante 

todas as etapas, para viabilizar a realização de um campeonato de futebol na escola. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Leitores de jornalismo esportivo e as estatísticas de futebol (1 aula) 

Providencie antes da aula algumas matérias jornalísticas em que sejam apresentadas 

estatísticas de futebol. Uma sugestão de matéria relacionada à estatística de futebol está disponível 

em: <http://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/chievo-x-juventus-os-numeros-mapas-de-calor-e-

pranchetas/38tx9qial59c100a9i2obbfk1> (acesso em: 12 nov. 2018). Distribua uma cópia da matéria 

aos alunos ou leve-os até a sala de informática para acessar o link mencionado, solicitando que 

observem e anotem no caderno quais números aparecem nos textos e a que se referem. Em seguida, 

promova uma discussão sobre a finalidade desses números no texto lido, de modo a permitir aos 

alunos notarem como tais informações participam da argumentação ou da exposição dos fatos 

propostos nas matérias.  

Complemente o debate sobre o assunto e faça algumas perguntas à turma, por exemplo: 

Qual equipe fez mais chutes a gol? Qual delas teve melhor aproveitamento nos chutes? Qual é a 

porcentagem de chutes a gol convertidos em relação ao total de chutes? O que significa precisão dos 

chutes? Incentive os alunos a reorganizar os dados em um gráfico de colunas.  

Feito isso, questione-os sobre como são obtidos esses números. Visto que o futebol é um 

esporte muito apreciado pelos brasileiros e bastante comum no cotidiano da maior parte dos 

adolescentes, eles devem apresentar opiniões distintas e que devem ser validadas e ampliadas, 

sempre que possível. Utilize essa familiaridade dos alunos com o tema para avançar na análise dos 

números apresentados nas matérias.  

Etapa 2 – O uso das estatísticas de futebol para o aperfeiçoamento do esquema tático (2 aulas) 

Nesta segunda etapa, discuta com os alunos como as estatísticas podem ser mobilizadas para 

a melhora do esquema tático e técnico dos times nas partidas de futebol. A matéria disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/02/futebol-com-estatisticas.html> (acesso em: 

12 nov. 2018) fornece várias informações interessantes que ajudarão os alunos a refletir sobre os 

conceitos de frequência de eventos e probabilidade e seus usos atuais no futebol. Introduza o 

conceito de scout no futebol e, em seguida, apresente alguns gráficos e tabelas disponíveis em: 

<http://www.eeffto.ufmg.br/biblioteca/1871.pdf> (acesso em: 12 nov. 2018) para que os alunos 

obtenham, de maneiras diferentes, as informações sobre desempenho em partidas de futebol. 

Discuta com eles quais os gráficos mais adequados para a apresentação de cada tipo de 

informação. Caso seja necessário, mostre modelos de gráficos disponíveis em: 

<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/08/09/O-hist%C3%B3rico-do-desempenho-dos-

times-de-futebol-no-Brasileir%C3%A3o> (acesso em: 12 nov. 2018). 

Organize uma roda de conversa e promova o debate em torno do tipo de informação que 

cada gráfico fornece e das possibilidades de leitura de dados em cada um. Incentive os alunos a 

elaborar um gráfico diferente para cada informação. Peça às duplas que reorganizem os dados em 

um formato diferente de gráfico e promova a exposição dos trabalhos. Por exemplo, o gráfico de 

colunas que traz o total de valores médios conforme fundamentos e resultados pode ser organizado 

http://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/chievo-x-juventus-os-numeros-mapas-de-calor-e-pranchetas/38tx9qial59c100a9i2obbfk1
http://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/chievo-x-juventus-os-numeros-mapas-de-calor-e-pranchetas/38tx9qial59c100a9i2obbfk1
http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/02/futebol-com-estatisticas.html
http://www.eeffto.ufmg.br/biblioteca/1871.pdf
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/08/09/O-hist%C3%B3rico-do-desempenho-dos-times-de-futebol-no-Brasileir%C3%A3o
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/08/09/O-hist%C3%B3rico-do-desempenho-dos-times-de-futebol-no-Brasileir%C3%A3o


 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

em forma de gráfico de linhas ou de setores. O gráfico de barras que traz a informação dos times 

com o maior tempo de invencibilidade desde o início do campeonato pode ser organizado em forma 

de gráfico de colunas ou de setores. Abra uma roda de conversa para que exponham sua opinião e 

percepção em relação à qualidade da informação nos diferentes tipos de gráfico. O intuito é que 

percebam que a escolha do melhor gráfico para divulgar informação depende do tipo de informação 

que se quer divulgar.  

Etapa 3 – Organização de um campeonato e produção de estatísticas pelos alunos (2 aulas) 

Terminadas as etapas 1 e 2 do projeto, os alunos terão bastante familiaridade com as 

estatísticas de desempenho no futebol. Então é o momento de propor que eles próprios produzam 

estatísticas e análises a partir da observação de partidas reais. Mobilize-os para que possam, com a 

direção da escola e os demais professores e alunos, organizar um campeonato de futebol na escola. 

Caso essa alternativa seja de muito difícil execução, é possível desenvolver a atividade observando 

ao vivo alguma partida que aconteça no município onde os alunos moram ou acompanhando alguma 

partida pela televisão.  

Organize a turma em grupos e atribua a cada um uma tarefa específica. Ensine-os a fazer os 

registros dos eventos para depois poderem produzir os gráficos e quadros necessários à análise. 

Como sugestão, pode-se assumir o roteiro sugerido abaixo: 

Passes  

• toques de lado; 

• passes certos e passes errados;  

• lançamentos certos e lançamentos errados. 

Esses dados mostram a efetividade da posse de bola de uma equipe.  

Desarmes  

• desarmes completos e incompletos; 

• bolas interceptadas; 

• bolas perdidas. 

São observados os locais onde ocorre cada tipo de desarme: defesa, meio-campo e ataque, 

lados direito e esquerdo e corredor central. Os desarmes nos mostram o grau de combatividade de 

uma equipe e o posicionamento dos jogadores demonstra a tática utilizada pela equipe. 

Cruzamentos  

São observados os cruzamentos provenientes de 2 regiões: linha de fundo e linha de área, e 

em qual lado do campo acontecem.  

Os dados são agrupados da seguinte maneira:  

• cruzamentos certos e cruzamentos errados;  

• cruzamentos certos com finalização.  
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Finalizações  

São observados 3 tipos de conclusões a gol: chute, cabeceio e cobrança de bola parada.  

Os dados são agrupados da seguinte maneira:  

• finalizações certas;  

• finalizações erradas.  

Além disso, são também observados os locais de onde partiram as finalizações: dentro ou 

fora da área e à direita, no meio ou à esquerda. O importante neste fundamento é sabermos, dentre 

o número de finalizações, quais as chances reais de gol.  

Faltas  

• faltas recebidas e cometidas;  

• cartões amarelos e vermelhos. 

Além disso, são também observados os locais onde ocorrem as faltas.  

Goleiro  

• defesas completas e parciais; 

• rebotes para escanteio, para a defesa e para o adversário; 

• saídas do gol: pelo alto e por baixo;  

• reposição de bolas: com as mãos e com os pés;  

• tiros de meta. 

Também são observados outros elementos do jogo, como escanteios, impedimentos e 

substituições. 

Ainda, alguma das equipes ficará responsável por obter os dados relativos à altura de cada 

jogador. Assim, os alunos terão a oportunidade de trabalhar com variáveis quantitativas, além de 

poderem, nas análises, estabelecer a correlação entre esses dados e a frequência de ocorrências 

durante o jogo. A intenção é que obtenham dados que permitam saber se, por exemplo, são os 

alunos mais altos ou os mais baixos os que fazem mais gols, ou qual a correlação entre altura e a 

ocorrência de faltas recebidas ou cometidas. 

Depois de obtidos os registros, solicite aos alunos que apresentem os dados em gráficos que 

eles considerem os mais adequados para o tipo de informação de que dispõem. Ajude-os, nesse 

momento, a fazer boas escolhas, apontando os inconvenientes de escolhas feitas, quando for o caso, 

antes que deem prosseguimento à produção dos gráficos. Estabeleça com a turma a pertinência de 

calcular a média aritmética, a moda e a mediana em cada caso. Pergunte: Que informações cada uma 

dessas medidas fornece? Quais são mais adequadas em cada caso? 
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Etapa 4 – Escrever no jornal sobre futebol (2 aulas) 

Na última etapa do projeto, a intenção é que os alunos redijam uma matéria jornalística, na 

qual constem as notícias do campeonato de futebol da escola e as análises de desempenho dos 

jogadores e times. A escrita pode ser distribuída pelos grupos, para que cada um fique responsável 

por uma parte específica. É importante que eles sejam incentivados a utilizar nessa etapa os gráficos 

que produziram.  

Cada grupo vai digitar sua parte da matéria jornalística no computador. Para apresentação 

dos gráficos, eles terão que aprender a utilizar algum aplicativo de gerenciamento de banco de 

dados. Deixe-os explorar as diversas opções de apresentação dos dados que eles registraram. Como 

o computador é capaz de produzir rapidamente diversos tipos de gráfico a partir de um mesmo 

banco de dados, esse é um recurso bastante útil para que eles percebam a inadequação de alguns 

tipos para os dados que obtiveram. 

Finalizada a escrita coletiva da matéria jornalística, providencie que seja publicada no jornal 

da escola, no site da escola ou em algum periódico do município. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação atuará sobre as diferentes atividades desenvolvidas ao longo do projeto. Assim, 

serão considerados o envolvimento dos alunos nas atividades, a capacidade de trabalhar em 

colaboração, a adequação na produção das estatísticas solicitadas e a escrita das matérias para o 

jornal da escola. Sugere-se, também, que se proponha um momento de autoavaliação que permitirá 

aos alunos perceberem seu próprio envolvimento e desempenho ao longo do processo, assumindo 

uma postura cada vez mais autônoma e protagonista em relação à própria formação. 
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no futebol: Uma ferramenta para a imprensa esportiva. Intercom – Sociedade 
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