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A Copa de Futebol do Mundo Escolar constituiu-se num evento pedagógico, realizado 

por funcionários, professores e alunos das 16 turmas da escola EBM Beatriz de Souza 

Brito, do primeiro ao oitavo ano, organizado e realizado pela comunidade escolar, com 

apoio da universidade, estágio e PIBID em Educação Física - UFSC e da Secretaria de 

Educação de Florianópolis. Participaram da atividade aproximadamente 500 alunos e 

50 professores e funcionários. As atividades foram realizadas entre maio e julho de 

2014, tendo seu ponto forte nos dias 09 a 18 de julho, como abertura do evento no 

estádio local e atividades na escola. Buscamos articular o projeto CFME ao PPP da 

escola Beatriz, enfatizando a função primordial da escola. "favorecer a autonomia e a 

descoberta de ser leitor nas múltiplas faces da língua, nas diversas disciplinas que 

compõem o currículo escolar. É fundamental inserir todos os grupos sociais nas 

práticas de uso da leitura e da escrita, a fim de que se tornem usuários e críticos dessas 

práticas. E esta não é apenas uma opção técnica em busca da competência contra o 

fracasso na escola; é, sobretudo, uma opção política pela formação/inclusão de todos.” 

(BLOG BEATRIZ, 2014). O projeto teve como objetivo "conhecer, debater e analisar 

criticamente o acontecimento mundial da Copa do Mundo de Futebol como produção 

cultural da humanidade, identificando aspectos históricos deste megaevento esportivo e 

observando e problematizando – desde uma perspectiva interdisciplinar – os códigos do 

esporte de rendimento presentes em nossa sociedade (esportivização), com o propósito 

de perspectivar formas alternativas de relação não danificada com o corpo e com as 

práticas corporais, com os outros, com os objetos culturais, com o mundo, com a vida." 

O evento pedagógico tematizou a Copa do Mundo realizada no Brasil com a presença 

de 32 países dos cinco continentes. Promovemos o estudo, reflexão e compreensão de 

aspectos culturais, políticos, econômicos, sociais e esportivos dos países participantes, 

dos estados brasileiros e da cidade de Florianópolis. Na primeira etapa, cada turma 

escolheu um dos países participantes da Copa do Mundo para estudar e propor 

atividades de intercâmbio. Na oportunidade, iniciamos intercâmbios com escolas ou 

pessoas da França, Uruguai, Inglaterra e México. Foram realizados mais de 10 

subprojetos pelas disciplinas de artes, educação física, ciências, matemática, português, 

francês, inglês e outros. A relação interdisciplinar e interturmas foi um constante 

projeto, proporcionando uma experiência pedagógica orientada em concepção 

curricular mais ampla. O projeto elevou a criança e o adolescente, escolares em 

diferentes momentos da sua formação, a protagonista de estudos e produção de 

inúmeros materiais didáticos, bem como da sua própria Copa do Mundo, ampliando e 

apontando novas possibilidades de ser aluno, professor e cidadão. 
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