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RESUMO 

 

 

O futsal, em sua trajetória histórica, passou por diversas modificações. O processo 
colaborou para deixar a modalidade mais atraente. Consequência disso foi uma 
maior divulgação e popularização do futsal. Essa modalidade também está presente 
no contexto escolar pelo fato de contribuir na formação do aluno. Diante disso, o 
objetivo deste trabalho é entender o processo de ensino-aprendizagem do futsal nas 
aulas de Educação Física, a partir dos métodos de ensino e das abordagens 
pedagógicas adotadas pelo professor. Para elaboração do trabalho foi utilizado 
método de pesquisa bibliográfica que se desenvolve a partir de materiais já 
elaborados, onde foram feitas buscas pela base de dados Scielo, Google Acadêmico 
e Portal de Periódicos Capes, e foram selecionados artigos, dissertações e livros 
que abordassem o tema.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Futsal. Aulas. Metodologia de ensino. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The futsal in its historical trajectory underwent several modifications, where the 
process collaborated to leave the modality more attractive. As a result, the promotion 
and popularization of futsal has increased. This modality is also present in the school 
context because it contributes to the formation of the student. Therefore, the 
objective of this work is to understand the teaching-learning process of futsal in the 
classes of Physical Education from the teaching methods and pedagogical 
approaches adopted by the teacher. For the elaboration of the work, a bibliographic 
research method was developed, which was developed from already elaborated 
materials, where searches were done by the Scielo database, Academic Google and 
Portal of Periodicals Capes, and were selected articles, dissertations and books that 
deal with the theme. 
 
Key words: Physical School Education. Futsal. Classes. Teaching Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Partimos de uma perspectiva em que os métodos de ensino e a abordagem 

pedagógica adotadas pelo professor pode contribuir diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem do futsal. Tendo em vista essa modalidade esportiva é 

importante para o processo de formação escolar e cidadã de alunos que o praticam 

como atividade ligada à Educação Física (EF).  

As experiências vivenciadas em âmbito escolar, onde os professores de EF, 

por terem uma formação em alguns casos não condizentes à formação em EF e sim 

em outra área do conhecimento. Ao invés dele proporcionar uma vivência 

significativa nessa modalidade preferia, como de costume, “dar a bolinha”, faltando 

consigo um planejamento pedagógico. Nesse caso, o profissional se omitia da 

responsabilidade de professor por fatores como o contexto da escola (a falta de 

materiais, a falta de espaço adequado, etc.).  

A partir dessas informações, surgiu a ideia de escrever sobre o tema “O 

processo de ensino-aprendizagem do futsal nas aulas de Educação Física Escolar”. 

A importância de aprofundar os estudos e discussões sobre o futsal nas aulas de 

Educação Física escolar é justificada pelo fato que o professor possa refletir 

aspectos que são necessários para ensinar o futsal de forma coerente; repensar seu 

planejamento e as possibilidades de métodos de ensino e as abordagens 

pedagógicas que podem contribuir para aprendizagem dos alunos durante as aulas 

de Educação Física Escolar. Tendo em vista que boa parte dos profissionais EF 

durante a graduação possui em sua grade curricular disciplinas como: didática, 

teorias da aprendizagem, por exemplo, que auxilia na prática pedagógica durante as 

aulas de EF. 

Nesse contexto, a pergunta central que conduziu o desenvolvimento deste 

trabalho de conclusão de curso é: O processo de ensino do futsal nas aulas de 

Educação Física Escolar podem contribuir na aprendizagem dos alunos, a partir dos 

métodos de ensino e das abordagens pedagógicas adotada pelo professor? Partindo 

da ideia central do trabalho chegamos a seguinte hipótese: O processo de ensino-

aprendizado do futsal é totalmente influenciado pelos métodos de ensino e pelas 

abordagens pedagógicas adotadas pelo professor de Educação Física durante suas 

aulas. 
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Nosso objetivo foi entender o processo de ensino-aprendizagem do futsal nas 

aulas de Educação Física a partir dos métodos de ensino e das abordagens 

pedagógicas adotadas pelo professor. Os objetivos específicos foram analisar o 

processo de ensino-aprendizagem do futsal; discutir o planejamento do futsal nas 

aulas Educação Física; e analisar o desenvolvimento das aulas de futsal a partir dos 

métodos de ensino e das abordagens pedagógica adotada pelo professor. 

Quanto à dimensão metodológica, a pesquisa que deu suporte ao 

desenvolvimento deste trabalho foi de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica, a 

qual realizou uma revisão de literatura. De acordo com MARCONI e LAKATOS 

(2003), a pesquisa bibliográfica, consiste em uma síntese, a mais completa possível, 

referente ao trabalho e aos dados pertinentes ao tema, dentro de uma sequência 

lógica. 

No primeiro momento foi realizado levantamento dos dados nas seguintes 

bases: Scielo, Google Acadêmico e Portal de Periódicos Capes. Serviram como 

instrumento para coleta de dados, a partir dos seguintes palavras-chaves: Educação 

Física Escolar. Futsal. Aulas. Metodologia de ensino. 

No segundo momento as palavras-chaves foram lançadas nas bases de 

dados. Com as seguintes combinações: “futsal and educação física Escolar”, “futsal 

and metodologia de ensino”, “futsal and aulas”. Foram encontrados 60 artigos onde 

foi realizada a leitura dos resumos dos artigos e dissertações encontradas nas bases 

de dados. Desse total encontrado foram utilizados 43 artigos. Houve a leitura 

também de capítulos de 8 livros selecionados para desenvolvimento desse trabalho.  

Como critério de inclusão foram inseridas apenas as publicações que 

responderam à questão do estudo, publicadas no período de 1984 a 2016, no idioma 

português, e que a literatura se adequasse com o tema abordado. Como critério de 

exclusão foram excluídos artigos que não se adequassem a temática abordada, e 

com idioma estrangeiro. 

Após a coleta dos dados, realizou-se a análise qualitativa dos dados. Foi 

realizada a leitura do material coletado e as principais informações foram 

selecionadas para o desenvolvimento do trabalho. Pode-se, no entanto, definir esse 

processo de analise qualitativa como uma sequência de atividades, que envolve a 

redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação 

do relatório (GIL, 2002). 
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Por fim, o trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro falou sobre o 

processo de evolução do esporte e sua inserção na escola. O segundo abordou o 

contexto histórico e sua popularização. E o terceiro discutiu acerca dos 

apontamentos sobre o processo de ensino-aprendizagem do futsal nas aulas de 

Educação Física Escolar. 
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2. COMO NASCE O ESPORTE NA ESCOLA? 

 

 

2.1 O processo de evolução do esporte 

 

O Esporte é um fenômeno que se caracteriza com fins políticos, religiosos, 

militares e também com o intuito de lazer. Esse fenômeno possui um contexto 

histórico que abrange uma sequência de acontecimentos que contribuíram para que 

ele se mantivesse presente na sociedade. Segundo Murad (2005), 

[...] todos os fenômenos sociais estão eivados de política, 
inequivocamente. Desse modo, como um dos fatores da cultura 
humana relevante “fato social total”, o esporte não está à margem 
desta constante estrutural; pelo contrário, são sempre mais ou 
menos visíveis suas interações. (MURAD, 2005, p.75) 

Sendo assim, o Esporte teve em diversos momentos da história uma função 

ligada aos interesses políticos e estratégicos das instituições sociais e dos Estados. 

Na antiguidade, o esporte não possuía uma finalidade em si mesmo. Era sempre um 

elemento interno de instituições militares, educacionais ou ainda religiosas. As 

atividades presentes no esporte tiveram seu desenvolvimento a partir de ações que 

visavam simular situações cotidianas de combate, caça e rituais religiosos (SIGOLI; 

DE ROSE JR., 2004). 

Na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos faziam parte de um ideal grego no qual 

visava formação integral do homem. Além de possuir valor moral e pedagógico, era 

utilizado como fins militares para os jovens daquela época. Os Jogos Olímpicos 

criados pelos gregos com o caráter religioso tinham como objetivo homenagear os 

deuses do Olimpo. Onde se tornou entre as cidades-estados uma expressão cultural 

em que os gregos realizavam esses jogos para celebrar a paz entre os povos 

(GODOY, 1996).  

A utilização política dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga abrangia, além do 

uso das mesmas para a preparação militar, a realização de Jogos com o intuito de 

promover um relacionamento político saudável entre as cidades e estados (GODOY, 

1996). 

No Império Romano, os Jogos Olímpicos eram uma grande influência política, 

denominada “Pão e Circo”. Os grandes espetáculos eram realizados nos circos e 
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anfiteatros. Locais esses que eram realizadas corridas, lutas entre gladiadores, 

combates com feras e execuções. Na época do Império Romano, utilizou-se esses 

espetáculos denominados “Jogos Públicos” para alienar a população romana diante 

das ações inadequadas cometidas pelo Imperador (GRIFI, 1989). 

  Os espetáculos tiveram papel de grande importância durante o Império. 

Nesse período, houve grandes conquistas territoriais e expansão externa. Porém, as 

políticas sociais não eram cumpridas pelo governo romano, causando a ira da 

população. Para evitar rebeliões da população, os imperadores adotaram a política 

do “Pão e Circo” (RAMOS, 1982). 

Em meados de 1800, as Escolas de Ginásticas surgiram em países da 

Europa: Alemanha, Suécia e França. No entanto, essas escolas possuíam formas 

distintas de desenvolverem seus métodos, com o objetivo de procurar desenvolver 

de forma mais eficaz. Então, a ginástica tomou proporções científicas, e se tornou 

importante não apenas para o esporte, mas principalmente para sociedade 

industrial. Sua proposta era de possibilitar melhorias posturais causadas por vícios 

repetitivos durante o trabalho. Com isso, ela passou a estar vinculada com a 

medicina que lhe concedeu um status de um instrumento disciplinador que era algo 

necessário para manter a ordem na fábrica (SOARES, 2001). 

Na Alemanha, a ginástica surge com um objetivo de defesa da pátria. Era 

preciso ter homens e mulheres fortes e robustos para que seus filhos nascessem 

saudáveis. Então, deveria ser praticada todos os dias como um meio educacional 

para o corpo da população que influenciariam em cuidados higiênicos do próprio 

corpo e do lugar onde vive (SOARES, 2001).  

Já na Escola de Ginástica Sueca sua sistematização era voltada para os 

vícios da sociedade entre eles o alcoolismo. Com objetivo de fazer com que os 

indivíduos se livrassem desses vícios, preocupando-se apenas com a saúde física e 

moral da população. Era de suma importância para o processo de industrialização e 

de formação de bons soldados (SOARES, 2001).    

Na França, a ginástica possuía uma característica no processo de educação a 

partir do exercício físico, ou seja, a sua formação não visava apenas à formação de 

bons soldados, mas toda a população. Com uma educação voltada para o 

desenvolvimento social de todo cidadão, o exercício físico contribuía como um 

elemento indispensável para educação de um homem universal (SOARES, 2001).    
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A evolução e modernização do esporte abriu novas possibilidades no século 

XVIII. Na Inglaterra, houve avanços tecnológicos, econômicos e científicos. Nesse 

mesmo período houve a Revolução Industrial. Esse fato histórico possibilitou um 

grande crescimento urbano e, consequentemente, concedeu mão de obra 

necessária para as indústrias (MOTA; BRAICK, 1997).  

Nessa época, o esporte se desenvolveu simultaneamente à industrialização, 

visando sempre a sistematização do processo, com a conquista dos resultados, que 

é de grande importância seja no esporte ou em uma empresa. No entanto, essa 

modernidade no esporte não se caracteriza apenas como um produto que foi 

influenciado pelo processo industrial, mas sim são resultados que refletem no âmbito 

cultural daquela época. Essas novas atitudes em relação aos jogos e competições 

esportivas que deram origem a analogias presentes no esporte e na vida pública 

durante o processo pré-industrial. Algumas noções espontâneas surgiram como: 

oportunidades iguais, fair play, regras codificadas, arbitragem, ligas (PRONI, 2005).  

Nesse momento histórico, a Revolução Industrial possibilitou a classe média 

poder político e a influência social. Então, houve uma reivindicação de privilégios 

educacionais que serviu para o crescimento dos jogos esportivos. Inicialmente 

apenas praticada pela aristocracia, o esporte passou a ser praticado também pela 

classe média, e houve a criação de clubes e associações esportivas. Como 

consequência, o esporte se expandiu por quase todo o mundo, a partir do final do 

Século XIX (BETTI, 1999). 

No final do século XIX, deu-se início a um novo modelo de educação que era 

pretendido pela França. Ficou a cargo de Pierre de Coubertin, um pedagogo 

humanista. Em suas viagens pela Europa e pelos Estados Unidos, decidiu implantar 

uma teoria pedagógica influenciada pela educação inglesa. Houve também uma 

forte influência da obra do arqueólogo alemão Ernst Curtius, que havia encontrado 

ruínas de artefatos na Grécia Antiga. O pedagogo reteve ideias da obra de Ernst 

Curtius, onde havia os princípios que levaram os antigos gregos a realizarem os 

Jogos Olímpicos: a celebração da paz, o ideal de luta pela vitória em busca de ser o 

melhor e para que assim se aproximasse dos deuses (SIGOLI; DE ROSE JR., 

2004). 

Nessa ideia Coubertin implantou nas escolas da França uma educação 

visando um espírito olímpico. Com isso, buscou implantar um conjunto de ideias 

denominadas ideário olímpico, ou Olimpismo. A conduta básica dessas ideias era o 
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amadorismo, que pregava uma prática de atividades esportivas, sem fins lucrativos 

por parte dos atletas que estavam competindo. Contudo, as ideias de Coubertin 

foram distorcidas e foram utilizadas com outros objetivos diferentes daqueles que 

estavam presentes na carta olímpica. Os Estados passaram a tirar proveito do 

Esporte em benefício próprio. Desde então, os Jogos Olímpicos não representam a 

ideia original abordada pelo Barão de Coubertin que visava a confraternização entre 

os povos e as disputas de interesses políticos e econômicos sobressaíram (SIGOLI; 

DE ROSE JR., 2004). 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por uma crise 

financeira, onde Hitler conseguiu difundir suas ideias e, consequentemente, assumiu 

o poder em 1933, pregando seus ideais que somente um Estado forte e totalitário 

seria capaz de reerguer a Alemanha (FERREIRA, 2002). 

O Tratado de Versalhes e as demais imposições implantadas pelos 
aliados vitoriosos fizeram, novamente, a identidade da Alemanha cair 
em depressão. A nação foi obrigada a ceder treze por cento de seu 
território, a cindir a dinastia imperial, a separar-se da Áustria. Foram 
impostos a desmilitarização e o pagamento de indenizações para os 
países envolvidos no conflito. A transição da monarquia para a 
república foi inspecionada pelos países aliados e assim foi criada a 
República de Weimar. (FERREIRA, 2002, p.103) 

Dessa forma, começou assim uma nova etapa no país que acabou com os 

partidos políticos contrário as ideias de Hitler e prosseguiu aqueles que criticavam, 

principalmente os judeus. Nesse processo político e social, Berlim foi sede dos 

Jogos Olímpicos de 1936 e prometendo aos espectadores um verdadeiro espetáculo 

onde suas construções seriam gigantescas e com uma grandiosa infraestrutura 

jamais vista em outras edições dos Jogos (MOSTARO, 2012). Segundo Sigoli; De 

Rose (2004). 

A máquina do Estado Nazista organizou a melhor edição dos Jogos 
Olímpicos até então. A população foi orientada a receber bem os 
participantes. Os hotéis e restaurantes receberam a determinação de 
atender bem a todos relevando os preceitos racistas. Os jornais e 
boletins oficiais de perseguição aos judeus foram recolhidos. Os 
cartazes antisemitistas foram retirados dos locais públicos. O 
Exército e a Policia Nazista S.S. ocuparam Berlim durante os jogos. 
A cidade foi decorada com bandeiras e pinturas ostentando os aros 
olímpicos e a suástica nazista. Hinos nazistas e olímpicos eram 
entoados a todo tempo nos alto-falantes instalados pela cidade. 
Imagens dos jogos foram reproduzidas em telões espalhados pelas 
praças de Berlim. Durante os jogos, todas as ações exaltavam a 
ordem e a glória do governo nazista do III Reich. As cerimônias, 
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desfiles e uniformes deixavam a impressão militar e belicosa 
aparentes. (SIGOLI; DE ROSE, 2004, p.114) 

Essa maneira foi criada com as ideias propagadas pelo governo nazista de 

que um corpo treinado e criado pelo Estado devia servir a ele e ganhar por ele, para 

elevar seu nome e confirmar a sua supremacia. Os valores individualistas 

empregados pela ideia nazista foram superados pelos coletivos e a partir daquele 

momento a propaganda nazista começou a fazer efeito. Associavam ou 

comparavam o sacrifício de uma atleta a um soldado durante uma guerra, tentando 

assim alienar os jovens para o exército (MOSTARO, 2012). 

Durante a reconstrução dos Estados europeus, depois da Segunda Guerra 

Mundial, os EUA financiaram basicamente essa reforma visando, sobretudo, impor 

uma política que favorecesse as atividades econômicas e de expansão dos 

mercados consumidores. Com isso, a dificuldade financeira depois da Segunda 

Guerra acentuou-se principalmente na Europa. Os países pertencentes a essa 

região haviam sofrido grande perda econômica. Houve a necessidade de aderir à 

economia de importação oferecida pelos norte-americanos. Levaram os Estados 

europeus a um verdadeiro esgotamento de suas reservas monetárias (SOUZA; 

MARCHI JUNIOR, 2013). 

Durante a Guerra Fria, a dependência funcional e estrutural mantida entre 

Estados Unidos e União Soviética desencadeou uma relação que gerou conflitos. 

Essas disputas, geradas pelos dois países, não se limitavam apenas na área 

midiática e artística. Porém, esses embates aconteciam em outras áreas sociais, o 

campo esportivo foi palco do embate entre os pensamentos capitalistas e socialistas 

(SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2013). 

Os Jogos Olímpicos de Helsinque de 1952 foram o primeiro grande evento 

esportivo em que os dois blocos de visões ideológicas diferentes procuraram 

demonstrar sua superioridade através do desempenho dos seus atletas durante toda 

a competição. Todos resultados obtidos nas diferentes modalidades e as conquistas 

das medalhas contribuíram para disputa entre as duas potências no esporte 

(SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2013). 

O processo de evolução do esporte aconteceu por necessidades políticas e 

acontecimentos históricos que influenciaram em suas mudanças, permanecendo 

assim presente na sociedade contemporânea, porém com objetivo diferente. Como 

afirma Rubio (2006), 
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O esporte se apresenta para a sociedade contemporânea como um 
fenômeno de grande abrangência social tanto do ponto de vista do 
espetáculo como também como atividade profissional e comercial. 
Manifestação capaz de provocar grande emoção e comoção, o 
esporte se diferencia de outros espetáculos por levar protagonistas e 
espectadores a se posicionarem. (RUBIO, 2006, p.86) 

No esporte moderno quem se destaca é o atleta que possui a melhor 

performance, ou seja, a conquista da primeira colocação, ou ainda a conquista do 

recorde. Essa busca pelos melhores resultados deixou de ser superação do próprio 

limite do atleta, mudando o foco para a superação do resultado do adversário. 

Analisando as grandes competições, e pensando apenas que o objetivo é vencer 

fica clara à desvalorização das medalhas de prata e bronze, por exemplo, que se 

tornarem prêmios de consolação ou de ter fracassado. As demais colocações nem 

sequer são divulgadas, mudando assim a importância real do Olimpismo que é 

participar (RUBIO, 2006). 

 

 

2.2 Esporte na escola 

 

 

No Brasil, durante o processo de ditadura militar na década de 1980, e 

também a movimentos de opressão política e submissão do corpo, o esporte escolar 

conseguiu resistir aos ataques de uma parte de pensamentos críticos da Educação 

Física brasileira. Durante esses acontecimentos as práticas esportivas não apenas 

sobreviveram, mas também contribuíram diretamente para o desenvolvimento de 

críticas pertinentes e progressistas (BASSANI et al., 2003). 

Os Jogos Olímpicos de Sydney e o fracasso brasileiro em sua participação 

refletiram diretamente na sociedade brasileira.  Esse fato contribuiu para o 

surgimento de diversos questionamentos da atuação brasileira. No entanto, houve 

uma exigência acerca dos motivos que levaram a esse fracasso nos jogos 

(BRACHT; ALMEIDA, 2003). 

 Para amenizar essa situação, o poder público tomou medidas que puderam 

amenizar os anseios da população brasileira. Então, houve ações políticas ligadas 

ao setor esportivo que contribuiu em um movimento a favor da EF, consequência 
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disso houve o retorno da obrigatoriedade da educação física nas escolas brasileiras 

(BRACHT; ALMEIDA , 2003).  

Sendo assim, o governo propôs ações políticas que valorizasse a prática 

esportiva de crianças e adolescentes por meio de projetos com a finalidade de 

contribuir para o futuro do esporte brasileiro. Segundo Bracht; Almeida (2003), 

Esse foi um motivo assaz útil para que dois segmentos de nossa 
sociedade se manifestassem e pleiteassem alguma responsabilidade 
nesse processo: trata-se dos interesses do sistema esportivo e dos 
interesses corporativos da educação física, estes últimos 
representados pelo Conselho Federal de Educação Física 
(CONFEF). Os resultados foram, por um lado, a criação do Programa 
Esporte na Escola e, por outro, o processo de revisão da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), fruto, talvez, do 
próprio Programa. (BRACHT; ALMEIDA, 2003, p.92) 

No contexto escolar, o esporte se destaca entre os alunos. Este conteúdo que 

está presente na Educação Física Escolar (EFE), visto também como prática 

complementar ao contexto escolar. As modalidades esportivas nas escolas 

requerem recursos financeiros, materiais, estruturais, ou seja, apesar de se destacar 

como conteúdo há pouco investimento. Apesar do discurso colocado de que o 

esporte é um fator fundamental para a educação das crianças e jovens, e de que 

contribui para livrar as pessoas do consumo de drogas, falta investimento para sua 

prática em ambos os contextos (BASSANI et al., 2013). Cunha (2007) afirma:  

O esporte e a prática de atividades lúdicas, educa, socializa, 
despertam habilidades, possibilita o desenvolvimento do intelecto, 
desperta a fé que cada um deve ter na própria força. Desenvolve e 
incentiva o espírito de equipe, de solidariedade, de disciplina e de 
respeito. O esporte aumenta a autoestima, a qualidade de vida, é 
promotor de saúde. Deve-se considerar que, além desse conjunto de 
benefícios, outros se somam, direta ou indiretamente, como aumento 
do rendimento escolar e por reflexo na melhoria do comportamento 
na escola e junto à família, incorporação de valores considerados 
socialmente positivos. (Cunha, 2007, p. 34) 
 

O esporte atualmente é vinculado e utilizado como forma de difusão do 

movimento corporal na escola. No entanto, em alguns casos somente algumas 

modalidades esportivas que se destacam entre os alunos nas escolas tais como: o 

futebol, basquetebol e voleibol. Com isso, outras modalidades são excluídas. O 

atletismo e a ginástica artística raramente são trabalhados. Tendo em vista que os 

currículos que formam os professores de Educação Física incluem disciplinas como 
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dança, judô, ginástica, jogos populares e outras, claro que isso de acordo com cada 

instituição de Ensino Superior (BETTI, 1999). 

A Educação Física no contexto escolar tem o movimento como uma 

ferramenta essencial para atingir seu objetivo educacional. Apesar de a EF possuir 

diversos conteúdos, a escola assumiu o ensino do esporte como única alternativa de 

aprendizagem, que, em alguns casos, o professor acaba acatando esse pensamento 

difundindo pelo ambiente escolar (BETTI, 1999).  

Contudo, mesmo a EF com o seu amplo leque de possiblidades, o objetivo da 

própria escola é diferente só visa aprendizagem do esporte. O esporte passou a ser 

um conteúdo hegemônico nas aulas de EF. Apesar dos diversos conteúdos presente 

na EF, eles não são explorados quando o conteúdo escolar é apenas o esportivo 

(BETTI, 1999). 

Dessa forma, o fenômeno esporte passou a ser utilizado para outros fins 

distorcendo esse conteúdo presente nas aulas Educação Física Escolar (EFE). O 

processo de esportivização que configura as aulas de EF como seleção e formação 

de atletas. Nos anos de 1970, a EF sofreu com essa realidade de esportivização, 

que acabou refletindo claramente como os professores conduzem suas aulas no 

contexto escolar. As aulas possuem outros objetivos, visando apenas em descobrir e 

produzir atletas “alunos” se tornando assim uma instituição esportiva de um clube. 

Em alguns casos, o esporte passou a ser um conteúdo preponderante no ambiente 

da escola, configurou-se assim dizer que na escola se tornou superior aos demais 

conteúdos (Tenório et al., 2015). 

No contexto atual da EFE, a esportivização continua impregnando a prática 

pedagógica do professor de EF, isso é algo comum quando se reflete o esporte na 

escola, enquanto nas políticas que são propostas pelo governo visam programas 

que influencia diretamente em mudar o processo pedagógico das aulas de EFE 

(TENÓRIO et al., 2015). 

[...] a exemplo do Programa Atleta na Escola (PAE), lançado em 
junho de 2013 pelo governo brasileiro, por meio do Ministério da 
Educação, em parceria com o do Esporte, com o objetivo de 
descobrir talentos e transformá-los em atletas olímpicos. (TENÓRIO 
et al., 2015, p.284). 

O professor, em sua prática pedagógica, pode propiciar ao aluno em suas 

aulas com a responsabilidade de contribuir na formação desses jovens como 
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agentes transformadores da sociedade e do contexto em que estão inseridos. Mas 

para que isso venha acontecer, é de grande importância que o professor de EF 

identifique que os meios necessários para que a sua metodologia (ação) 

pedagógica, que serão utilizados em suas aulas de EF, possam realmente estimular 

e motivar os seus alunos, influenciando diretamente em sua criatividade buscando 

assim o seu total desenvolvimento (SANTOS; NISTA-PICCOLO, 2011). 

O professor possui diversas dificuldades no âmbito escolar, entre elas 

problemas relacionados à teoria e prática. Tendo em vista que essa preocupação, é 

relevante questionar se o professor consegue fazer esse link entre teoria e prática 

ou simplesmente esse link não ocorre. Fica claro que a teoria e a prática são um 

problema geral não só se delimita a professor, mas também na educação de modo 

geral (ULHÔA, 1998). 

Então, a articulação teoria-prática é um desafio a se pensar no sentido que 

professores não entrem em contradição devido ao fato de conseguir entender 

determinadas teorias, interferindo assim na fundamentação de sua prática. E até 

mesmo proporcionar experiências contraditórias onde na teoria é uma coisa e na 

prática é outra, ou seja, não proporcionar uma aula com um real significado 

(ULHÔA, 1998). 

Nesse caso, cabe aos professores não distorcer essa ideia e colocar 

obstáculos em sua prática. Definindo assim, a possibilidade de uma prática onde o 

aluno possa ter uma liberdade para expor suas opiniões, sua criatividade. E não 

simplesmente o professor dizer que proporciona tudo ao seu aluno (teoricamente 

falando), mas na verdade não dá oportunidade ao aluno de proporcionar na prática o 

pensamento crítico (visão de mundo), onde o aluno possa enxergar sua realidade de 

forma diferente ao identificar as necessidades e anseios de sua comunidade 

(ULHÔA,1998).  

Fica totalmente claro que essa problemática de teoria e prática cabe ao 

professor ter uma atitude concreta de querer proporcionar uma educação crítica e 

permita ao aluno e se identificar com o conteúdo a partir da realidade vivida pelo 

mesmo. O professor precisa ser questionado pelo aluno de forma que possa ter 

essa relação professor-aluno durante o processo de formação. (ULHÔA,1998). 

Um dos problemas para que essa esportivização permaneça na escola é 

devido a uma construção de ideia distorcida sobre a EF, veiculando-a ao contexto 

escolar apenas ao fenômeno esportivo. No entanto, compreender o que significa 
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ensinar/aprender esporte não parece ser simples. A ideia muita das vezes do 

professor é de que ensinar o esporte é apenas vivenciá-lo, ou seja, apenas prática 

por prática. (SANTOS; NISTA-PICCOLO, 2011). 

Então para aprender o conteúdo esporte não significa apenas saber como 

executá-lo, mas também compreender o contexto histórico, saber suas regras, as 

influências sociopolíticas presente nesse fenômeno. Isso vai possibilitar para os 

alunos uma proposta pedagógica nas aulas EF, onde poderão vivenciar o esporte 

com uma visão crítica, ou seja, a prática deve possuir uma sequência lógica para ser 

compreendida e assimilada pelos estudantes (SANTOS; NISTA-PICCOLO, 2011). 

Dessa forma, o esporte fenômeno está difundido na sociedade e dessa forma 

garantiu que houvesse o ensino da EF no âmbito escolar. Porém, parece que EF 

somente seria reconhecida na escola se seu objetivo fosse apenas em transmitir o 

conteúdo não levando em conta todo o contexto que abrangem o conteúdo esportivo 

(VAGO, 1996). 

Pensando em uma prática esportiva que leve em conta os valores sociais, 

culturais e os demais valores presentes na sociedade, o esporte assim incorpora 

uma função que contribui diretamente no desenvolvimento da aprendizagem.  A 

escola é um espaço fundamental para realização da prática cultural do esporte e 

também de se aprimorar, refletindo como o esporte vai ser trabalhado nas aulas de 

EF e o que realmente interessa (VAGO,1996). 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO DO FUTSAL 

 

Historicamente há controvérsias quanto à origem do futsal, antigo futebol de 

salão, tendo em vista que o Brasil e o Uruguai brigam pela paternidade do futsal. O 

nome da modalidade esportiva foi mudado a partir do momento em que a FIFA 

assumiu. O futebol de salão passou a se chamar futsal (SANTOS, 2001). 

O futebol de salão era praticado em quadras de basquete ou em pequenos 

salões. De fato, sua popularidade teve início na década de 1930 no Uruguai, na 

Associação Cristã de Moços (A.C.M.) de Montevidéu. Há controvérsia em relação à 

sua origem pelo fato de que os alunos da Associação Cristã de Moços de São Paulo 

e Rio de Janeiro já praticavam o futebol de salão, mas isso na década de quarenta 

(VOSER & GIUSTI, 2002). 

De acordo com Santos (2001), há duas versões para o surgimento do futebol 

de salão. A primeira versão relata que já era praticado na década de 1940, na 

Associação Cristã de Moços São Paulo. Devido a ter poucos espaços para a prática 

do futebol, procuraram praticar em quadras de basquete e hóquei. No início não 

possuía um número definitivo de jogadores. Chegavam a jogar com sete ou oito na 

linha. Até que definiram que um número máximo de jogador seriam cinco por equipe. 

  A segunda versão colocada por Santos (2001), é que a origem do futebol de 

salão aconteceu na década de 1930 na A. C. M. de Montevidéu no Uruguai pelo 

professor Juan Carlos Ceriani. Ele trouxe o futebol de rua para ser praticado na 

quadra e utilizou regras de outras modalidades esportivas como: Handebol, Futebol 

de Campo, basquete e até polo aquático. 

No ano de 1949, a Comissão de Futebol de Salão da A. C. M se reuniu para 

um estudo de uma nova regulamentação do jogo que posteriormente viraria um livro 

de regras publicado e distribuído a todos os interessados e, assim o Futebol de 

Salão pode crescer para fora dos portões da A. C. M. Dando assim uma maior 

visibilidade e proporcionado o primeiro campeonato que se tem conhecimento no 

Brasil, como afirma Santos (2001): 

 

Em 1952 foi disputado o primeiro campeonato de Futebol de Salão 
de que se tem conhecimento. A organização ficou a cargo da Liga de 
Futebol de Salão e contou com a participação de vários clubes de 
São Paulo, capital. Deste campeonato nasceu posteriormente no ano 
de 1955, no dia 14 de Junho, a Federação Paulista de Futebol de 
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Salão, que contou com os seguintes clubes fundadores: Sport Club 
Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, A C M de São 
Paulo, Tênis Clube Paulista e Clube dos Advogados do Brasil, com 
Habib Mahfuz sendo seu primeiro presidente. (SANTOS, 2001, p. 4). 

 

Em relação às regras, na década de 1950 não havia uma padronização das 

regras. Então o presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), dirigida 

por Sylvio Pacheco criou o Conselho Técnico de Assessores de Futebol de Salão. O 

objetivo desse conselho era padronização das regras do futebol de salão, e 

consequentemente dirigir os destinos do Futebol de Salão no Brasil a partir de 1957. 

(SANTOS, 2001). Como relata Salles & Moura (2004): 

 

Em 1957 A CBD implantou um Conselho Técnico formado por 
dirigentes da modalidade em diversos estados brasileiros, visando 
elaborar a unificação das regras a serem seguidas por todos os 
praticantes. Até este momento, as federações estaduais adotavam 
regras especificas regionais. São Paulo e Rio de Janeiro, dois pólos 
de prática, tentavam impor suas regras sobre os demais praticantes. 
Neste mesmo ano, a Federação Mineira de Futebol de Salão tentou 
fundar a CBFS, mas o Conselho Nacional de Desportos-CND não 
acatou o pedido defendendo suas prerrogativas como órgão 
normativo na área esportiva do Governo Federal. (SALLES & 
MOURA, 2004, p.341). 

 

Em 1959, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Seleções 

Estaduais, ocorrido em São Paulo, onde o time do Rio de Janeiro conquistou o título 

na final. Este campeonato continua sendo realizado periodicamente, mas não segue 

uma regularidade temporal. O Rio de Janeiro representava a hegemonia do Futebol 

de Salão no Brasil, sendo o campeão das quatro primeiras edições (1959, 1961, 

1963 e 1965) (SALLES & MOURA, 2004). 

Em 1969, foi criada a Confederação Sul Americana de Futebol de Salão 

(CSAFS) no Uruguai, tendo a presença de João Havelange, presidente da CBD e o 

senhor Luiz Gonzaga de O. Fernandes, que é o autor do primeiro livro de regras do 

Futebol de Salão. Neste ano foi realizado no Paraguai, na cidade de Assunção, o I 

Campeonato Sul-Americano, onde Brasil conquista o título (SALLES & MOURA, 

2004). 

Em 1967, ocorreu um fato importante no processo de unificação das regras, 

de definir os campeonatos nacionais, de divulgar e também um momento de rever a 

paternidade do Futebol de Salão. Segundo Santos (2001): 
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No dia 12 de Janeiro de 1967, no Rio de janeiro, foi realizado o I 
Congresso Nacional das federações de Futebol de Salão, promovido 
pela C B D que tinha por objetivo a unificação das regras nacionais, 
definir os campeonatos nacionais, divulgar o esporte no exterior e 
escrever a história e definir a paternidade do Futebol de Salão. Ficou 
definido neste congresso que a paternidade do Futebol de salão 
cabe aos brasileiros, pois a primeira regulamentação das regras foi 
feita no Brasil e que posteriormente foram adotadas e oficializadas 
pela Confederação Sul Americana de Futebol de Salão e pela 
Federação Internacional de Futebol de Salão. (SANTOS, 2001, p.5).  

 

No ano de 1971, no Brasil, foi criada a Federação Internacional de Futebol de 

Salão denominada FIFUSA, com iniciativa de CBD e da Confederação Sul 

Americana de Futebol de Salão (CSAFS). Estavam presentes os representantes do 

Brasil, Paraguai, Peru, Bolívia, Portugal, Argentina e Uruguai, quando também se 

nomeou como presidente da nova entidade da FIFUSA o senhor João Havelange 

(SALLES & MOURA, 2004). Como afirma Santos (2001): 

 

No dia 25 de julho de 1971 em São Paulo, numa iniciativa da C B O e 
da CSA F Se contando com representantes do Brasil, Argentina 
Bolívia, Paraguai, Peru, Uruguai e Portugal, era fundada a Federação 
Internacional de Futebol de Salão, FIFUSA, com João Havelange 
sendo o seu primeiro Presidente do Conselho Executivo e que dirigiu 
até o ano de 1975. Devido seus compromissos com o futebol tanto 
na C B O como na FIFA. Quem realmente dirigiu a FIFUSA neste 
período foi o Secretário Geral Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes 
(SANTOS, 2001, p. 6). 
 

Durante a década de 80 foram realizados diversos campeonatos mundiais e 

continentais, o Brasil se destacou na conquista de alguns títulos. Então, houve um 

interesse da FIFA por perceber que essa modalidade estava em ascensão. Em 

1985, começaram as negociações para que a FIFA comandasse o Futebol de Salão. 

Januário D'Aiécio, Álvaro de Melo Filho e Rolando Alarcon Rios foram os 

negociadores com a FIFA. Então, em 2 de Maio de 1990, o Brasil legalmente se 

desligou da FIFUSA com o aval das 26 Federações Regionais filiadas a C B F S 

(SANTOS, 2001).  

Com o desligamento do Futebol de Salão com FIFUSA, essa modalidade 

passou a se chamar Futsal, proporcionando assim uma maior visibilidade pelo fato 

também de estar vinculada a FIFA. Segundo Salles & Moura (2004): 

 

O prestígio da FIFA provocou uma maior expansão do futsal no 
mundo. A unificação das regras proporcionou um programa de 
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incentivo em países que não tinha esta prática esportiva em sua 
cultura. No Brasil a modalidade se consolidou em todos os níveis, 
inclusive nas competições escolares, nas quais a maioria de escolas 
apresenta suas equipes nos eventos municipais. (SALLES & 
MOURA, 2004, p.341). 
 

Durante todo o processo de evolução da modalidade futsal houve diversas 

mudanças na estrutura, na pratica e no público. Como afirma Silva, 2012: 

 
Não muito diferente de todos os outros esportes, o Futsal com o 
passar dos anos e a evolução dos esportes modernos sofreu 
mudanças em sua estrutura, tanto em sua prática, quanto em seu 
público. Com essa parceria do esporte e da empresa (patrocínio) isso 
ficou muito evidente, surgiram combinações que se apresentam 
fundamentais, uma delas é a televisão (mídia), que ao passar dos 
anos vem se tornando cada vez mais articulada com o futsal nas 
transmissões do esporte (SILVA, 2012, p.9). 

 

 

3.1 Popularização do futsal 

 

Entre os conteúdos presentes na EF, o esporte tem sobressaído devido à 

possibilidade de valorizar questões ligadas à visão de mundo (TAFFAREL et 

al.,1992) proporcionando a ampliação do conhecimento saindo do senso comum. 

Dessa forma, o esporte se caracteriza como uma prática que possibilita crescimento 

cultural e social para os indivíduos. Como afirma Taffarel et al. (1992):  

 

[...] o esporte como prática social que institucionaliza temas lúdicos 
da cultura corporal, se projeta numa dimensão complexa de 
fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade 
que o cria e o pratica (TAFFAREL et al., 1992, p. 5) 

 

Dessa forma, entre as diversas modalidades esportivas importantes para a 

formação do indivíduo, o futsal se destaca. Por futsal, entende-se um esporte 

derivado do futebol de campo praticado em quadras. Essa prática de “jogar bola em 

quadras” se deu historicamente por falta de campos públicos ou privados para a 

prática esportiva do futebol (VOSERE; GIUSTI, 2002).  

O futsal é uma modalidade esportiva que possui uma grande dinâmica. 

Exercida em uma quadra, é praticada por cinco jogadores, com objetivo de fazer o 

gol. Como uma Modalidade Esportiva Coletiva (MEC) pode proporcionar não apenas 

o jogo competitivo, mas também a prática como lazer (SILVA; JUNIOR, 2005.)  
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Segundo González & Oliveira (2014), o futsal proporciona também interação 

com a equipe adversária, as ações das equipes em quadra dependem e 

condicionam uma a outra, possuindo o objetivo em comum de fazer o gol. 

 

Quanto à relação de oposição com o adversário, o futsal é um 
esporte com interação entre adversários, uma vez que as ações de 
uma equipe estão atreladas – dependem e condicionam – as ações 
da outra. No que se refere ao tipo de esporte, pertence ao grupo das 
modalidades de invasão, pois seu objetivo é invadir o espaço 
defendido pelo adversário para colocar a bola na meta. (GONZÁLEZ 
& OLIVEIRA, 2014 p.177). 

 

O futsal está presente de forma popular na sociedade brasileira. Diversos são 

os espaços sejam nas escolas, praças de bairro, escolinhas de futsal, em que a 

modalidade é vivenciada. A estrutura física mínima necessária para prática da 

modalidade, o número reduzido praticante e sua da semelhança ao futebol, 

colaboram para a popularização e prática (GONZÁLEZ & OLIVEIRA, 2014). 

O futsal caracteriza-se pela frequente necessidade de solucionar problemas 

que surgem naturalmente durante o jogo. Para conseguir resolver tais dificuldades, 

os jogadores precisam fazer escolhas durante a partida. A cooperação nessa 

modalidade é essencial. A necessidade da utilização de gestos motores para 

execução de movimentos com o objetivo de resolver problemas presentes na 

partida. Então cooperar é de grande importância nessa modalidade coletiva 

(GONZÁLEZ & OLIVEIRA, 2014). 

O futsal durante seu processor histórico sofreu diversas alterações para 

deixar o jogo mais atrativo, assim afirma Tolussi (apud GUIMARÃES, 2016). 

 

Basicamente o jogo de Futsal caracteriza-se por apresentar dois 
times de cinco participantes em cada, sendo que desses cinco, 
quatro pessoas jogam na linha e uma no gol. Os postos específicos 
dos jogadores de cada equipe são: (1) Goleiro: que se posiciona na 
área do gol, sendo o único jogador que pode pegar a bola com as 
mãos, ele também pode atuar com os pés fora da área livremente; 
(2) Fixos: Que atuam como último marcador antes do goleiro, sendo 
esta posição responsável por organizar as jogadas, pois atua na 
zona defensiva tento uma ampla visão da quadra; (3) os Alas: um 
time de Futsal é constituído por dois alas, sendo que cada um deles 
se posiciona em uma das laterais da quadra e se movimentam 
constantemente; e (4) os Pivôs: Na zona defensiva ele é o primeiro 
jogador já que se posiciona mais próximo da linha do meio da 
quadra, e na zona ofensiva, ele se situa próximo ao goleiro 
adversário, e tem como principal função finalizar no gol ou distribuir 
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as jogadas ofensivas quando for solicitado. (TOLUSSI apud 
GUIMARÃES, 2016, p.5) 

 

Durante o processo de popularização do futsal, a modalidade sofreu várias 

alterações para que modalidade se tornasse, mas atraente. Não apenas para os 

praticantes, mas também para o público. Então, aconteceu alterações no tamanho 

da bola e diminuiu seu peso, facilitando e contribuindo para que os jogadores 

desenvolvessem suas habilidades durante a partida, como lances de efeito como um 

chapéu, e também lances simples como dominar a bola e chutar em direção ao gol. 

Ocorreram alterações na dimensão da quadra de futsal, arremesso lateral que era 

cobrado com as mãos passou a ser cobrado com os pés (TOLUSSI apud 

CORDEIRO, 1984).  

O futsal possui características de cooperação onde proporciona durante sua 

vivência ou prática valores essenciais de cidadania. Fatores que envolvem 

cooperação, respeito, autoestima, solidariedade, interação. No entanto, o futsal 

também possui aspectos competitivos com intuito sempre de vencer, onde estão 

atrelados fatores individualistas (CRUZ et al., 2012). 

Nesse sentido, o futsal possui semelhanças, sejam técnicas ou táticas, com 

futebol fortalecendo assim a prática por crianças, jovens e adultos. Partindo dessa 

ideia, o futsal se torna atraente não apenas pela semelhança com o futebol, mas 

pelo fato de abranger possibilidades de sua realização, seja de modo competitivo ou 

de modo recreativo. Então, nota-se que o crescimento da prática do futsal se dá 

também pela situação da urbanização. Com o crescimento das cidades, houve a 

necessidade de espaços esportivos que facilitou a construção de lugares adequados 

para a vivência do futsal (ZACCANI, 2016). 

Durante a prática da modalidade futsal, os praticantes estão sujeitos a 

questões morais como, por exemplo, respeitar as regras, isso interfere diretamente 

nos aspectos da moralidade. Porém, questões atreladas à obediência e ao respeito, 

muitas das vezes, não acontecem de fato. Durante a partida, o fato de vencer 

sobressai e evidencia a questão de querer levar vantagem, não respeitando os 

princípios da modalidade (KOBAYASHI; ZANE, 2007). 
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4. APONTAMENTOS SOBRE O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO 

FUTSAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

 

O processo de ensino-aprendizagem não deve ser pensado de modo a 

separar ambos os conceitos. Esse complexo sistema de interações comportamentais 

não pode ser considerado apenas como expressões que compõem ou rodeiam uma 

prática educacional, mas sim o quanto pode interferir e auxiliar na relação entre 

professores e alunos (KUBO, 2001). Como afirma Fern (1998): 

A visão tradicional do processo ensino-aprendizagem é que ele é um 
processo neutro, transparente, afastado da conjuntura de poder, 
história e contexto social. O processo ensino-aprendizagem deve ser 
compreendido como uma política cultural, isto é, como um 
empreendimento pedagógico que considera com seriedade as 
relações de raça, classe, gênero e poder na produção e legitimação 
do significado e experiência. (FERN, 1998, p. 2). 

As crianças possuem uma personalidade egocêntrica. Então, a iniciação 

esportiva necessita de um planejamento que não vise à competitividade, mas sim 

que seja trabalhada de forma integral. As vertentes que não aderem a essa iniciação 

esportiva defendem que as crianças por seu egocentrismo não conseguem 

desenvolver o esporte de forma integral. Para elas, essa competição precoce a 

criança não visa à competição, mas apenas o prazer da atividade que esteja 

praticando (RAMOS; NEVES, 2008). 

Os estudos referentes à iniciação esportiva não são recentes. Desde a 

década de 70 há estudos nessa temática. O conceito ou termo de iniciação esportiva 

tem como um processo no qual um determinado sujeito adquiri novas experiências a 

partir de regras de uma atividade esportiva, por exemplo (RAMOS; NEVES, 2008). 

Almeida (2005) traz propostas que realmente são convictas de uma maneira 

organizada, visando benefícios principalmente nas habilidades motoras das 

crianças. Pois, hoje em dia, percebemos o quanto vem crescendo número de 

crianças com um déficit quando se refere a habilidades motoras.  

Então, Almeida (2005) propõe estágios para o processo da iniciação 

esportiva. O primeiro estágio tem como objetivo de treinamento a aquisição de 
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habilidades motoras não visando competitividade, mas o prazer da atividade. A ideia 

é propor o maior número de desenvolvimento de habilidades das crianças nessa 

fase inicial. Na segunda fase, entre 10 e 11 anos, o objetivo é introduzir elementos 

técnicos, táticos e regras através de jogos educativos, pois nessa faixa etária as 

crianças necessitam ampliar seus repertórios de movimentos básicos presentes em 

diversos esportes (ALMEIDA, 2005). 

 Na terceira e última fase referente às crianças de 12 e 13 anos, o objetivo é 

de desenvolvimento de suas capacidades tanto intelectual e física. Seja o 

aperfeiçoamento de técnicas individuais e aquisição na qualidade física para a 

prática do desporto. Do mesmo modo, cabe ao professor observar e conhecer seu 

aluno para assim planejar a iniciação esportiva de forma correta, propondo 

atividades significativas e não monótonas, onde o aluno possa vivenciar e aprender. 

(ALMEIDA, 2005).  

Oliveira e Paes (2004) dividem as fases da iniciação esportiva a partir da 

idade biológica cronológica e a idade escolar. 

Na primeira fase, os autores correspondem que do 2ª ao 5ª ano do ensino 

fundamental que atende as crianças da primeira a segunda infância. As crianças 

com idades entre 7 e 10 anos. Esse primeiro contato que as acrianças devem ter 

com as atividades esportivas, deve possuir um caráter lúdico e alegre onde eles 

possam participar, com objetivo de vivenciar o ensino tático e técnico das atividades 

esportivas.  

Todas as crianças durante o processo de ensino-aprendizagem das 

atividades esportivas devem ter a possibilidade de experienciar os princípios 

atrelados aos jogos e brincadeiras. Lembrar que durante essa primeira fase as 

crianças antes dos 12 anos não devem vivenciar jogos esportivos coletivos, devido à 

exigência de movimentos e gestos motores mais complexos para essa faixa etária.   

    Na segunda fase da iniciação esportiva, as crianças e adolescentes devem 

vivenciar modalidades esportivas adequadas a sua faixa etária. Atendendo assim 

aos alunos do 6ª ao 8ª ano do ensino fundamental. Com idades aproximadas de 11 

a 13 anos, que correspondente à primeira idade da puberdade. Diferentemente da 
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primeira fase que não visa modalidades esportivas, a segunda fase se inicia a 

aprendizagem a partir de atividades esportivas, dentro das suas especificidades.  

Na terceira e última fase da iniciação esportiva corresponde a faixa etária de 

13 a 14 anos, do ensino fundamental do 6ª ao 9ª ano. Durante essa fase, os alunos 

devem corrigir os conteúdos que foram aprendidos na primeira e segunda fase, e a 

aprendizagem de novos conteúdos, para o desenvolvimento esportivo. 

A complexidade da iniciação esportiva pode interferir diretamente benefícios 

ou até mesmo malefícios ao ser humano. Moreira (2003) diz que, a depender desse 

primeiro contato, um simples empurrão numa piscina, por exemplo, pode levar a 

traumas, assim como uma base motora construída satisfatoriamente pode gerar 

segurança. Esse processo de iniciação esportiva necessita que as crianças sejam 

observadas. Não valorizar apenas a questão técnica e desconsiderar fatores 

educacionais (MOREIRA, 2003). 

Santana (2002) afirma que esporte na infância se resume a um campo de 

racionalidade e produtividade. Ele justifica que os próprios professores de Educação 

Física alimentam uma crença de que o ideal é a seleção de talentos através do 

esporte. Então, se o professor continuar com esse pensamento limitado está 

desconsiderando todo o procedimento pedagógico que possa capacitar o 

treinamento/aula e de tal maneira que à iniciação esportiva possa realmente 

funcionar depende do professor e do seu planejamento. 

Quando a iniciação esportiva não ocorre de forma planejada o professor pode 

desenvolver uma especialização precoce em que proporciona atividades esportivas 

competitivas, visando o máximo de desempenho e desenvolvimento de crianças. 

Segundo Marques (1999), a especialização precoce caracteriza-se por cargas de 

treinos muitos intensos, onde há esgotamento prematuro da capacidade de 

rendimento (interferindo no seu desempenho e desenvolvimento). 

Então fica claro que a iniciação esportiva é complexa e percebe-se também 

os seus benefícios às crianças. Com tudo, a iniciação esportiva necessita de um 

planejamento adequado do professor com práticas pensadas, objetivos, conteúdos, 

metodologia e a avaliação. Sendo assim, a iniciação esportiva na infância não pode 

ser apenas vista de uma forma que seja só para selecionar talentos, mas notar o 
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quanto pode proporcionar não apenas na questão física e motora da criança, mas 

nas questões socioculturais (RAMOS; NEVES, 2008). 

O futsal vem sofrendo diversas influências de pensamentos nos quais 

fundamentam sua prática. No entanto, os métodos utilizados no futsal possuem 

derivações de modalidades individuais (BASE; KLEIN, 2011). 

As dimensões que norteiam o futsal devem ser levadas em conta, pelo fato de 

motivar o aluno em sua prática. Como destaca Rived (2005): 

Além de aprenderem sobre os conceitos que propõe esse conteúdo, 
os alunos também aprendem sobre procedimentos e atitudes acerca 
de como fazer quaisquer atividades propostas, respeitando sua 
própria individualidade e/o grupo. Trabalhada neste sentido, a 
Educação Física tem a possibilidade de garantir o direito do aluno de 
saber por que ele está realizando esse ou aquele movimento, e quais 
conceitos estão ligados a determinados procedimentos. Espera-se 
que o aluno fique mais motivado com essa prática. (RIVED, 2005, 

p.2) 

Segundo Rived (2005) a dimensões que organizam e devem ser adequadas 

no desenvolvimento do futsal, são as seguintes: 

A) Dimensão Conceitual 

 Conhecer e identificar os fundamentos básicos do futsal; 

 Conhecer e reconhecer os modos corretos da execução dos fundamentos do 

futsal. 

 

B) Dimensão procedimental 

 Vivenciar e construir o conhecimento sobre os fundamentos básicos da 

modalidade futsal. 

 

C) Dimensão atitudinal 

 Valorizar as diferenças culturais, tendo uma postura de respeito; 

 Predispor a participar de atividades em grupos, cooperando e interagindo; 

 Valorizar atitudes não preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, sexo, 

religião e grupos sociais entre outras. 

Segundo Costa (2007) entende-se o método de ensino do futsal como um 

processo unitário com os objetivos de organizar e empregar meios em um sistema 
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de jogo. Então, o autor define três métodos básicos de ensino do futsal: método 

parcial, método global e método misto. 

No ensino do método parcial, o futsal é trabalhado por partes, com o objetivo 

de trabalhar os fundamentos técnicos como chute, passe. No final da aprendizagem, 

esses fundamentos devem ser agrupados para serem desenvolvidos durante o jogo. 

Para Costa (2007), os exercícios no método parcial se apresentam de acordo 

com o número de fundamentos envolvidos na sua realização, visando uma melhor 

organização e destruição da sequência atividades: 

 Exercício Simples: São atividades práticas de treino dos fundamentos do jogo 

de futsal. Mantendo a realização de poucos elementos no jogo, ou seja, dois 

fundamentos que estão envolvidos dentro da estrutura e dinâmica de 

execução, como por exemplo, a realização de um domínio e em sequência, a 

realização de um passe. 

 Exercícios combinados: Conforme a estrutura do treino, a realização de três 

ou mais fundamentos técnicos presentes no futsal, permitindo assim a 

execução de atividades mais complexa pelo fato de envolver mais de dois 

fundamentos. Como, por exemplo, a realizado da recepção, condução da 

bola, e finalização, contendo assim três elementos em sua estrutura.  

Costa (2007, p. 33) indica os aspectos negativos e positivos do método 

parcial, ou seja, suas vantagens e desvantagens desse método de ensino.  

Desvantagens do método parcial: 

 Não possibilita o jogo de imediato consequentemente não motiva a sua 

prática; 

 Cria-se um ambiente não favorável há possibilitar a criatividade do aluno; 

 Contribui a um ambiente desmotivador e pouco atraente. 

Vantagens do método parcial: 

 Possibilita um desenvolvimento completo dos fundamentos técnicos 

empregados no jogo;  
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 Possibilita a correção do professor de forma imediata, corrigindo o gesto 

técnico do aluno; 

 Possibilita que o professor trabalhe individualmente o ensino das habilidades 

e respeitando o tempo de aprendizagem do aluno. 

O método de ensino global no futsal proporciona a aprendizagem por meio do 

próprio jogo, ou seja, o foco principal é a vivência do jogo. Para Costa (2007), o 

método global aproxima-se da prática do jogo do futsal. Nos seus aspectos se 

baseia nas semelhanças táticas presentes no futsal que envolve fatores como 

fundamentos, regras, movimentos ofensivos e defensivos.  

O método global possui classificações em seu processo de aprendizagem, a 

saber: 

Pequenos jogos esportivos: Estes jogos desenvolvem os fundamentos 

básicos presente no futsal. Apresentam poucas regras, e uma estrutura 

organizacional simples, onde podem ser trabalhadas atividades que tenha relação 

com o futsal, como exemplo, brincadeiras (Bobinho). 

Jogo Simplificado: Este tipo de jogo já contém um número maior de regras e 

os movimentos e deslocamentos táticos são semelhantes ao grande jogo. Uma de 

suas características é a realização do gol. Outras características presentes nesse 

jogo é a predominância de organização tática entre ataque e defesa. São exigidas 

uma maior aplicação de estratégias por parte da equipe, consequentemente vai 

possibilitar dificuldades a equipe adversário para que eles possam vencer. Futsal em 

par; Gol dentro da área são atividades que possuem semelhanças com o grande 

jogo. Possibilitando deslocamentos, e movimentação dos alunos.    

Grande Jogo: Possui o objetivo final da aprendizagem contendo todos os 

elementos técnicos e táticos, e regras completas do futsal em que será colocada em 

prática todas as situações vivenciadas e aprendidas durante o processo global de 

aprendizagem do futsal. Como por exemplo, prática da modalidade futsal, 

respeitando os elementos que compõem o jogo.   

Método misto é a junção dos métodos parcial e global, resultante no que se 

chama de método misto. E esse método possibilita exercícios de forma isolada, e 

jogos através do futsal. Permite também utilizar dentro da mesma aula exercícios e 
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jogos, independente da ordem ou quantidades de atividades estabelecidas, ou seja, 

mais jogos ou mais exercícios (COSTA, 2007). 

Desvantagem do método misto: 

 O professor pode se complicar pelo fato das alternâncias de exercícios e 

jogos, não oportunizando cada situação de ensino, perdendo assim o objetivo 

do seu trabalho. 

Vantagem do método misto: 

 São todas apresentadas pelos métodos parcial e global. 

  

4.1 O Futsal na escola 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Educação Física possui um 

caráter humanizado, democrático buscando ampliar a prática pedagógica não 

apenas uma visão biológica, mas um processo que englobe aspectos afetivos, 

cognitivos e socioculturais do aluno (BRASIL,1997). 

A Lei de Diretrizes e Bases promulgada em 20 de dezembro de 1996 
busca transformar o caráter que a Educação Física assumiu nos 
últimos anos ao explicitar no art. 26, § 3º, que “a Educação Física, 
integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 
da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições 
da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. Dessa 
forma, a Educação Física deve ser exercida em toda a escolaridade 
de primeira a oitava séries, não somente de quinta a oitava séries, 
como era anteriormente. (BRASIL,1997, p. 22). 

O Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, 

alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no Parecer 

CNE/CES 58/2004, de 18 de fevereiro de 2004, peça indispensável do conjunto das 

presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da 

Educação em 18 de março de 2004, resolve: 

 

Art. 3º A Educação Física é uma área de conhecimento e de 
intervenção acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e 
de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e 
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modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da 
luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, 
do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 
esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 
(BRASIL, 2004, p. 1). 

 

A Educação Física como uma área do conhecimento se destaca no âmbito 

escolar. As expressões corporais presentes em seus conteúdos proporcionam 

sentido e significado durante a aula. 

[...] a Educação Física é uma prática pedagógica que, no âmbito 
escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais como: 
jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram uma 
área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal. 
(SOARES et al.,1992, p. 33).  

Dessa forma, entre as diversas modalidades esportivas presente no conteúdo 

esporte, o futsal se destaca pelo fato de contribuir para a formação do indivíduo. 

O futsal no âmbito escolar é uma das ferramentas que pode auxiliar o 

professor na formação integral dos alunos, utilizando princípios presentes na 

modalidade como cooperação e a resolução de problemas durante a partida; 

contribuindo no coletivo e nos aspectos táticos do futsal em que os alunos devem 

respeitar a individualidade de cada um, fazendo com que os mesmos se concentrem 

em solucionar os problemas proposto pelo jogo (MACEDO, 2005). 

Dessa forma, é importante destacar que o futsal praticado nas escolas deve 

ser muito bem planejado. O referido profissional deve procurar fazer com que nas 

suas aulas o aluno possa entender que praticar futsal não é simplesmente jogar 

bola, de forma mais popular: “jogar por jogar”. Para que o professor de EF possa 

ensinar essa modalidade é necessário buscar ensinar o futsal de forma que o aluno 

aprenda seu conteúdo por meio de uma prática pedagógica (APOLO, 1967). 

O professor de EF deve possibilitar uma prática pedagógica e desenvolver o 

conteúdo durante suas aulas à necessidade de identificar o funcionamento cognitivo 

do aluno (suas limitações). Isso durante a aquisição de novos conteúdos a serem 

desenvolvido pelo educador, possibilitando uma útil elaboração das estratégias 
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pedagógicas. Porém, o processo de ensino-aprendizagem está longe de ser 

simples. Sua complexidade demonstra o quanto o funcionamento cognitivo possui 

variáveis que traz a necessidade de incitar uma elaboração e à prática de diferentes 

métodos de ensino (MOURA, 2012). 

As diversas abordagens pedagógicas norteiam a Educação Física e buscam 

alcançar seus objetivos pretendidos. Sejam os efeitos educativos desejáveis, 

coerentes que cada abordagem pode proporcionar na prática do professor. Sempre 

visando meios que possibilitem aos alunos serem sujeitos ativos e criadores.  

 Abordagem desenvolvimentista 

Nessa abordagem pedagógica o movimento é o principal meio e o fim da 

Educação Física. Sendo assim, essa abordagem prioriza o movimento, uma aula de 

futsal, nessa abordagem, o movimento prevalecer. Então, a execução de 

movimentos como chute, passe que estão presentes nos fundamentos do futsal, 

deveria ter mais ênfase, ao invés de abordar temas presentes no contexto e na 

realidade do aluno. Aspectos como o afetivo-emocional e socialização são 

alcançados como consequência da aprendizagem pelo movimento. (DARIDO, 2012). 

Nessa reflexão, a Educação Física deve privilegiar a aprendizagem do 

movimento, desconsiderando aprendizagens em decorrência da prática das 

habilidades motoras. Como afirma Darido (2012): 

Para a abordagem desenvolvimentista, a Educação Física deve 
proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor 
seja desenvolvido através da interação entre o aumento da 
diversificação e a complexidade dos movimentos. Assim, o principal 
objetivo da Educação Física é oferecer experiências de movimento 
adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, 
a fim de que a aprendizagem das habilidades motoras seja al-
cançada. A criança deve aprender a se movimentar para se adaptar 
às demandas e exigências do cotidiano em termos de desafios 
motores. (DARIDO, 2012, p. 41). 

 Nessa abordagem, percebe-se que o movimento é o produto final. No 

entanto, o professor na iniciação esportiva do futsal pode adequar possibilidade de 

atividades que contribuam na aprendizagem do aluno. Sem desmerecer e sem 

negar essa abordagem pedagógica, podemos propor uma atividade centrada na 

técnica: Os alunos em dupla passam a bola entre si, utilizando o passe de bico, 
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toca-se na bola com as pontas dos dedos. Depois será feito grupos de três alunos 

em linha, e o aluno que estar no meio passa a bola para os outros dois alunos, 

utilizando o passe de bico e os outros alunos domina a bola e passa a bola de volta 

utilizando o passe com o dorso (peito do pé). 

 Crítico-Superadora 

 Essa abordagem tem sua fundamentação a partir das ideias do marxismo e 

do neomarxismo. Tem como objetivo possibilitar ao aluno analisar e interpretar a 

realidade em que vive, levando em conta a compreensão de que toda produção 

humana tem relação com o momento histórico (MALDONADO, 2008). 

Para a abordagem Crítico-Superadora não se trata de aprender apenas os 

conteúdos da Educação Física, mas de compreender de uma forma que contribua 

na aprendizagem do aluno. Esses conteúdos devem receber um outro tratamento 

metodológico, afim de que possam ser historicizados criticamente e apreendidos em 

sua totalidade. Então, esses conhecimentos construídos culturalmente devem ser 

interpretados criticamente a partir da realidade que envolve o aluno (REZENDE, 

2005). 

No início da aula o professor pode problematizar a respeito da influência da 

FIFA sobre o futsal. Abordar questões referentes à evolução das regras do futsal, 

levar em conta quais fatores contribuíram para esse acontecimento. O papel da 

mídia na divulgação do futsal. E vivenciar também, por exemplo, as regras do antigo 

futebol de salão e as atuais, para que os alunos percebam as mudanças que 

ocorreram desde seu surgimento.  

 Abordagem Construtivista 

Essa abordagem pedagógica possui a intenção de construir os 

conhecimentos a partir da realidade do aluno, ultrapassar a relação do simples fato 

de ensinar e aprender.  Deste modo pretende resgatar a cultura do aluno e suas 

vivências, onde os jogos e brincadeiras se destacam nesse processo ensino-

aprendizagem. Brincadeiras do seu cotidiano há regras presentes nela. Entre outras 

atividades que compõem contexto cultural dos alunos (DARIDO, 2012).  
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A proposta construtivista propõe atividades de jogos esportivos (pequenos 

jogos), utilizando a modalidade futsal excelente enquanto conteúdo e estratégia 

pedagógica. Além disso, utilizar os jogos nessa perspectiva é considerar a ideia 

principal de aprender de uma forma prazerosa em ambiente lúdico (DARIDO, 2012).     

Sendo assim, a formação do profissional é de grande valia para que possa 

haver um planejamento adequado para prática da modalidade esportiva (futsal). O 

professor de EF deve proporcionar o máximo de experiências para os seus alunos 

seja qual for sua abordagem metodológica desenvolvida durante suas aulas. Sendo 

assim, há fatores que podem influenciar na capacidade cognitiva do aluno, pelo 

poder de exposição dos conteúdos e conceitos integrados, pela utilização dos 

métodos adequados. Possibilitando a utilização de estratégias que permitam ao 

aluno integrar conhecimentos novos, oportunizando assim conteúdos com sequência 

e racionalidade (FERREIRA, 2005). 
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7. CONCLUSÕES 

 

Dessa forma concluímos que o futsal é uma atividade integrante, do conteúdo 

esportes, necessário de ser trabalhado nas aulas de Educação Física. Sobre essa 

necessidade, os textos analisados dizem que é que o futsal praticado nas escolas 

deve ser muito bem planejado. Levando em conta não apenas o conteúdo a ser 

desenvolvido, mas o contexto da realidade do aluno. E, ao compararmos esses 

dados com a realidade de muitas escolas, entendemos que o professor necessita de 

uma sequência lógica para desenvolver o ensino do futsal nas aulas de EF.  

Nessa perspectiva, entendemos que o planejamento das aulas é essencial 

para que o processo de ensino-aprendizagem possa ser desenvolvido e vivenciado 

corretamente. Ele é o ponto de partida que auxilia diretamente na prática 

pedagógica do professor e na sua atuação durante aulas de Educação Física, 

concedendo e norteando o professor de EF para que possa elaborar seus objetivos. 

Sobre a questão do planejamento para o ensino-aprendizagem do futsal nas 

aulas de Educação Física, os textos analisados mostraram que durante a aquisição 

de novos conteúdos a serem desenvolvido pelo educador, possibilita uma útil 

elaboração das estratégias pedagógicas. Porém, o processo de ensino-

aprendizagem está longe de ser simples. Sua complexidade demonstra o quanto o 

funcionamento cognitivo possui variáveis que traz a necessidade de incita uma 

elaboração e à prática de diferentes métodos de ensino. Compreender esses 

cuidados ajudará o professor(a) a não cometer uma especialização precoce 

ocasionando assim riscos de lesões, pelo fato do excesso de exercícios de forma 

inadequada.  

Em virtude do que foi mencionado, há diversas possibilidades de desenvolver 

a iniciação do futsal, a partir de métodos e abordagens pedagógicas. Cada uma 

delas busca desenvolver um trabalho pedagógico que possibilite uma vivência 

integral do aluno a partir da modalidade esportiva futsal, proporcionadas 

experiências motoras e valores sociais de cidadania.  

Sendo assim, a utilização dos métodos e abordagens pedagógicas deve ser 

de forma adequada levando em conta sua faixa etária, e realidade em que se 
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encontra o aluno em que o professor possa possibilitar uma prática pedagógica que 

desenvolva as necessidades motoras e valores sociais presente na iniciação 

esportiva. E que nesse processo consiga perceber as limitações do aluno 

adequando seu planejamento a partir das dificuldades encontradas durante as aulas 

de Educação Física.  
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