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RESUMO 

 

O objetivo com o presente trabalho foi relatar como o processo de ensino e aprendizagem do 

futsal se efetivou em aulas de educação física escolar, em uma instituição Pública de Ensino, 

vinculada ao PIBID/EFI. Assim sendo, o presente estudo abordará o ensino do futsal nas aulas 

de educação física no contexto da Educação Física escolar, relatando experiências vivenciadas 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Soma-se a isto, a busca 

através de um referencial teórico capaz de subsidiar o presente trabalho, mediante a 

leitura/apontamentos/compreensão de artigos científicos e livros que abordem o ensino do 

esporte e do futsal no contexto escolar. Como metodologia também foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e participativa considerando as contribuições de autores como: Niquini 

e Cerejo (2018), Pinto e Santana (2005), Voser e Giusti (2002), Guimarães (2001), Vicari 

(2015), Tolussi (1982), Zilles (1987), Lucena (1994) e Fonseca (2000). Além disso, este 

estudo é relevante, pois destaca o ensino do futsal em ambiente escolar, um jogo esportivo, 

coletivo consideravelmente praticado no contexto da educação física e que, 

consequentemente, merece atenção, especialmente quanto aos aspectos importantes para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente, tais como: motor, cognitivo, social, físico, 

psicológico, entre outros. Também, é importante elencar que o trabalho abordará o ensino do 

esporte na escola e o futsal, além disso será desenvolvido um breve comentário sobre os 

métodos de ensino do esporte, e por fim, será apresentado um relato de experiência sobre o 

ensino do futsal a partir do PIBID/EFI. Por fim, pode-se afirmar que o futsal faz parte da 

cultura brasileira, e está presente no interior das escolas do país, de modo especial nas aulas 

de Educação Física, faz-se necessário uma melhor apropriação dos métodos de ensino, de 

modo que sua função pedagógica esteja presente no dia a dia do trabalho docente; 

consequentemente, os sujeitos envolvidos poderão ter o seu desenvolvimento integral 

potencializado, seja ao nível técnico, tático, físico, ético, social, afetivo e emocional.   

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Futsal; Escola; Aluno; Educação Física. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to report how the futsal teaching and learning process was 

carried out in school physical education classes, in a Public Teaching Institution, linked to 

PIBID / EFI. Therefore, the present study will focus on the teaching of futsal in physical 

education classes in the context of Physical Education at school, reporting experiences 

experienced in the Institutional Program of Initiatives for Teaching - PIBID. In addition to 

this, the search through a theoretical framework capable of subsidizing the present work, 

through the reading / notes / understanding of scientific articles and books that address the 

teaching of sport and futsal in the school context. As a methodology, a bibliographical and 

participatory research was also carried out considering the contributions of authors such as: 

Niquini and Cerejo (2018), Pinto and Santana (2005), Voser and Giusti (2002), Guimarães 

(2001), Vicari (2015), Tolussi 1982), Zilles (1987), Lucena (1994) and Fonseca (2000). In 

addition, this study is relevant because it highlights the teaching of futsal in a school 

environment, a sports game, a collective that is practiced in the context of physical education 

and, consequently, deserves attention, especially in regard to aspects important for the 

development of the child and adolescent, such as: motor, cognitive, social, physical, 

psychological, among others. Also, it is important to mention that the work will address the 

teaching of sports in school and futsal, in addition a brief commentary on the teaching 

methods of the sport will be developed, and finally, an experience report will be presented on 

the teaching of futsal a from PIBID / EFI. Finally, it can be said that futsal is part of the 

Brazilian culture, and is present inside the schools of the country, especially in Physical 

Education classes, it is necessary to have a better appropriation of teaching methods, so that 

its pedagogical function is present in the day-to-day work of teachers; consequently, the 

subjects involved may have their development fully developed, be it at the technical, tactical, 

physical, ethical, social, affective and emotional levels. 

KEY WORDS: Learning; Futsal; School; Student; Education Physics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo abordará o ensino do futsal nas aulas de educação física no 

contexto da Educação Física escolar, relatando experiências vivenciadas no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, de modo mais específico no 

subprojeto PIBID/Educação Física (PIBID/EFI) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

O PIBID é um programa nacional instituído pela Portaria Normativa n. 38, de 12 

de dezembro de 2007; trata-se de ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), da 

CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Pensando no que o programa propaga Niquini e Cerejo (2018) ressalta que: 

O PIBID foi instituído com algumas finalidades: estimular a iniciação à docência de 

estudantes das instituições de ensino superior, visando à melhoria da formação do 

licenciando e elevando a qualidade da educação básica; estimular a integração da 

educação superior com a educação básica no ensino fundamental e médio, 

estabelecendo projetos que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede 

pública; estimular experiências metodológicas e a prática docente com caráter 

inovador que utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação e que 

orientem para a superação de problemas identificados no processo ensino 

aprendizagem (NIQUINI; CEREJO, 2018, p.15). 

 

No âmbito do PIBID/EFI foram vivenciadas diversas experiências didático-

pedagógicas relacionadas ao ensino-aprendizagem do futsal, sendo este um esporte 

comumente praticado nas aulas de educação física escolar.  

O futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil. Talvez por isso encontramos 

tantos professores de educação física ministrando este conteúdo em suas aulas. Nesse sentido, 

é notável que o futsal vem ganhando a cada dia mais praticantes, fazendo com que seja a 

prática mais desejada nas aulas de educação física, tornando-se um jogo/esporte 

consideravelmente praticado nas escolas (TENROLLER 2004).  

Nas escolas observamos o futsal como o esporte hegemônico nas aulas de 

educação física, com destaque para os alunos do sexo masculino, ocasionando um cenário de 

práticas limitadas por parte das alunas. Ora, em nosso entendimento é necessário que o 

professor busque estratégias metodológicas que favoreçam a participação e o aprendizado do 

futsal para todos. 

Para Pinto e Santana (2005), o futsal é caracterizado como um esporte coletivo 

que originou-se do futebol de salão, no final da década de 80 do século XX, e se desenvolveu 

consideravelmente nos últimos 30 anos. 
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De acordo com Pinto e Santana (2005), no Brasil devido ao grande processo de 

urbanização das cidades, que dificultou a prática de futebol de campo entre crianças e 

adolescentes e até mesmo a do futebol de rua, o futsal ganhou mais visibilidade e espaço, 

ocasionando o aumento de sua prática. 

A ampliação da prática do futsal vem ocorrendo devido as várias mudanças nas 

regras do esporte, assim tornando-o mais competitivo, dinâmico e atraente, dentre os diversos 

jogos esportivos coletivos. 

Os jogos esportivos coletivos são jogos que apresentam elementos comuns entre 

eles: geralmente utilizam uma bola movimentada com os pés ou com as mãos ou até mesmo 

raquetes, que tem uma meta a ser atacada ou defendida que, em conjunto, empreendem 

alcançar seus objetivos do jogo (BAYER, 1986). 

Cada vez mais, tem se falado da relação entre o futebol tradicional e o futsal, 

especialmente da importância do futsal na formação de jogadores. Sabe-se que ambos 

permitem a interação entre os jogadores, gera uma tomada de decisões instantâneas, 

intensidade organizacional, possibilitando a interação com o outro e a criação de uma 

identidade mais humana e solitária.  

Neste contexto, para Voser e Giusti (2002), o futebol e o futsal se destacam em 

diversas questões pedagógicas, e uma delas é o como ensinar e quais metodologias de ensino 

podem ser utilizadas, para que, os alunos tenham um melhor desenvolvimento no jogo. Esta é 

uma forma para se pensar o ensino do esporte nas escolas, uma vez que nos últimos tempos 

surgiram muitos estudos sobre essa temática. 

Com isso, o estudo foi realizado na Escola Estadual Isabel Motta, escola pública 

situada na cidade de Diamantina, o mesmo foi realizado durante as aulas de Educação Física 

desta instituição, no período de 22 meses.  

Além disso, este estudo é relevante, pois destaca o ensino do futsal em ambiente 

escolar, um jogo esportivo, coletivo consideravelmente praticado no contexto da educação 

física e que, consequentemente, merece atenção, especialmente quanto aos aspectos 

importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente, tais como: motor, cognitivo, 

social, físico, psicológico, entre outros. 

Pensando na importância do professor de educação física na escola, Guimarães 

(2001) afirma: 

A educação física reafirma seu papel de colaboradora na formação das crianças 

como um todo, dispondo de um espaço muito rico para discussões e reflexões dos 

vários conflitos entre valores que existem na escola. Ficou-nos clara a importância 

do professor neste processo de formação que deverá, conscientemente, assumir e 
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representar o papel de orientador no desenvolvimento de atitudes, servindo como um 

modelo e como referência de diálogo (GUIMARÃES, 2001, p.6). 

Portanto, vale informar que o trabalho será estruturado da seguinte forma: 

inicialmente será abordado o ensino do esporte na escola e o futsal na escola, em seguida será 

tratado de forma breve sobre os métodos de ensino do esporte e por fim, será apresentado um 

relato de experiência sobre o ensino do futsal a partir do PIBID/EFI. 
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2. OBJETIVO 

Este trabalho tem como o objetivo relatar como o processo de ensino e 

aprendizagem do futsal se efetivou em aulas de educação física escolar, em uma instituição 

Pública de Ensino, vinculada ao PIBID/EFI. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 História do Futsal 

 

De acordo com a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o futsal possui duas 

versões sobre o seu surgimento. Desse modo, assim como outras modalidades esportivas, o 

futsal também possui “divergências” quanto as suas origens. Contudo, um fato é indiscutível: 

o futsal descende do futebol de salão.  

Segundo a CBFS, tem-se uma versão de que o futebol de salão começou a ser jogado 

por volta de 1940, por frequentadores da Associação Cristã de Moços, em São Paulo (SP), 

pela dificuldade em encontrar campos de futebol livres. Dessa forma, começaram a realizar 

suas “peladas” nas quadras de basquete e hóquei. 

Inicialmente jogava-se com cinco, seis ou sete jogadores em cada equipe, porém ficou 

definido que a quantidade de jogadores por equipe seria de cinco pessoas. As bolas que eram 

utilizadas nessa prática eram de serragem, crina vegetal, ou de cortiça granulada, mas por esse 

motivo a bola pulava muito e frequentemente saía da quadra, então, a escolha de um tamanho 

menor e o aumento do seu peso se fez necessário. Devido a isso o futebol de salão passou a 

ser conhecido como esporte de bola pesada (CBFS,1979). 

Já outra versão de acordo com Vicari (2015) e outros vários autores como Tolussi 

(1982), Zilles (1987), Lucena (1994) e Fonseca (2000), sustentam a versão de que o futebol 

de salão surgiu no Uruguai. Assim o autor ainda cita outra obra que defende essa versão que e 

o livro de regras organizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), publicado 

no ano de sua fundação, em 1956. 

Segundo Vicari (2015), em relação à versão de origem no Uruguai, remete-se aos 

primeiros anos da década de 1930, onde o Uruguai era a grande referência do futebol, visto 

que sua seleção foi bicampeã olímpica nos anos de 1924 e 1928 e sediou a primeira copa do 

Mundo de Futebol promovida pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), em 1930, 

sendo o país que conquistou o título se tornando a primeira seleção campeã. 

Com o futebol em alta no Uruguai, se tornou também crescente a procura pela prática 

do mesmo no Uruguai, observou-se uma falta de espaço para prática do esporte, “levando tal 

modalidade a ser praticada em ginásios, chamando-se essa nova prática de indoor-football, 

que seria como futebol em um lugar fechado” (VICARI, 2015, p.33). 

Em razão da sua alta, o futebol também foi praticado na Associação Cristã dos Moços 

(ACM) de Montevidéu. Em 1930, um grupo de jovens alunos praticava como recreação em 



11 

 

 

 

quadras de basquete. “Ao perceber aquilo, o professor da associação Juan Carlos Ceriani 

Gravier, resolveu preparar algumas regras para aquela nova modalidade prática” (VICARI, 

2015, p.33).    

Já Habib Maphuz é um dos nomes que mais se destaca nos primórdios do futebol de 

salão no Brasil. Maphuz era professor da ACM de São Paulo e no início dos anos cinquenta 

participou da elaboração das normas para a prática de várias modalidades esportivas, sendo 

uma delas o futebol jogado em quadras, tudo isto no âmbito interno da ACM paulista. Este 

mesmo salonista fundou a primeira liga de futebol de salão, chamada de: Liga de Futebol de 

Salão da ACM. Mais tarde o professor se tornou o primeiro presidente da Federação Paulista 

de Futebol de Salão (CBFS,1970).  

    Em 28 de Julho de 1954 foi fundada a Federação Metropolitana de Futebol de 

Salão, atual Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, a primeira federação 

estadual do Brasil, sendo Ammy de Moraes seu primeiro presidente. Neste mesmo ano foi 

fundada a Federação Mineira de Futebol de Salão. Em 1955 foi fundada a Federação Paulista 

de Futebol de Salão. O que se viu a partir de então foi o desencadeamento da origem de 

federações estaduais por todo o Brasil (CBSF, 1970).  

 

3.2 A Transição do Futebol de Salão Para o Futsal 

 

Quando falamos em futebol de salão e futsal aparenta-se ser a mesma modalidade 

esportiva, entretanto, o futebol de salão foi percussor do futsal, visto que sua prática existe até 

os dias atuais, suas regras são as mesmas desde o seu surgimento, já o futsal surge com regras 

diferentes do futebol de salão. Para abordar sobre essa transição do futebol de salão para o 

futsal, Vicari (2015), em sua dissertação de mestrado apresenta em uma linha do tempo como 

foi essa transição sem o seu término. Segundo ele as informações foram extraídas da 

Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). 

Segundo Santos (2001) citados por VICARI (2015, p.40), “em 1957 criou-se o 

Conselho Técnico de Assessores de futebol de salão para padronizar as regras e dirigir os 

destinos do futebol de salão a partir desse ano”. Nesse mesmo ano criou-se um movimento 

vindo de Minas Gerais na intenção de fundar a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, 

porém não foi aceito pelo Conselho Nacional de Desportos (CND). 

Em 1967, no Rio de Janeiro foi realizado o 1º Congresso Nacional de Federações de 

Futebol de Salão, promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), com o intuito 

de unificar as regras nacionais, posteriormente adotadas e oficializadas pela Confederação Sul 
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Americana de Futebol de Salão e pela Federação Internacional de Futebol de Salão. Porém 

nesse período a FIFA ainda não demonstrava interesse pelo futebol de salão. (VICARI, 2015). 

Na década de 1980, quando Januario D’Aléssio Neto assumiu a presidência da 

FIFUSA, foi quando o esporte se expandiu no cenário internacional com a constituição de 

competições importantes para a modalidade. A primeira delas foi o primeiro Pan Americano 

de Futebol de Salão, posteriormente em 1982 o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de 

Salão que começou a despertar interesse da FIFA (VICARI, 2015). 

Com o sucesso da competição, a FIFA passou a lutar pela apropriação desse esporte e 

começou a criar barreiras para todas as competições patrocinadas pela FIFUSA e ameaçou 

durante toda a década de 1980 a criar um mundial para o futebol de cinco, que seria uma nova 

versão do futebol de salão com mudanças de regras. 

A FIFUSA tentou resistir aos ataques da FIFA, porém as vésperas da disputa do seu 

segundo Campeonato Mundial de Futebol de Salão que aconteceria na Espanha, em 1985, 

destaca-se a proibição da FIFA de que nenhuma entidade a não ser ela, usasse o termo 

“futebol”. Com isso originou-se o termo “futsal”, criado pela FIFUSA em prol da proibição 

da FIFA, entretanto, o termo possuía hífen (fut-sal), sendo uma abreviatura do “fútbol sala” 

do espanhol futebol de salão, sendo nome adotado mais tarde pela FIFA, sem o hífen 

(VICARI,2015). 

No ano de 1988, o presidente da CBFS devido às dificuldades da FIFUSA, aceitou o 

convite para um encontro no Rio de Janeiro, onde iniciaram negociações com o presidente da 

FIFA que veio ao Brasil para tratar especialmente do futsal, buscando que a FIFA encobrir-se 

a FIFUSA e passasse a comandar internacionalmente o esporte. Um mês depois a FIFUSA 

realizou seu terceiro e último Campeonato Mundial de Futebol de Salão, após o termino da 

competição a FIFA voltou a procurar a FIFUSA para tentar novamente incorporar o futebol 

de salão, mas o acordo foi rejeitado. 

Em 1989, a FIFA realizou o seu primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Cinco, 

semelhante ao futebol de salão, entretanto, possuía alterações nas suas regras. Após este 

mundial aconteceram várias reuniões entre a FIFA e a FIFUSA, onde consolidou o acordo da 

criação do futsal com uma previsão empregada à comissão do futsal. Em 1990 a FIFA criou 

sua comissão de futsal, para supervisionar especialmente o futebol de salão, que gerou um 

enfraquecimento na FIFUSA, que se deu por extinta no final de 1989 e início de 1990. 

Com isso, a FIFA a partir de 1992 passou a organizar a Copa do Mundo de futsal, a 

cada quatro anos assim como a Copa do Mundo de Futebol. Posteriormente no ano de 2000 o 

Comitê Olímpico Internacional reconheceu oficialmente a FIFA como única entidade para 
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promover campeonatos de futsal. Todavia, a prática do futebol de salão não foi extinta, sendo 

praticada até hoje com suas regras originais, nascendo em 2002 uma organização mundial que 

regula sua prática nas regras FIFUSA/AMF (Associação Mundial de Futsal), que organiza 

competições mundiais, mantendo o futebol de salão nos seus moldes, que aconteceram nos 

anos de 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 e em 2019 está previsto o próximo na argentina. 

Diante disso, foi possível identificar possíveis ideias da forma que o futsal surgiu do 

futebol de salão e perante as conquistas que o Brasil possui, pode-se dizer que o Brasil é um 

das principais forças do esporte, tanto que o principal jogador de futsal denominado como “rei 

do futsal” é brasileiro, o “Falcão”. Com isso o Brasil se tornou um dos precursores do futsal, 

com sua prática no país fluente até nos dias atuais, tornando-se um dos esportes mais 

praticados.  

Nas escolas o futsal se tornou uma das modalidades mais desenvolvidas nas aulas de 

educação física, por ser culturalmente considerado o país do futebol, o interesse na prática 

pelos alunos é muito grande, visto isso é função do professor escolher o melhor modelo de 

desenvolver tal modalidade. 

 

3.3  O Ensino dos Esportes Coletivos na Escola  

 

Nos dias atuais, percebe-se que cada vez mais a popularidade do esporte no 

cenário mundial, consequentemente número de praticantes tende a aumentar. Com isso, 

surgem novas modalidades esportivas, inclusas aquelas que se inserem no contexto dos 

esportes, que vem tendo um crescente nesse cenário. Por outro lado, também se têm as 

denominadas modalidades esportivas coletivas tradicionais, como o futebol, voleibol, 

basquetebol, futsal, handebol, dentre outras.   

Pensando num entendimento mais ampliado sobre os jogos coletivos, pode ser 

definir como: 

Uma atividade social organizada na qual os jogadores estão agrupados em duas 

equipes numa situação de rivalidade desportiva, visando a obtenção da vitória, com 

a ajuda de um implemento do jogo (muitas vezes sendo este, a conhecida bola ou 

qualquer outro tipo de elemento), fazendo-se uso de regras pré-estabelecidas. nos 

esportes coletivos (MOURA et al. 2008, p. 2). 

 

 Já Bayer (1994) apud Moura (2008) define como: 

Os JECs são estruturados em 3 aspectos, conhecidos como: (1) Elementos 

Invariantes (espaço de jogo; implemento do jogo, geralmente a bola; parceiros; 

adversários; alvo a atacar; alvo a defender; regras específicas pré-determinadas); (2) 

Princípios Operacionais (de ataque e de defesa) e (3) Regras de Ação (ligadas aos 

aspectos táticos do jogo) ( BAYER, 1994, p. 5 apud MOURA, 2008 p. 2).  
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 Outros autores ainda destacam a importância dos jogos esportivos coletivos para 

a educação de crianças e adolescentes, pensando o quanto sua prática favorece a cooperação, 

inclusão, participação, entre outros.  

 O esporte, como fenômeno sociocultural, implica em diversos contextos, 

buscando contribuir para o ensino aprendizado de crianças e adolescentes no ambiente 

escolar, fazendo com que eles tenham um entendimento integral do esporte. Com isso, Paes 

(2001) afirma que: 

(...) o esporte, como conteúdo da Educação Física na escola, deverá ser oferecido de 

forma que o aluno possa compreende- ló integralmente, conhecendo suas diferentes 

modalidades; seu ensino deverá abranger conhecimentos teóricos e práticos, dando 

oportunidade ao aluno de aprender e vivenciar seus fundamentos, compreender suas 

regras, bem como conhecer sua história e evolução (PAES, 2001, p.40). 

 

Portanto, o papel da educação física escolar é apresentar para o aluno o esporte de 

uma forma geral, através de conceitos táticos, técnicos, históricos e vivências dos esportes, 

sempre voltado para o lado inclusivo e pedagógico, buscando a participação de todos. 

Devemos nos atentar ao aplicar os jogos esportivos coletivos, visto que cada 

indivíduo que pratica possui características sociais, biológicas e psicológicas próprias. Com 

isso, eles não podem ser jogados e aplicados de forma igual para todos, por ser um jogo 

imprevisível (MOURA, 2004). 

Contudo, não podemos nos restringir a fazer comparações e avaliações de 

habilidades técnicas, motoras e psicológicas, sem observarmos esses aspectos citados pelo 

autor, que estão diretamente ligados a situações problemas dos jogos esportivos coletivos. 

Moura afirma que: 

Através da pedagogia das situações problema o aluno é instigado a apresentar “uma 

atuação mais consciente e intencional possível, de modo que produza um resultado 

favorável. De outra maneira, se isso não ocorre, a expectativa é de que aprenda a 

analisar os diferentes aspectos do processo que o impediram de atingi-lo” (MOURA, 

2004, p. 42). 

 

 Desta forma, não é valorizado apenas o que o aluno/atleta que produz ao jogar, 

mas busca-se desenvolver estruturas que possibilitem a ele compreender o jogo em sua 

magnitude, sendo estimulada a autonomia. 

Assim, a liberdade que é dada ao praticante do jogo é de suma importância nesse 

processo, visto que não limita as diferentes formas de pensar, dessa forma consequentemente 

dar ao praticante um entendimento e conhecimento maior do jogo de uma forma geral. 

Desse modo, fazer o aluno pensar e elaborar situações para a solução de 

determinados problemas no jogo, expande o seu conhecimento próprio de agir nas situações 
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que ele se encontra em dificuldade, aumenta seu repertorio motor e cognitivo, assim 

facilitando em todo um campo seu desenvolvimento no jogo (MERIEU, 1998).  

Essa característica muito comum no ensino dos jogos esportivos coletivos é 

destacada por vários autores como a forma de conhecimento não previsível, que também pode 

ser entendido através do contexto de situação problema.  

Moura (2004), destaca que: 

O conhecimento não é transmitido de forma pronta ao aluno, mas sim é construído e 

constantemente modificado e transformado pelo sujeito, na medida em que este 

sujeito se relaciona e dá significações ao objeto, demonstrando as possibilidades de 

intervenção pedagógica de formação positiva neste processo (MOURA, 2004, p. 44-

45). 

 

 Quando citamos ou comentamos sobre jogo de qualquer modalidade ou estilo, a 

tendência é generalizarmos e incluirmos tudo em um contexto real de jogo, como as 

brincadeiras, brinquedos e outros. Sobre esse assunto são vários os pontos de analise, que 

Kishimoto evidencia da seguinte maneira:  

Existem termos que por serem empregados com significados diferentes, acabam se 

tornando imprecisos como o jogo, o brinquedo e a brincadeira. A variedade de jogos 

conhecidos como faz-de-conta, simbólicos, motores, sensório-motores, intelectuais 

ou cognitivos, de exterior, de interior, individuais ou coletivos, metafóricos, verbais, 

de palavras, políticos, de adultos, de animais, de salão e inúmeros outros mostra a 

multiplicidade de fenômenos incluídos na categoria jogo (KISHIMOTO, 1998, p. 1).  
 

Nesse sentido, nem toda atividade que estamos praticando pode ser considerada 

como esporte; o jogo para ser considerado esporte tem que composto por seu conjunto de 

regras e por conceitos táticos técnicos previamente bem definidos.  

Para Reverdito e Scaglia (2007): 

 O jogo e o esporte se confundem um no outro, já que ambos possuem uma mesma 

linha de pensamento, seu sentido literal e sua forma de jogar dinâmica. Assim o 

princípio sobre qualquer forma de abordagem aos jogos esportivos coletivos deverá 

prevalecer na sua forma primária de jogo (REVERDITO;SCAGLIA, 2007, p.52). 

 

Nessa perspectiva, quando se ensina um esporte, a partir do jogo, deve-se ensinar 

mais que o esporte, deve-se ir além do que o esporte pode proporcionar, ou seja, quando se 

ensina o futebol, deve ensinar mais do que o futebol; não fugindo de suas características e isso 

pode ser orientado sob a organização das “Famílias de Jogos” para o planejamento do ensino 

dos esportes coletivos, que pode se dar no contexto formal e não formal de educação 

(SCAGLIA, 2003). 

    Por outro lado, pode-se destacar, que o jogo e os esportes, de uma maneira 

geral, são de extrema importância pra o processo educacional do ser humano, a partir das 

diretrizes, princípios e metodologias advindas da pedagogia do esporte.  
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No contexto educacional identificamos dois campos nos quais há a 

possibilidade de intervenção do agente pedagógico: a educação formal e a educação não 

formal. Sobre eles, Paes (1996) sintetiza: 

Na educação formal, o professor de Educação Física deverá dar ao esporte um 

tratamento pedagógico, desenvolvendo-o de uma forma abrangente e diversificada, 

proporcionando ao aluno a oportunidade de conhecer, tomar gosto, aprender e 

manter o interesse pelo esporte. Na educação não formal, o esporte, desenvolvido 

por agentes e agências fora do âmbito escolar, também poderá ter tratamento 

pedagógico (PAES, 1996, p. 14). 

 

Logo, vale ressaltar que, quer seja no âmbito formal (foco do presente trabalho) 

ou no contexto não formal, o esporte deve possuir um tratamento pedagógico que busque 

contribuir para a formação e manter o interesse dos sujeitos envolvidos.  

No que se refere à educação física escolar, ou seja, educação formal, entendemos 

que o trato pedagógico do esporte deve buscar a inclusão e a participação de todos, no intuito 

de permitir o acesso a este artefato culturalmente presente na vida humana.  

Dessa forma, aproximamos o esporte da principal função da Pedagogia, que é 

educar. Assim sendo: 

Educar é levar aquele que está num saber mais baixo para um saber mais alto. E 

porque estar num saber é estar no nível da realidade que esse saber dá educar é levar 

alguém de uma realidade mais baixa para uma realidade mais alta. O que torna 

patente o carácter instrumental do ensino, da aprendizagem e dos saberes e 

competências (BENTO, 1999 p. 4 apud GALATTI, 2008, p, 15).  

  

Ora, o educar deve ser entendido como um processo que está diretamente ligado 

às escolas, e a educação física escolar usa desses processos metodológicos e educacionais a 

partir da iniciação dos esportes coletivos, assim podendo oferecer vários benefícios para o 

aluno e, como citado acima, elevando o sujeito de um patamar a outro.   

 

3.4 Ensino do Futsal na Escola  

 

O ensino dos esportes coletivos na escola é de suma importância para os alunos, 

podendo contribuir em vários aspectos como físicos, motores e sociais, cognitivos, afetivos e 

psicológicos. Neste cenário o futsal se insere, e pode colaborar na formação integral dos 

alunos no âmbito da educação física escolar.  

Para Voser e Giusti (2002): 

 o ensino do esporte futsal na escola é um elemento importante na medida em que se 

coloca como meio de promoção da saúde e de educação das crianças. O esporte tem 

sido incorporado na escola como forma de proporcionar um bom aprendizado, 

favorecendo no desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos e sociais 

(VOSER; GIUSTI, 2002, p.14). 
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Ainda sobre o futsal na escola, Silva e Loureio (2011) ressaltam que: 

Na escola, o futsal surge como modalidade esportiva e com o processo desta 

atividade física, devemos acompanhar um conjunto de procedimentos escolares que 

sejam estruturados pelo professor, em uma orientação correta. Também, 

fundamental e necessário, é a elaboração do planejamento das aulas, para que sejam 

adquiridos os conhecimentos e técnicas no desenvolvimento motor de crianças e 

adolescentes até atividades práticas, pois envolve uma combinação entre as 

capacidades condicionais: força, flexibilidade, agilidade, velocidade, entre outras; 

com as capacidades coordenativas: equilíbrio, ritmo, velocidade de reação e tempo 

de reação, ou seja, a supervisão deverá existir para acompanhar seus limites e 

fortalecer, com atenção, o foco desse processo de ensino (SILVA E LOUREIO, 

2011, p. 4).  

 

Atualmente, autores defendem que a escola tem um papel muito importante no 

que se diz respeito ao ensino dos esportes no seu interior, buscando neste contexto integração 

social dos alunos por meio de formas pedagógicas e métodos que procuram incluir e 

aproximar as crianças, assim criando dimensões afetivas no âmbito da educação física escolar. 

De acordo com Júnior (1998), 

A compreensão e aprendizagem do futsal se dá como elemento de formação nas 

primeiras etapas escolares, deve estar presente e entendida de forma clara e objetiva, 

direcionando o ensino da modalidade com variantes educativas, com elementos 

próprios de seus entendimentos (JÚNIOR, 1998, p. 89).  

 

O autor tematiza ainda o ensino do futsal na escola numa perspectiva ligada a 

aspectos biológicos, como o desenvolvimento motor e determinados problemas de saúde.  

Mutti (2003) em posição pedagógica semelhante, aponta que o futsal é a 

modalidade que possibilita trabalhar um conjunto de aspectos: técnico-tático do jogo, 

raciocínio rápido, coordenação motora, questões sociais, cooperação, respeito e liderança. 

Segundo ele, no processo da aprendizagem sobre a modalidade do futsal, as crianças 

vivenciam e passam por várias situações de aprendizagem diferenciadas. 

Desse modo, podemos entender que o futsal é um esporte que contribui muito no 

âmbito de aprendizagem da criança, principalmente nos anos iniciais do ensino básico, 

levando o indivíduo não apenas ao desenvolvimento físico, motor ou social, mas também a 

outras perspectivas de aprendizagem. 

 Grande parte dos professores preocupam-se em ensinar o futsal como conteúdo 

universal, a partir de suas regras, história, alguns métodos de ensino, alguns aspectos técnicos 

e táticos. Santana (2004) destaca que a forma correta que os professores devem agir, mas, por 

outro lado, ressalta também que os professores se esquecem de promover uma discussão 

pedagógica mais abrangente e comprometida com a complexidade do futsal. 
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O futsal ensinado na escola deve ter um caráter acima de tudo educativo, formado 

pela prática e pela reflexão da modalidade esportiva, onde possa construir atitudes e  

desenvolver capacidades que possam contribuir para sua atuação no mundo e não apenas no 

esporte, mas infelizmente a realidade é outra, na maioria das vezes não é isso que se vê em 

relação ao ensino do futsal nas instituições de ensino. 

 De acordo com as bibliografias pesquisadas, encontra-se uma versão que 

contradiz as ideias de que o futsal na escola deve ter um caráter educativo, uma vez que o 

esporte se popularizou e com o passar do tempo foi regulamentado assumindo características 

de esporte moderno. Para Guimarães e Silva (2016 p.21), tais características “resumem-se a: 

(a) competição; (b) rendimento e (c) racionalização das técnicas”. Esse modelo característico 

do esporte de rendimento vem sendo utilizado também para estruturar o ensino do esporte nas 

aulas de Educação Física. 

Nessa perspectiva, Santana (2004) aponta que ao ensinar o futsal é possível 

compartilhar mais do que regras oficiais, ou um conjunto de técnicas de posicionamento, pois, 

acredita que além de desenvolver habilidades e desenvolver capacidades, o aluno constrói 

valores e atitudes.  

De acordo com Voser e Giusti, (2002): 

A atividade esportiva praticada na escola deve ter o intuito voltado para a iniciação e 

orientação esportiva, jamais enfocando a especialização e o treinamento. O esporte 

praticado na escola será de grande importância para o desenvolvimento integral da 

criança, desde que sejam respeitadas as individualidades dos praticantes (VOSER; 

GIUSTI, 2002, p.23). 

 

É de grande importância salientar que o ensino dos esportes na escola não vem 

com o intuito de especialização ou treinamento para o rendimento ou a competição, ou seja, 

não deve ser vivenciado e aprendido pelos alunos da mesma maneira que é desenvolvido nas 

escolinhas especializadas de futsal. 

Pelo exposto, consideramos que a iniciação esportiva dos jogos coletivos deve ser 

promovida nos dois ambientes, tanto o escolar quanto o não escolar, mas com objetivos 

específicos diferentes em determinadas situações, porém sempre buscando o desenvolvimento 

integral do praticante. 

No que se refere especificamente ao ambiente escolar, pode-se afirmar que:  

Os professores de Educação Física devem ter em mente que a prática do Futsal na 

escola é diferente da utilizada no alto rendimento desportivo, pois são vários os 

fatores que diferenciam um do outro; os professores nas escolas formarão cidadãos e 

a prática do Futsal nas aulas de Educação Física tem como objetivo inserir na vida 

dos alunos que isso vire um hábito na vida adulta (Silva, 2008, p.1 apud Guimarães; 

Silva 2016, p.22). 
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Nessa perspectiva, no ensino do futsal no contexto escolar é possível ir além 

disso, ou seja, não apenas ensinar o esporte em si mesmo, mas ensinar o que o esporte pode 

possibilitar. Nessa linha de raciocínio, defende-se que o ensino do futsal ainda deve 

proporcionar: o prazer, a evolução da consciência, a introdução cultural e de lazer, a 

construção da cidadania e uma valorização da autoestima.  

 

3.5 Métodos de Ensino do Futsal  

 

Segundo Galatti: (2006): 

As primeiras tentativas de sistematização de métodos para ensino de modalidades 

esportivas coletivas se deram por volta da década de 1960 e foram inspiradas nos 

métodos já estruturados de modalidades esportivas individuais, sobretudo do 

atletismo. Tais propostas provinham de uma visão fragmentada do processo de 

ensino do esporte: se no atletismo cada parte do movimento da corrida de um atleta 

era ensinado separadamente, no esporte coletivo passou-se a ensinar e treinar cada 

fundamento do jogo de forma isolada, considerando que a partir das partes o aluno 

ou atleta aprenderia ou refinaria o todo (GALATTI, 2006, p.54). 

 

Galatti (2006) observa que o fato de um jogador executar de forma correta os 

movimentos e fundamentos do jogo de forma isolada não garante a ele condições de 

responder aos problemas apresentados pelo jogo, com relações as ordens táticas que controla 

as ações dentro do jogo, inclusive as técnicas.  

Tolves, Delevati e Sawitzki (2014) destacam que partir do final da década de 1970 

e início dos anos 1980, surgiram autores que propuseram novos olhares sobre o processo de 

ensino e aprendizagem dos JEC, o que resultou em novos métodos de ensino. 

Ao dialogar sobre ensino do futsal, se diz respeito às questões pedagógicas que 

envolvem o esporte, ou seja, as metodologias, que nada mais são que os caminhos que o 

professor ou treinador utiliza para alcançar seus objetivos. 

Para Voser (2003), a palavra “método” se refere ao caminho a ser percorrido para 

alcançar os objetivos propostos. Já para Mutti (2003), método é o caminho pelo qual chega-se 

a um fim, é o modo de proceder, um processo ou técnica de ensino; e metodologia seria o 

estudo dos métodos de um conjunto de meios dispostos para dirigir a aprendizagem. 

Para o ensino dos esportes pode-se utilizar várias metodologias de ensino. Em 

relação ao ensino futsal, observamos três modelos de ensino mais utilizados pelos professores 

e/ou treinadores: parcial, global e misto.  

De acordo com Costa (2007), o método parcial se caracteriza da seguinte maneira: 

O ensino do jogo de futsal por partes, através do desenvolvimento dos fundamentos, 

habilidades motoras, que compõem o jogo por etapas, para, ao final da 
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aprendizagem, agrupá-los no todo, ou seja, num único conjunto, que será o próprio 

jogo de futsal (COSTA, 2007, p. 33).  

 

O autor continua dizendo que: 

O método parcial consiste no ensino por partes do jogo de futsal, por meio do 

desenvolvimento dos fundamentos e das habilidades motoras que compõem o jogo 

por etapas, para chegar ao final da aprendizagem agrupando no todo. Esse modelo 

surgiu, primeiramente, nos esportes individuais (COSTA, 2003, p. 35). 

 

Para Saad (1997) o método parcial é um processo em que o movimento é 

decomposto, ou seja, o exercício é dividido e ensinado em partes, numa sequência lógica. 

Esse processo é geralmente utilizado em manobras ensaiadas. 

Balzano (2007) aponta como vantagens para o uso desse método a possibilidade 

do treino de habilidades motoras corretas de todos os elementos da técnica de jogo, 

permitindo a correção imediata à execução de um gesto técnico errôneo por parte do aluno, 

tendo uma fácil avaliação do fundamento que está sendo ensinado. Isso oportunizará ao 

professor trabalhar por estágios, respeitando, assim, o ritmo de aprendizagem de cada aluno. 

Na visão de Melo e Melo, o método Global pode ser assim entendido: 

Caracteriza-se por adequar o jogo de futsal com uma sequência de jogos, que tem 

como princípio a aquisição da técnica, tática e do condicionamento físico. Neste 

método é trabalhado algo a mais que a simples adição de seus elementos (MELO; 

MELO, 2006, p. 41). 

 

Para Reis (1994) o método global parte da totalidade do movimento caracterizado 

pelo aprender jogando, partindo de jogos pré-desportivos para o jogo formal, no intuito de 

aumentar, gradativamente, as dificuldades para os alunos. 

Costa (2003) ressalta que o método global possibilita aos alunos, desde o primeiro 

contato, maior vivência das diversificadas formas de jogar futsal. 

Já Balzano (2007) expõe que o método global ensina alguma habilidade motora 

desde o início, utilizando o jogo como forma de aprendizagem e permitindo a vivência; mas 

sempre deve ser levado em conta o espaço físico para prática e o material a ser utilizado. O 

mesmo ainda destaca que como vantagem o fato de a técnica e a tática estarem sempre juntas, 

o que permite a participação de todos nos elementos envolvidos no jogo, como o movimento, 

a reação, a percepção e o ritmo.  

Nesse método, o jogo é, desde o início, a base metodológica, o que aumenta a 

motivação na prática. Porém, ainda aponta que o método não permite correções individuais, a 

evolução técnica é lenta, o que, geralmente, provoca a desestimulação, além de não 

proporcionar uma avaliação eficaz no desempenho do aluno (BALZANO, 2007). 
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Já o método misto é a junção dos métodos global e parcial. Para Fonseca (1997), 

esse método possibilita a prática de exercícios isolados, bem como a iniciação ao jogo através 

das formas jogadas de futsal, trata-se de uma metodologia bastante rica, sob o ponto de vista 

didático, com mais fatores positivos do que negativos. Considerando essas ideias, nota-se que 

o professor pode utilizar esse método em suas aulas através dos pequenos jogos e os 

exercícios de forma isolada, tendo em vista o objetivo de sua aula. 

 A partir desses conceitos, cabe ao professor identificar qual o método tornará sua 

aula mais interessante, prazerosa, eficiente e eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, pode haver mudanças na escolha de um determinado método, visto uma evolução 

da turma, ou seja, qual método deve ser escolhido para adequar melhor com a turma. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem cunho descritivo, e se qualifica 

como um relato de experiência, o qual será elaborado a partir da inserção no programa 

institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID), especificamente no subprojeto do 

Curso de Graduação em Educação Física da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina.  

Desse modo, buscaremos descrever e refletir sobre o ensino do futsal no contexto 

escolar, tendo em vista as experiências vivenciadas no PIBID Educação Física (PIBID/EFI), 

durante 22 meses, de abril de 2016 a fevereiro de 2018.  

Durante esse período foi possível acompanhar e ministrar aulas desenvolvidas 

com estudantes do ensino médio, no turno diurno, em uma escola pública estadual da cidade 

de Diamantina.  

A partir do exposto, o objeto é relatar como o futsal foi desenvolvido durante as 

aulas de Educação Física, de modo específico nas aulas vinculadas ao PIBID/EFI. O nosso 

olhar voltar-se-á para as estratégias didáticas, para os objetivos das aulas e para o futsal como 

possível ferramenta para ensinar outros temas ligados ao esporte.  

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se especialmente autores da 

Pedagogia do Esporte e do Ensino do Futsal, no intuito de fazer um enlace entre o que os 

mesmos dizem e/ou defendem e aquilo que vivenciamos no “chão da escola”, de modo 

específico no PIBID/EFI.  

Nessa perspectiva, buscou-se um referencial teórico capaz de subsidiar o presente 

trabalho, mediante a leitura/apontamentos/compreensão de artigos científicos e livros que 

abordem o ensino do esporte e do futsal no contexto escolar.   
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5. RELATANDO AS EXPERIÊNCIAS  

 

As observações ocorreram na Escola Estadual Professora Isabel Motta, localizada 

na Rua Elvira Ramos Couto, 319, no Bairro Bom Jesus em Diamantina/MG, junto ao 

programa institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID), subprojeto educação física, 

nos ensinos fundamental e médio, com atividades didático-pedagógicas sendo desenvolvidas 

uma vez na semana. 

 A escola apresenta aspectos arquitetônicos que limitam, mas não impedem a 

intervenção do professor de educação física. Nesse sentido, destacamos que a quadra possui 

sua dimensão reduzida, e está localizada do lado de fora da escola, fato que ocasiona uma aula 

com tempo reduzido, tendo em vista o deslocamento até o referido local. Vale ressaltar que tal 

situação provoca certo perigo aos alunos, visto que para chegar à quadra é preciso atravessar a 

rua onde o trafego de veículo é bem constante. 

Ainda em relação à quadra, a mesma possui uma pequena arquibancada e um piso 

feito de cimento. As traves não eram retilíneas e não possuíam redes. Atrás de um dos gols 

encontra-se uma grade com alguns defeitos, mas que serve de suporte para a rede que protege 

a arquibancada. Além disso, a quadra também não possuía tabela de basquete e consideramos 

que os postes de vôlei estavam um pouco desgastados.   

 

Figura 1: Quadra da Escola Estadual Professora Izabel Motta 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores da pesquisa 
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A escola possuí duas professoras regentes das aulas de educação física que atuam 

como supervisoras do projeto PIBID/EFI e foram acompanhadas e ministradas aulas em todos 

os anos do ensino fundamental e do ensino médio.   

Em relação aos materiais para as intervenções, percebemos que a escola possuí 

uma variedade interessante, como: raquetes de tênis de campo, mesas de tênis de mesa, rolo 

octogonal e tablado para trabalhar ginástica, além de diversas bolas de modalidades esportivas 

e algumas para iniciação, porém algumas delas não se encontravam em um bom estado para o 

uso. Consideramos que os materiais disponíveis possibilitavam que o professor pudesse 

desenvolver atividades variadas em suas aulas, não ficando preso apenas em esportes 

“tradicionais” e hegemônicos.  

Por outro lado, foi observado também uma falta de interesses por partes dos 

alunos, visto que muitos ficavam sentados nas arquibancadas durante as aulas de educação 

física. Isto ocorria na maioria das vezes com turmas do ensino médio, principalmente quando 

havia mais de uma turma em um horário. Notamos que alguns alunos sentiam vergonha e 

muitas vezes se demonstravam desmotivados.  

Segundo Franco (1997), o professor não pode se eximir de motivar o aluno, além 

disso, é preciso que a escola crie uma cultura que valorize a Educação Física, com isso o 

professor deve buscar estratégias para que tal aluno se sinta motivado na realização das 

atividades propostas. 

Em relação ao ensino dos esportes nas aulas de educação física, observou-se que 

era desenvolvido de uma forma bem tradicional, algo que já está presente na cultura da 

educação física escolar do nosso país. Como já apontado por Santana (2004), muitas vezes 

são trabalhados apenas temas como história de tal modalidade em sala de aula, regras e alguns 

aspectos táticos, como sistema de jogos, entretanto deixam de promover uma discussão mais 

abrangente e comprometida, ou seja, o ensino do esporte deve ir além disso, deve-se 

compartilhar mais do que regras, história, e questões de posicionamento e sim capacidades, 

valores e atitudes que os alunos podem desenvolver. Contudo os conteúdos esportivos eram 

primeiramente transmitidos para os alunos em aula teórica para uma melhor compreensão de 

tal esporte. 

Um ponto interessante que sempre acontecia nas aulas, quando se iniciava algum 

novo conteúdo esportivo, era a cobrança da professora através de trabalhos e pesquisas sobre 

os temas, fazendo assim com que os alunos tivessem acesso a informações sobre os assuntos 

trabalhados naquele momento do semestre letivo. 
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Após este momento inicial, que já era de certo modo habitual por parte da 

professora em suas aulas, tinham início as aulas práticas, as quais normalmente eram 

desenvolvidas mediante o jogo em si; porém, como a quadra não possuía os padrões de 

tamanho oficial, a vivência dos alunos nunca ocorria dentro das regras formais dos esportes, 

ou seja, sempre era de forma reduzida; como exemplo o handebol, que frequentemente era 

jogado com no máximo cinco alunos pra cada time, e o futsal, que  era jogado com quatro 

integrantes em cada equipe.   

Acreditamos que algo que seria interessante trabalhar na perspectiva dos mini-

jogos nas aulas, visto o tamanho da quadra e as limitações de materiais, como destaca Sadi, 

Costa e Sacco (2008, p. 22): “A escolha do jogo (2x2 ou 3x3) pode também ser determinada 

pelo número de alunos na sala, tamanho da quadra e equipamento disponível”. Defendemos 

que esses pequenos jogos podem possibilitar uma aprendizagem mais qualificada, seja ao 

nível técnico ou tático, visto as exigências técnicas e táticas, em razão das adaptações, virão à 

tona, na medida em que, por exemplo, os alunos terão mais acesso à bola, driblarão mais, 

executarão mais passes, entre outros aspectos relevantes, a serem considerados durante o jogo 

formal.  

Em relação ao futsal, era o tema esportivo mais aguardado pelos alunos, o que 

ocasionava uma participação mais efetiva por parte dos mesmos, principalmente pelos alunos 

do sexo masculino, mas em algumas turmas também percebemos a participação feminina.  

Outro aspecto que chamou nossa atenção diz respeito ao uso do futsal como 

“moeda de troca” durante as aulas de educação física. Nesse sentido, o professor para 

conseguir desenvolver outros conteúdos, fazia uma “negociação” com a turma, onde os alunos 

jogariam futsal se também praticassem outros esportes e/ou outras atividades corporais.   

No que se refere aos métodos de ensino do futsal, os mesmos não eram diferentes 

dos utilizados para outros esportes coletivos. As aulas possuíam em seu primeiro momento a 

parte teórica, e uma ou duas aulas em seguida já se vivenciavam conteúdos práticos. Porém, 

percebemos que muitas vezes não se trabalhava fundamentos e sim apenas a denominada 

“rola bola”, ou seja, era entregue aos alunos a bola de futsal e estes jogavam livremente quase 

sem nenhum acompanhamento ou com pouca intervenção docente.  

De modo geral, observou-se também que o professor utilizava algo mais 

sistematizado no ensino, um método mais claro e organizado, apenas quando se tinha alguma 

competição, como jogos escolares ou qualquer outro evento esportivo.  

Enfim, de acordo com o que foi descrito até o momento observamos que o ensino 

dos esportes na escola, em especial ao ensino do futsal, ainda deixa a desejar por partes dos 
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professores; nota-se que tem uma série de dificuldades por partes deles em relação aos 

materiais, espaço escolar entre outros, porem isso não restringe o professor de desenvolver 

uma boa aula, e sair desses aspectos comuns que estão em torno do ensino do futsal nas 

escolas, esses aspectos que já foram apresentados como o “rola bola” e utilizar o futsal para 

resolver outras demandas durante as aulas de educação física. 

As ideias dos autores utilizadas no texto muita das vezes contradizem com que foi 

visto e vivenciado na escola, isso porque as teorias de aprendizagem pedagógicas 

apresentadas pelos autores não são presentes na metodologia de ensino dos professores, em 

inúmeras situações.  

É válido ressaltar que o contexto influencia decisivamente a atuação docente no 

“chão da escola” e, consequentemente, suas escolhas e atitudes metodológicas, assim como os 

demais aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem são influenciados 

sobremaneira.  

De todo modo, a partir da nossa inserção no PIBID/EFI, foi possível conhecer de 

perto a realidade escolar e, enquanto futuros docentes, acreditamos que as duas partes 

envolvidas (universidade e escola), tiveram grandes ganhos nessa parceria, visto que foram 

várias trocas de experiências muito validas para nossa formação, assim como para os sujeitos 

da educação básica, professores e alunos, possibilitando um crescimento significativo para 

ambos. 

Assim, consideramos muito importante para os acadêmicos do curso de educação 

física licenciatura e futuros professores o contato direto, in locu, com a educação física 

escolar durante a formação, permitindo conhecer as dificuldades presentes nesse campo de 

trabalho, nesse caso específico no ensino-aprendizagem do futsal nas instituições de ensino da 

educação básica. Isso faz com que os profissionais sejam mais capacitados e estejam aptos a 

enfrentar os desafios presentes no campo da educação física escolar. 

Por fim, entendemos que a soma de muitas experiências nos deu mais segurança 

teórico-prática para futuras atuações como docentes, de modo especial para mediar o ensino 

do futsal na escola, afinal, esta experiência proporcionada pelo PIBID/EFI nos possibilitou, de 

certa forma, um enfrentamento com as atuais condições de trabalho, com as quais um dia nós 

futuros professores estaremos inseridos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização deste trabalho foi possível desenvolver uma revisão literária 

a respeito da histórica e evolutiva do futsal em seu contexto geral, seus aspectos no âmbito 

escolar e fora da escola, os métodos de ensino utilizado no esporte coletivo, com o foco no 

tema central do trabalho, que é o futsal. 

O trabalho objetivou relatar como o processo de ensino e aprendizagem do futsal 

se efetivou em aulas na educação física escolar, a partir do vinculo entre uma determinada 

instituição pública de ensino de Diamantina e o PIBID/EFI. Com isso notou-se que o futsal 

continua sendo o esporte mais desenvolvido na escola, visto que é desejado pela maioria dos 

alunos. Percebeu-se ainda que o futsal é aplicado, na maioria das vezes, através do jogo 

formal ou de jogos reduzidos, com um número menor de praticantes, deixando de vivenciá-lo 

de maneira específica quanto a aspectos técnicos e táticos, que contribuem muito para o 

desenvolvimento do aluno no contexto do jogo. 

A partir do relato de experiência foi possível discorrer sobre as dificuldades que 

os professores possuem na escola, em relação à estrutura da quadra e condições de trabalho, 

além de terem problemas com materiais básicos, para uma boa execução das aulas, o que pode 

ocasionar dificuldades e limitações no processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Além disso, outra dificuldade observada foi a atividade denominada “rola bola”, 

aonde era entregue aos alunos a bola de futsal e estes jogavam livremente quase sem nenhum 

acompanhamento ou com pouca intervenção docente. Notou-se uma certa resistência nos 

alunos na proposta de uma atividade prática com acompanhamento do profissional. 

Por outro lado, dada a relevância do assunto, torna-se muito importante 

abordamos os métodos de ensino dos esportes coletivos, não apenas em ambientes 

extraescolares, mais também dentro das escolas, onde os aspectos educacionais precisam 

ainda mais serem trabalhados. 

Ora, se o futsal faz parte da cultura brasileira, e está presente no interior das 

escolas do país, de modo especial nas aulas de Educação Física, faz-se necessário uma melhor 

apropriação dos métodos de ensino, de modo que sua função pedagógica esteja presente no 

dia a dia do trabalho docente; consequentemente, os sujeitos envolvidos poderão ter o seu 

desenvolvimento integral potencializado, seja ao nível técnico, tático, físico, ético, social, 

afetivo e emocional.   
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Por fim, destacamos a importância de programas institucionais como o 

PIBID/EFI, que incentivam e contribuem para a iniciação à docência na Educação Física, 

mantendo a ligação entre universidade e escola, gerando aprendizado e troca de experiências a 

respeito dos métodos de ensino dos esportes coletivos no contexto escolar, neste caso 

específico sobre o ensino do futsal.  
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