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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de mostrar a importância que o futsal tem nas aulas de 

Educação Física e a motivação que alunos e professores têm em relação a esse conteúdo. 

A pesquisa foi realizada no formato de revisão sistemática, reunindo, avaliando 

criticamente e sintetizando resultados de diversos artigos. Analisando os artigos, 

percebeu-se a importância que o futsal tem na educação física, promovendo benefícios 

fisiológicos, psicológicos, desenvolvimento sócio-afetivo, entre outros. Já os artigos que 

falam da motivação mostraram que a criança está sempre motivada a praticar esportes, 

pois proporciona divertimento, prazer e saúde.  Concluímos que o futsal oportuniza o 

aluno a obter um desenvolvimento integral, auxiliando-o a manter o hábito de praticar 

atividade física regular. 

Palavras Chave: Futsal Escolar, Educação Física, Futsal na Escola. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to show the importance of futsal in Physical Education classes and the 

motivation that students and teachers have in relation to this content. The research was 

carried out in the format of systematic review, gathering, critically evaluating and 

synthesizing the results of several articles. Analyzing the articles, we noticed the 

importance that futsal has in physical education, promoting physiological, psychological, 

socio-affective development, among others. Articles that talk about motivation have 

shown that the child is always motivated to play sports, as it provides fun, pleasure and 

health. We conclude that futsal allows the student to obtain an integral development, 

helping him to maintain the habit of practicing regular physical activity. 

Key Words: School Futsal, Physical Education, Futsal at School. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene el objetivo de mostrar la importancia que el futsal tiene en las 

clases de Educación Física y la motivación que alumnos y profesores tienen en relación 

a este contenido. La investigación fue realizada en el formato de revisión sistemática, 

reuniendo, evaluando críticamente y sintetizando resultados de diversos artículos. Al 

analizar los artículos, se percibió la importancia que el futsal tiene en la educación física, 

promoviendo beneficios fisiológicos, psicológicos, desarrollo socio-afectivo, entre otros. 

Los artículos que hablan de la motivación mostraron que el niño está siempre motivado a 

practicar deportes, pues proporciona diversión, placer, salud. Concluimos que el futsal 

oportuniza al alumno a obtener un desarrollo integral, ayudándole a mantener el hábito 

de practicar actividad física regular. 

Palabras Clave: Fútbol, Educación Física, Futsal en la Escuela. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meio a essa era cada vez mais tecnológica, existem alunos que têm o primeiro 

contato com a prática de esportes nas aulas de Educação Física, e é de extrema 

importância que seja ensinado esses esportes na escola, de forma gradual e organizada, 

para que o aluno tenha uma experiência eficaz com os mesmos. 

O futsal, se ensinado de maneira adequada nas aulas de Educação Física, irá 

colaborar com o desenvolvimento integral do aluno e prepará-lo para a vida adulta 

motivando-o para escolher a prática de atividades físicas ao invés do sedentarismo 

(INTERDONATO e Colaboradores, 2008 apud ALVES, 2015). 

O futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil, pois proporciona vários 

benefícios fisiológicos e psicológicos aos seus praticantes, sendo uma importante 

ferramenta de cultura e lazer nas aulas de Educação Física (NETO, 2013). 

Dentre os benefícios proporcionados pelo futsal estão o desenvolvimento motor 

cognitivo, desenvolvimento sócio-afetivo, transformações no organismo dos indivíduos, 

motivação em aprender, aperfeiçoamento de habilidades, desenvolvimento da 

criatividade, tomada de decisões, além de estimular a inclusão e o desenvolvimento de 

múltiplas inteligências (BRACHT, 1996 apud NETO, 2013). 

Além dos benefícios já citados, o futsal é considerado como um instrumento 

educacional importante, uma vez que influencia na capacidade de coordenar movimentos 

pedais, lateralidade, coordenação motora fina e grossa dos alunos (OLIANI E 

NAVARRO, 2009 apud CUNHA, 2014). 

A prática do futsal resulta em alunos com boa capacidade física, habilidade técnica 

e melhora na capacidade cognitiva (GOMES, 2007 apud CUNHA, 2014). 

Os esportes coletivos são conteúdos que não podem ficar de fora das aulas de 

Educação Física, principalmente o futsal, pois tem muita importância para a cultura 

popular de movimento e grande apelo por parte dos alunos, além de sua facilidade em ser 

executado, já que necessita de poucos materiais para realizar o jogo (BALBINO, 2002, 

p.60, apud LIMA, RIZZO e BARBOSA, 2017). 

Por meio dos jogos cooperativos e dos esportes coletivos, o praticante aprende 

sobre regras e condutas que o auxiliará a viver em nossa sociedade, além de adquirir 

valores como companheirismo, respeito, trabalho em equipe, desenvolvimento afetivo, 
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autonomia e autoconfiança. Através da pedagogia do esporte coletivo, realiza-se a 

formação de cidadãos inteligentes, críticos, cooperativos e independentes (CRUZ et al., 

2012 apud CUNHA, 2014). 

É a motivação que nos rege a querer realizar algo ou ficar na inércia. Levando 

para o lado esportivo, podemos estar motivados a praticar um esporte que gostamos, ou 

ficar no sedentarismo, com vários problemas de saúde no futuro. Deste modo, os 

professores devem trabalhar a motivação dos alunos para a prática de atividades físicas 

na escola, para que se tornem adultos saudáveis e ativos (CRATTY, 1994 apud SÁ, 2009). 

São muitas as motivações que as crianças têm para praticar o futsal na escola, 

confirmando o grande apelo do esporte no âmbito escolar. Dentre eles podemos citar a 

busca por amizades que são formadas através do futsal, a preocupação com a saúde e com 

o condicionamento físico, o aprimoramento das técnicas e da coordenação motora 

(SCALON, 2004 apud SÁ, 2009). 

Sendo assim, existe um ambiente perfeito para a prática do futsal na escola, 

materiais de fácil acesso, alunos motivados, vários benefícios envolvidos. Então por que 

não passar esse conteúdo? Por que este conteúdo é tão discriminado no meio acadêmico 

e tão querido no meio escolar? Para responder essas perguntas foi realizado um 

levantamento das importâncias e motivações para que o conteúdo do futsal seja 

considerado uma importante ferramenta usada pelos professores em suas aulas de 

Educação Física. 

O futsal sempre esteve presente nas aulas de Educação Física, porém nem sempre 

foi colocado para os alunos de forma adequada, com o intuito de gerar benefícios e o 

desenvolvimento integral do aluno. Quando o futsal é jogado na aula de educação física 

sem a orientação do professor, como uma simples recreação, os benefícios não são 

alcançados e gera uma discussão se esse esporte deve ser passado na escola ou não. 

Se o futsal for ensinado como mera técnica, será considerado um esporte de 

rendimento, o que não se adequa nas aulas de Educação Física. Mas se o futsal for 

ensinado organizadamente pelo professor, trabalhando progressivamente todos os 

aspectos necessários para o desenvolvimento do aluno, formará crianças motivadas e com 

o arcabouço motor desenvolvido e preparado para praticar inúmeras atividades físicas na 

escola, em seu cotidiano fora da escola, e até em sua fase adulta, uma vez que estará apto 

para praticar qualquer esporte coletivo. 
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A justificativa desta pesquisa se dá pela necessidade de alavancar a prática do 

futsal no âmbito escolar, sendo ensinado de maneira adequada e proporcionando grandes 

benefícios aos alunos, que serão levados desde a sua infância até a sua vida adulta. 

Para isso, esta pesquisa fez um levantamento de vários artigos que abordam a 

importância do futsal nas aulas de Educação Física, exemplificando os benefícios 

proporcionados, como também as motivações de alunos e professores para a prática do 

futsal no âmbito escolar. 

Com os resultados desta pesquisa, espera-se que seja dada a devida importância 

ao conteúdo do futsal tanto para os professores, como também para os pesquisadores que 

anseiam melhorar as aulas de Educação Física utilizando os esportes coletivos. Por fim, 

espera-se que sejam realizadas novas pesquisas sobre esse assunto e que cada vez mais, 

o conteúdo do futsal seja valorizado nas aulas de Educação Física. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Diante do exposto, esta pesquisa tem o objetivo de averiguar se o futsal é 

importante nas aulas de Educação Física, além de analisar a motivação que os alunos e 

professores têm em relação a esse conteúdo no âmbito escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa será realizada no formato de revisão sistemática e devido à essa 

escolha metodológica, buscou reunir, avaliar criticamente e sintetizar resultados de 

diversos estudos primários com a intenção de responder à questão (problema) da pesquisa 

(CORDEIRO et al., 2007). 

 O fato que estamos observando nesta pesquisa é como o conteúdo de futsal é visto 

nas aulas de Educação Física escolar, analisando a sua importância e a motivação dos 

professores e alunos para com essa prática esportiva dentro do ambiente escolar. A 

escolha desse tema de pesquisa se deu a partir da análise do pesquisador em que o 

conteúdo do futsal está inserido no cotidiano do brasileiro, por ser um esporte de paixão 

nacional. Por isso, não pode ficar de fora também do cotidiano escolar, pois é uma 

atividade física que proporciona vários benefícios aos seus praticantes. 
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  Refletindo sobre essas questões, definimos um problema para orientar a nossa 

pesquisa. A partir dessas reflexões passamos a definir um problema para balizar nossa 

pesquisa. Um problema, dentro do campo científico, é uma questão ainda não resolvida e 

que pode ser objeto de discussão, em alguma área do conhecimento. Além disso, para a 

questão ser considerada científica, ela deve ser passível de verificação empírica e suas 

variáveis devem ser passíveis de observação ou de manipulação (GIL, 2008). 

 Assim sendo, nesta pesquisa pretende-se observar a importância do futsal para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor dos seus praticantes e escolares. Será 

observado também o fator motivacional dos agentes de ensino para a prática do futsal na 

escola e também o nível de coordenação motora dos escolares. 

 Como descritores (palavras-chave) para a pesquisa, optou-se por utilizar os termos 

‘futsal escolar’ e ‘futsal na escola’ em diversos bancos de busca e realizar duas rodadas 

iniciais de análise, uma pelo título e outra pelo resumo, ambas para analisar a 

possibilidade de inclusão. 

 Como critério de inclusão optou-se pelos artigos que tratem do futsal nas aulas de 

educação física, e como critério de exclusão os artigos que tratavam do futsal em ambiente 

não escolar. 

           Os bancos de busca selecionados foram o Google Acadêmico e o Science Hub, por 

apresentarem vários artigos que se encaixavam no tema da pesquisa, nos dando um grande 

leque de possibilidades e enriquecendo o trabalho científico. 

O recorte temporal desta pesquisa se enquadra na utilização de artigos dos últimos 

10 anos, ou seja, foram utilizados artigos do período entre o ano de 2009 até o ano da 

elaboração da presente pesquisa.  

 

 

RESULTADOS 

 

 A partir dos critérios de inclusão e exclusão, realizou-se a parte prática da revisão 

sistemática, dentro dos mecanismos de buscas anteriormente mencionados. 

 Assim, a primeira busca resultou no total de 60 entradas, sendo 51 do Google 

Acadêmico e 9 do Science Hub. O Google Acadêmico continha 35 falando da 
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Importância, 16 falando da motivação. Já o Science Hub, continha 3 falando sobre a 

importância e 6 falando da motivação. 

 Ao analisar a literatura selecionada, retirou-se 10 da amostra. Após a análise dos 

títulos, mais 14 entradas foram retiradas. Seguiu-se a verificação dos resumos, que 

ocasionou na exclusão de mais 13 entradas. E por fim analisou-se a duplicidade das 

entradas, restando 14 artigos para a análise mais aprofundada. Os artigos selecionados 

serão apresentados organizados no quadro a seguir. 

 

TEMAS 
GOOGLE 

ACADÊMICO 

SCIENCE 

HUB 
TOTAL 

ARTIGOS 

UTILIZADOS 

Importância 35 3 38 9 

Motivação 16 6 22 5 

TOTAL 51 9 60 14 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

1. Importância 

 

O primeiro artigo analisado é o do autor Jovelino Cardoso de Paiva Neto, 

intitulado “A Importância do Futsal na Educação Física Escolar da Cidade de São Simão 

Goiás.” 

Neste artigo, o autor percebe que o futsal é um elemento constituinte das aulas de 

Educação Física, pois promove benefícios em diferentes esferas na vida de cada aluno. 

Além disso, o autor afirma que o futsal é um ótimo instrumento a ser utilizado pelos 

professores nas aulas de Educação Física, pois permite a exploração de diversas 

possibilidades de acordo com o objetivo a ser alcançado pelo professor NETO, 2013). 
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O esporte motiva as crianças pobres a mudarem de vida, e é o meio mais 

expressivo de nossa sociedade, sendo a escola o local onde a criança tem o primeiro 

contato com as modalidades esportivas nas aulas de Educação Física (NETO, 2013). 

Neto (2013) afirma que manifestações como o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, 

a luta, dentre outras, proporciona aos seus praticantes benefícios fisiológicos e 

psicológicos, possibilitando sua utilização como instrumento de comunicação, expressão, 

lazer e cultura. O autor ainda supõe que devemos aprender a levar a atividade física como 

um comportamento pessoal para toda a vida e compreender que isso é possível mediante 

experiências satisfatórias com exercícios físicos e jogos. 

O autor cita os PCNs (1999) que diz que a partir dos jogos os alunos desenvolvem 

o respeito mútuo, a solidariedade e a dignidade, interagindo com as outras crianças e 

participando de forma não violenta e leal com os adversários. 

De acordo com as contribuições do futsal para a Educação Física Escolar, 

podemos perceber que na abordagem desenvolvimentista é valorizado o aspecto motor 

cognitivo. Na abordagem psicomotora valoriza-se além da parte motora, também os 

aspectos sócio afetivos. Na Educação Física Escolar são valorizadas as transformações 

no organismo advindas da prática do esporte, contribuindo assim o esporte para a 

Educação Física, de muitas maneiras (BRACHT, 1996, apud NETO, 2013).  

Por fim, o autor conclui que o futsal é importante para o desenvolvimento motor 

da criança, pois a mesma tem prazer em praticar esportes. Também possui grande 

importância para a cultura do movimento corporal de muitas regiões do país, sem excluir 

as aulas de Educação Física. Além disso, o futsal possui uma grande participação popular 

que não se pode desconsiderar do trabalho pedagógico. 

O segundo artigo analisado é o dos autores Francieli da Silva de Lima, Deyvid 

Tenner de Souza Rizzo e João Antônio da Silva Barbosa, intitulado “A Importância do 

Futsal na Educação Física no âmbito escolar: um estudo de caso realizado numa escola 

Estadual no município de Coronel Sapucaia – MS”.  

Neste artigo os autores explicam que a Educação Física enquanto componente 

curricular da educação básica deve introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de 

movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

podendo a Educação Física ser uma ferramenta de socialização, sendo o futsal uma 

metodologia de sua disciplina. Os autores ainda afirmam que a Educação Física tem a 
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tarefa de preparar o aluno, para que o mesmo seja um praticante lúdico e ativo, que seja 

capaz de incorporar o esporte como também outros componentes da cultura corporal em 

sua vida cotidiana, para que possam aproveitar da melhor forma possível. 

O jogo é importante no processo de formação do aluno e é um facilitador do ensino 

do futsal. Com a escassez de materiais em diversas escolas, o jogo se torna o 

procedimento pedagógico mais utilizado, pois não necessita de muitos materiais. O jogo 

proporciona desenvolvimento para a sociedade, motivação do aluno em aprender, 

aperfeiçoamento das habilidades, desenvolvimento da criatividade, trabalha a cognição e 

tomadas de decisões. Além disso, estimula a inclusão e desenvolve múltiplas inteligências 

(BALBINO, 2002, p.60, apud LIMA, RIZZO e BARBOSA, 2017). 

O terceiro artigo analisado é o intitulado “A Importância do Futsal nas aulas de 

Educação Física escolar”, do autor Douglas Silveira Cunha. 

Quando o futsal é trabalhado como recreação, deixa-se de observar que o mesmo 

é um instrumento educacional importante, pois influencia na coordenação óculo-pedal, 

que é a capacidade de coordenar movimentos pedais com referências perceptivo-visuais. 

Influencia também na lateralidade do aluno, tanto na coordenação motora fina, quanto na 

grossa (OLIANI e NAVARRO, 2009, apud CUNHA, 2014). 

O esporte contribui para uma formação reflexiva e crítica do aluno, sendo assim, 

o professor utiliza os jogos cooperativos para exercitar a socialização, coletividade e 

respeito ao próximo, formando cidadãos morais e éticos (HAAS, 2013; TREVISAN, 

2012, apud CUNHA, 2014). 

O futsal é um dos esportes mais populares do Brasil e tem muita influência na 

aprendizagem motora e sócio afetiva dos alunos, além de relevante importância para a 

cultura corporal (BRANCO e KAWASHIMA, 2008, apud CUNHA, 2014). 

O autor cita Filho (2009) que diz: “o futsal tem um conteúdo valioso, utilizando-

o de diversas maneiras atendendo objetivos do planejamento escolar. Desconsiderar o 

futsal nas aulas de Educação Física escolar é negar a cultura do país. ” 

Os alunos praticantes de futsal apresentam boa capacidade física, habilidade 

técnica e melhora na capacidade cognitiva (GOMES, 2007, apud CUNHA, 2014). 

“O futsal permite aos professores de Educação Física o desenvolvimento de 

diferentes aspectos na melhora da formação global da criança que serão essenciais em sua 

vida adulta” (CONEGLIAN e SILVA, 2013, apud CUNHA, 2014, p.9). 
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Ao jogar futsal, a criança entende as regras necessárias para a sua vida adulta, pois 

há a necessidade de compreender o regimento de nossa sociedade. Devemos sempre 

motivar os alunos a aprender com os erros cometidos (CORRÊA e SILVA, 2007, apud 

CUNHA, 2014). 

A prática de jogos cooperativos proporciona valores como companheirismo, 

respeito e trabalho em equipe, desenvolvendo o afetivo, adquirindo autonomia e 

autoconfiança (CRUZ et al., 2012 apud CUNHA, 2014). 

O autor conclui em seu artigo que o futsal é uma ferramenta fundamental para os 

professores de Educação Física, permitindo diversas vivências, proporcionando o 

desenvolvimento integral do aluno, e que o mesmo aprenda a trabalhar em conjunto. Além 

disso, pode ser ensinado através do futsal, a lateralidade, coordenação motora, noção de 

espaço, condicionamento físico, composição corporal, dentre outros fatores. 

O Quarto Artigo analisado é intitulado “A Importância do Futsal nos anos 

escolares iniciais”, do autor Rivison José da Costa Júnior. 

No artigo, o autor defende a importância do futsal dizendo que é extremamente 

necessária a vivência dos esportes no meio escolar, pois ajuda a melhorar o 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança e do adolescente. Segundo o autor, o futsal 

tem a preferência dos alunos e professores, pois traz certa facilidade na execução, sendo 

necessário apenas uma bola, espaço e jogadores. 

 

Ao se ensinar futsal na escola é possível compartilhar mais do que regras, 

técnicas e táticas. Além de aprender habilidades e desenvolver capacidades, a 

criança constrói valores e atitudes. A prática de futsal proporciona o prazer, a 

evolução da consciência, a cultura de esportes e lazer, a construção da 

cidadania e a valorização da autoestima. Trata-se de uma concepção 

pedagógica que apesar de se contrapor a outra, também tem por finalidade a 

procura da excelência (torna-se melhor do que se é, não melhor que o outro) 

(COSTA JÚNIOR, R. J., 2016, p.3). 

 

O autor segue destacando a importância da prática de esportes na escola, pois este 

conteúdo facilita as intervenções relativas aos valores e ao comportamento das crianças 

no âmbito escolar e na vida social, além de dar oportunidade ao aluno de conhecer, 

aprender e utilizar o esporte em diferentes contextos. 

Por fim, o autor faz uma análise dos dados da pesquisa na qual concluiu que o 

futsal proporciona para a criança desenvolvimento de capacidades de socialização, 

entendimento das regras, trabalho em equipe, esforço por objetivos, pensamento crítico, 
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exploração da cultura corporal, importância da autossuperação e vontade de melhorar 

habilidades (COSTA JÚNIOR, 2016) 

O Quinto Artigo analisado é intitulado “A Importância do Futsal para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor” do autor Rubem Machado Filho. 

Nesse artigo, o autor faz uma pesquisa com 82 alunos do segundo segmento do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa em Petrópolis-RJ, abordando 

sobre a importância do futsal para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. 

Em uma das perguntas do questionário, o autor pergunta sobre o grau de 

importância do futsal nas aulas de Educação Física. 45,1% dos entrevistados responderam 

que o Futsal é importante nas aulas, 34,3% responderam que o futsal é muito importante, 

14,6% responderam que o futsal é relativamente importante e apenas 6% responderam 

que o futsal não tem importância.  

O autor seguiu analisando o questionário e o mesmo permitiu-lhe algumas 

conclusões. A grande maioria dos entrevistados pratica o futsal em seu tempo livre pelo 

menos uma vez na semana, além das aulas de Educação Física, afirmando assim que o 

futsal se faz presente na cultura do dia-a-dia. O questionário possibilitou a percepção que 

os alunos reconhecem de maneira mais evidente os benefícios sobre o desenvolvimento 

psicomotor e cognitivo.  

Após a análise dos dados, o autor conclui que o futsal é um conteúdo importante 

para as aulas de Educação Física, pois há um apelo muito grande por parte dos alunos 

(FILHO, 2014). 

O Sexto Artigo analisado é intitulado “A Importância do Futsal no 

Desenvolvimento Motor de crianças do Ensino Fundamental” do autor Gabriel Sampaio 

de Lima. 

“O Futsal tem se tornado uma ótima ferramenta que os professores têm nas aulas 

de Educação Física, levando em conta que ele possibilita a exploração de diversas 

habilidades de acordo com os objetivos de ensino” (JÚNIOR, 2010 apud LIMA, 2014). 

O futsal é um esporte dinâmico com contribuições importantes para o 

desenvolvimento das crianças, exigindo além de força e velocidade, também 

coordenação, inteligência tática e tomada de decisões para a resolução de problemas.  

Essa gama de habilidades surgem nas jogadas individuais realizadas no jogo em suas 

variadas formas (FILGUEIRA e GRECO, 2008 apud LIMA, 2014). 
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É imprescindível para o aluno experienciar os esportes como conteúdo nas aulas 

de Educação Física para que o mesmo adquira um desenvolvimento integral. O futsal é 

um esporte de fácil execução nas aulas, pois requer poucos recursos como bola e espaço 

para que haja o jogo, ganhando assim, a preferência tanto dos alunos quanto dos 

professores (CONEGLIAN e SILVA, 2013 apud LIMA, 2014). 

Na iniciação esportiva do futsal podem ser beneficiados segmentos como a 

motricidade fina, motricidade global, esquema corporal, além de componentes motores 

como o equilíbrio, organização espacial e temporal, que irá auxiliar na transferência de 

aprendizagem para destrezas motoras mais específicas (ROCHA, 2010 apud LIMA, 

2014). 

“Os jogos esportivos coletivos têm sido muito estudados, visto que, além de ser 

muito popular mundialmente, oportuniza ao aluno um desenvolvimento de forma integral, 

preparando-o para praticar esportes de qualquer modalidade e também para as atividades 

da vida diária” (CAETANO, 2005 apud LIMA, 2014, p.13). 

 

A pedagogia do esporte coletivo junto com o ensino do esporte realiza a 

formação de cidadãos cada vez mais inteligentes, críticos, cooperativos e 

independentes, que se tornarão aptos a escolher o esporte que irão querer 

praticar em seus momentos de lazer durante a vida ou até virem a se tornar 

atletas (JÚNIOR, 2010 apud LIMA, 2014, p.13). 

 

O Sétimo Artigo analisado é intitulado “A Influência do Futsal na coordenação 

óculo-pedal em escolares de 8 a 10 anos” dos autores Fábio Franceschini Oliani e Antônio 

Coppi Navarro.  

Nesse artigo, os autores realizaram um experimento denominado de teste de BPM 

do Manual de Fonseca (2005), em que testaram a coordenação óculo-pedal de 20 alunos 

que praticam o futsal e de 20 não praticantes da modalidade. De acordo com os resultados 

obtidos nesse experimento, os autores confirmam que o futsal pode auxiliar a coordenação 

óculo-pedal. 

Dessa forma, os autores concluem a discussão dizendo que os resultados 

encontrados confirmam que o futsal influencia positivamente na coordenação óculo-

pedal, comprovando a importância do futsal como instrumento educacional no âmbito 

escolar da Educação Básica. 

O Oitavo Artigo analisado é intitulado “O Futsal na Educação Física escolar” do 

autor Rafael Welton Brandão Nascimento. 



 

 

16 

O esporte deve ser trabalhado como uma medida de conhecimento consciente e 

crítico na criação, construção e reflexão das ações, e não apenas como lazer. Ele deve ser 

trabalhado como meio para formar um aluno crítico e reflexivo. Sendo assim, os 

professores de Educação Física utilizam os jogos cooperativos para praticar a coletividade 

e o respeito ao próximo, confirmando o papel ético que o professor tem na formação de 

cidadãos (HAAS, 2013; TREVISAN, 2012 apud NASCIMENTO, 2016). 

“No ensino da modalidade, além de desenvolver o esporte, é possível 

proporcionar aos alunos prazer, evolução da consciência, introdução de uma cultura de 

lazer, construção do cidadão e a valorização da autoestima” (SANTANA, 2006 apud 

NASCIMENTO, 2016, pág.8). 

“O futsal como conteúdo escolar encontra-se dentro do grupo dos esportes, grupo 

esse que deve ser trabalhado assim como os outros em todos os ciclos escolares” 

(BRASIL, 1997 apud NASCIMENTO, 2016, pág.9). 

O futsal desenvolve diversas capacidades motoras como agilidade, força, 

resistência cardiorrespiratória, e é o esporte mais praticado nas escolas, devido às 

características semelhantes ao futebol de campo, sendo acessível a qualquer idade 

(ESTIGARRIBIA, 2005 apud NASCIMENTO, 2016). 

O futsal como atividade física é considerado como um momento importante na 

vida do ser humano, e deve ser entendido como elemento constitutivo implícito e 

correlatos em um processo mais amplo, o denominado processo de ensino, aprendizagem 

e treinamento (GAYA, et al. 2004 apud NASCIMENTO, 2016). 

O autor conclui que “o futsal é um importante conteúdo a ser ministrado nas aulas 

de Educação Física Escolar, podendo ser trabalhado com diferentes métodos em função 

dos objetivos a serem alcançados” (NASCIMENTO, 2016, p.16). 

O Nono Artigo analisado é intitulado “As Contribuições da modalidade Futsal na 

formação integral do educando” do autor Wilson Tavares de Figueiredo. 

[...]” O esporte é um comportamento saudável e que contribui para que o corpo 

fique em forma de todas as maneiras, é importante praticar atividade física regular desde 

a infância” [...] (FIGUEIREDO, 2014, p.10) 

O futsal possui grande facilidade para a prática, pois vários espaços são 

compatíveis, inclusive muitos alunos praticam o futsal em pátios de escolas, o que 

populariza cada vez mais o esporte. A Educação Física possui papel importante no 
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desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo, além disso, forma alunos para o meio social 

e exercício da cidadania (BRASIL, 1998 apud FIGUEIREDO, 2014). 

“O futsal é um esporte importante pelo fato de oferecer inúmeras situações para o 

desenvolvimento de competências necessárias para uma boa convivência em grupo, como 

tolerância e a aceitação do outro” (FIGUEIREDO, 2014, p.28). 

 

Os jogos esportivos coletivos podem ser de fundamental importância para a 

compreensão do mundo, para educação e para a socialização das crianças. O 

jogo serve como instrumento no processo de formação cognitivo da criança, e 

contribui nas relações interpessoais (GRAÇA, 1999 apud FIGUEIREDO, 

2014). 

 

Com base nos artigos analisados, podemos afirmar que o futsal é importante na 

educação física escolar, pois promove inúmeros benefícios fisiológicos e psicológicos aos 

seus praticantes. Por meio do futsal há o desenvolvimento sócio-afetivo da criança, 

trabalhando o respeito mútuo, solidariedade e dignidade e o trabalho em equipe. O futsal 

contribui também para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, proporciona o 

aperfeiçoamento das habilidades, criatividade, cognição, resolução de problemas, 

tomadas de decisões, noções de espaço e inclusão, entre outros. 

O futsal é importante na influência da coordenação óculo-pedal, lateralidade, 

coordenação motora fina e grossa. Além disso, proporciona ao aluno uma formação 

reflexiva e crítica, tornando-o um cidadão moral e ético, trabalhando a socialização e 

coletividade. O aluno que pratica futsal entende das regras, o que vai ajudá-lo a 

compreender as normas impostas pela sociedade. 

O futsal é uma importante ferramenta nas aulas de Educação Física e um esporte 

fundamental na cultura corporal de movimento, pois há um apelo muito grande por parte 

dos alunos, além de todos os benefícios já citados acima. Outro ponto importante é a sua 

facilidade em ser passado, pois não necessita de muitos equipamentos, apenas uma bola 

e um espaço compatível. Portanto, o futsal deve ser passado na escola, pois além de 

inúmeros benefícios, é um patrimônio histórico do povo brasileiro. 

 

2. Motivação 

 

O Primeiro Artigo analisado é intitulado “A motivação de crianças entre 11 e 14 

anos para a prática do futsal” do autor Tobias Adam de Sá. 
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A motivação é o processo a qual leva pessoas a realizarem uma ação ou ficar inerte 

nas situações cotidianas, profissionais, pessoais e esportivas. Pode ser considerada 

também como razões pela qual pessoas realizam algo ou executam tarefas com mais 

empenho do que outras (CRATTY, 1994 apud SÁ, 2009). 

 

A motivação é dividida em dois tipos: intrínseca e extrínseca. A motivação 

intrínseca consiste em quando a pessoa comporta-se de forma motivada sem 

precisar de gratificações externas, ou seja, realiza as atividades puramente pelo 

prazer e satisfação pessoal. Já a motivação extrínseca, existe quando o 

individuo é recompensado por fatores externos, como troféus, medalhas, 

prêmios, etc. (SCALON, 2004 apud SÁ, 2009). 

 

Através destas colocações, é possível concluir que a motivação intrínseca parte do 

indivíduo, independente do meio, já a motivação extrínseca está relacionada com o 

estímulo da recompensa, na qual executar a tarefa não é o único fator motivacional a 

influenciar as ações dos indivíduos, sendo estes motivados pelo ganho de prêmios como 

medalhas, troféus, dinheiro, reconhecimento ou até mesmo pela expectativa da 

profissionalização (SÁ, 2009). 

Quando a criança ingressa na iniciação esportiva, ela busca diversão, alegria, 

prazer, saúde, condicionamento físico, aprimoramento e aprendizado de técnicas e 

habilidades esportivas, amizades e fazer parte de um grupo esportivo (SCALON, 2004 

apud SÁ, 2009). 

O Segundo Artigo analisado é intitulado “Fatores motivacionais para a prática de 

futsal em adolescentes entre 11 e 17 anos”, do autor Felipe Rocha Alves. 

“A procura por um estilo de vida mais completo e saudável, ou mesmo a tentativa 

de libertar-se do sedentarismo, são motivos que levam as pessoas à procura das mais 

variadas atividades físicas e também dos mais diferentes esportes” (INTERDONATO e 

Colaboradores, 2008 apud ALVES, 2015, p.580). 

De acordo com a pesquisa feita neste artigo, o autor afirma que, em relação à 

categoria saúde, os adolescentes dão grande importância à manutenção da mesma e a 

comportamentos não sedentários. Já na categoria amizade e lazer, as crianças praticam 

futsal para se divertir e por gostar do esporte. 

 

Considera-se que o maior envolvimento dos adolescentes com o esporte seja 

em decorrência das características intrínsecas dessa faixa etária, pois os 

motivos tidos como mais importantes neste estudo foram (desenvolver 

habilidades, exercitar-se, manter a saúde, divertir-se e porque eu gosto), 
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todavia, não se podem descartar as possíveis influências exercidas por fatores 

extrínsecos (ALVES, 2015). 

 

O Terceiro Artigo analisado é intitulado “Nível de motivação e coordenação 

motora em escolares ingressantes em um projeto de futsal”, dos autores Vinicius 

Machado de Oliveira, Thais Renata da Silva, Marcos Roberto Brasil, Bruna Janaina 

Estevão, Zacarias Chumlhak e Schelyne Ribas da Silva. 

“A motivação pode ser explicada como o fator que leva as pessoas a realizarem 

alguma ação, a fim de atingir um determinado objetivo” (WINTERSTEIN, 1992 apud 

OLIVEIRA, SILVA, et al., 2017, p.43). 

 

Determinar o nível de motivação para a prática da atividade se mostra muito 

pertinente, pois pode ajudar o professor a compreender melhor os aspectos 

motivacionais durante o processo de intervenção, bem como influir 

positivamente nos níveis motivacionais, contribuindo de forma concomitante 

para o desempenho motor e esportivo (OLIVEIRA, SILVA, et al., 2017). 

 

Os autores afirmam que alunos ingressantes em modalidades esportivas, na 

maioria das vezes, não apresentam condições satisfatórias para práticas esportivas, devido 

a eles não serem habituados ao contexto esportivo sistematizado. Sendo assim, os 

resultados obtidos pelos autores foram aceitáveis (OLIVEIRA, SILVA, et al., 2017). 

“Espera-se que a modalidade do futsal possa contemplar a aquisição do arcabouço 

motor e de componentes da aptidão física, e como consequência a potencialização do 

desempenho em futuros testes” (OLIVEIRA, SILVA, et al., 2017, p.50). 

O Quarto Artigo analisado é intitulado “Análise comparativa dos alunos da 6ª 

série da Escola Adventista de Pelotas-RS: Motivação na prática de futsal nas aulas de 

Educação Física e no projeto/escolinha de futsal”, do autor Marcos Paulo Silveira de 

Moraes. 

De acordo com a pesquisa de Moraes (2013), através do Inventário de Motivação 

para a prática desportiva de Gaya e Cardoso (1998), os alunos entrevistados que praticam 

as aulas de Educação Física dão mais importância a questões relacionadas com a saúde, 

amizade e lazer. 

 

Os alunos das aulas de educação física entrevistados mostraram um equilíbrio 

nos resultados obtidos no que diz respeito às dimensões Saúde; Amizade e 

Lazer do Inventário de Motivação para a Prática Desportiva de Gaya e 

Cardoso, e nas respostas do questionário descritivo, dando grande importância 

para questões como manter a saúde, gostar das aulas, emagrecer e encontrar os 
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amigos. Notou-se fortemente também, que questões como ser atleta quando 

crescer, vencer e ser o melhor, não são fatores motivacionais principais mas 

ainda assim estão presentes, embora em menor porcentagem, para a prática do 

futsal durante as aulas de educação física (MORAES, 2013). 

O Quinto Artigo analisado é intitulado “Futsal como conteúdo nas aulas de 

Educação Física escolar: motivação e benefícios”, do autor Ronnie Peterson Rodrigues 

Soares. 

“Na relação ensino-aprendizagem, em qualquer ambiente, conteúdo ou momento, 

a motivação constitui-se como um dos elementos principais para a execução bem-

sucedida da ação” (PAIM, 2001 apud SOARES, 2015, p.12). 

Dentre os motivos pelos quais as crianças praticam atividades esportivas estão a 

alegria, aperfeiçoar e aprender novas habilidades, fazer novas amizades, aprimorar o 

condicionamento físico, sentir novas sensações e emoções (BECKER JR., 2000; 

SAMULSKI, 2002; SCALON, 2004 apud SOARES, 2015) 

Com base nos artigos analisados podemos afirmar que a motivação é de relevada 

importância para a prática de esportes. A criança gosta de praticar futsal, pois o mesmo 

proporciona divertimento, prazer, saúde, aperfeiçoamento e aprendizado de novas 

habilidades esportivas, entre outros benefícios. 

Existem várias motivações que levam as crianças a praticarem o futsal, e cabe ao 

professor trabalhar esse conteúdo de forma que vá ao encontro dos seus objetivos e dos 

almejados por seus alunos. Quando o aluno pratica o futsal, ele deve compreender que 

está exercitando-se, sendo companheiro, aprimorando a coordenação motora, através do 

esporte, e colocando em segundo plano os resultados da partida. 

Uma vez que o aluno é motivado a participar do futsal, ele melhora o seu 

desempenho motor e cognitivo, pois há vontade de aprender e de melhorar cada dia mais. 

 

3. Considerações Finais 

 

Conclui-se que o futsal é uma importante ferramenta para os professores nas aulas 

de Educação Física, pois promove inúmeros benefícios fisiológicos, psicológicos e 

sociais aos alunos, portanto, esse conteúdo não pode deixar de ser ministrado na escola. 

Esta pesquisa mostra a importância que o futsal tem para o desenvolvimento 

cognitivo, motor e social dos alunos e o nível de motivação que os mesmos possuem para 

práticas de esportes e estilos de vida mais saudáveis. Sendo assim, o objetivo foi atingido, 
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uma vez que os artigos analisados deram uma excelente contribuição e mostraram a 

importância deste esporte e a gama de benefícios que ele proporciona para os alunos, além 

do grau elevado de motivação dos alunos sobre esse assunto. 

Por meio deste trabalho podemos perceber que utilizar o conteúdo futsal na escola 

oportuniza o aluno a obter um desenvolvimento integral, coordenação motora e 

habilidades que irão lhe auxiliar para que esteja apto a praticar qualquer atividade física. 

E a partir disso, escolher um esporte que se identifique e viver uma vida saudável 

praticando atividades físicas ao invés do sedentarismo. 

A realização dessa pesquisa serve também como um alerta para os professores de 

Educação Física, defendendo a utilização do futsal na escola, porque além de ser um 

excelente conteúdo, há muita facilidade em ser ministrado, pois não necessita de muitos 

equipamentos, e além disso é um esporte que os alunos adoram. 

Diante disso, sugerimos aos professores uma melhor preparação para poder 

ministrar este conteúdo de forma organizada e gradual, para que os alunos possam 

desfrutar de todos os benefícios que este esporte proporciona, trabalhando-o de forma 

progressiva e capacitando os alunos de forma gradativa. 
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