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RESUMO 

Com a crescente redução dos espaços públicos para prática de esportes, as 

escolinhas esportivas de futsal vêm sendo cada vez mais procuradas para a 

inserção de crianças. Escolinhas essas, que tem buscado proporcionar 

aprendizado técnico, tático, desenvolvimento motor e social através da prática 

dessa modalidade. O presente estudo identificou qual o método pedagógico 

mais frequente utilizado em escolinhas de Futsal da Grande Vitória (ES). Além 

disso, foi analisado o papel e a postura adotada pelos profissionais da 

Educação Física diante desse contexto. Seis escolinhas esportivas de Futsal 

dos municípios de Vitória e da Grande Vitória no Estado do Espírito Santo, 

sendo duas particulares, duas sociais e duas de rendimento. A análise do 

método pedagógico e postura profissional dos professores de Educação Física 

foram realizadas por meio de entrevistas com questões abertas, observações e 

registros das aulas por meio de matriz sistemática e estruturada com a 

finalidade de descrição e tempo das aulas, bem como aceitação por parte dos 

alunos. Os resultados mostram a crescente inserção dos professores de 

Educação Física nessa área de trabalho, tendo em vista que todas as 

escolinhas operam com esses profissionais a frente das aulas. Além disso, 

destacou-se a predominância da dimensão “Forma Centrada no Jogo Formal”, 

tendo a maior média de tempo e maior aceitação entre os alunos. Essa 

dimensão está relacionada com uma prática tecnicista. Por tanto, concluiu-se 

que as aulas nas escolinhas esportivas de Futsal da Grande Vitória/ES utilizam 

basicamente métodos tecnicistas, que acabam priorizando a iniciação precoce 

ao ensino pedagógico-educacional.  Diante desse contexto, observa-se uma 

postura condescendente dos profissionais de educação física, por questões 

mercadológicas, por carência de conhecimento, ou até mesmo pressão dos 

empregadores e familiares das crianças, com o paradigma de ensino voltado a 

competição. 

Palavras-chave: Educação Física, Futsal, Escolinhas Esportivas, Iniciação 

Precoce, Abordagens Pedagógicas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Existem algumas teses para o surgimento do futsal, dentre elas, duas 

são mais aceitas, sendo que uma se refere à origem do futsal ou futebol de 

salão, por volta de 1940, na Associação Cristã de Moços de São Paulo (SP) e 

a outra em 1934 no Uruguai (CBFS, 2009).  A primeira tese foi fundamentada a 

partir da dificuldade de se encontrar campos de futebol para a prática 

desportiva, assim surgem as primeiras iniciativas de adaptação ao esporte, 

entre elas, espaços menores e mais comuns de se encontrar como quadras 

basquete e hóquei (CBFS, 2009). A segunda teoria, mais aceita por muitos, 

relata o surgimento do esporte em 1934, na Associação Cristã de Moços de 

Montevidéu, Uruguai. O esporte teria sido criado pelo professor Juan Carlos 

Ceriani, que batizou o esporte como “Indoor-foot-ball” (LUCENA, 2006) 

 O Futsal tem sido uma das modalidades de esportes coletivos com 

grande ascensão no Brasil atualmente. Dentro desse quadro, nota-se que o 

apreço do brasileiro pelo futebol transfundiu-se para o futsal devido a ações de 

valorização imobiliária e de fatores sócio-econômicos, os quais aos poucos 

extinguiram os antigos campos de várzea, apresentando como conseqüência a 

falta de espaços, principalmente, nas áreas urbanas. Sendo assim, os 

praticantes de futsal passam a utilizar quadras que originalmente eram 

destinadas a outros tipos de esportes, como basquete e vôlei. (CBFS, 2009). 

Segundo Santana (2004), os pais, pensando na segurança dos seus filhos, 

colocam-nos em escolinhas de futsal, em clubes e escolas, devido ao clima de 

insegurança que paira sob as cidades brasileiras. 

O futsal apresenta um grande número de praticantes no Brasil, sendo 

que esses valores não param de aumentar (CBFS, 2009). Atualmente, o futsal 

é uma das modalidades mais procuradas como esporte de quadra, além de 

uma das mais praticadas tanto no lazer quanto como esporte de rendimento 

(CBFS, 2009). De acordo com alguns dados da Confederação Brasileira de 

Futebol de Salão (CBFS) fundada em 1979, com sede em Fortaleza (CE) e 

outras quatro subsedes: São Paulo (SP), Goiânia (GO), Aracaju (SE) e Porto 

Alegre (RS), existem hoje 27 federações, 4 mil clubes e mais de 3 mil atletas 

vinculados. Contudo, devido ao grande crescimento do processo de 
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urbanização no Brasil, quadras públicas e as áreas ao ar livre, que sempre 

foram locais para prática do futsal, têm deixado de existir, seja por falta de 

intervenção do poder público, por crescimento das cidades ou por falta de 

segurança (SILVA 2011).  

 Dentro desse contexto atual, ocorreu um amplo aumento do número de 

escolinhas de várias modalidades na nossa sociedade, como vôlei, basquete, 

futebol, futsal, natação e etc., destinadas a acolher, principalmente, a um 

público infantil e adolescente, basicamente compreendendo as idades de 6 até 

16 anos (SCAGLIA,1996). Existem inúmeras instituições que promovem a 

prática do futsal, como clubes, empresas, entidades privadas, escolas, projetos 

sociais, escolinhas especializadas, entre outras (SILVA, 2011). Thomas et al. 

(2012) afirmam que as escolinhas de Futsal podem apresentar as mais 

diversas finalidades, entre elas, serem formativas, ou seja, visando a formação 

dos atletas; comerciais, buscando o lucro através do desporto e; sociais, tendo 

como objetivo a integração e a aprendizagem da modalidade; no sentido de 

que a criança tenha a oportunidade de socialização, convívio com regras, 

disciplina e descoberta do prazer do jogo. Assim, as escolinhas possibilitam a 

educação através do futsal, bem como permitem apresentar um caráter 

saudável, capaz de desenvolver as suas habilidades técnicas, suas 

capacidades físicas, mentais e sociais. Portanto, as escolinhas de futsal devem 

proporcionar aos seus alunos experiências que ultrapassem o aprendizado 

técnico-táctico do esporte, as quais devem ser embasadas em fundamentos 

pedagógicos que visem o desenvolvimento motor, social, educacional e 

psicológico.  

 Algumas escolinhas apresentam uma proposta pedagógica direcionada 

para o aspecto recreacional ou de lazer com o intuito de desenvolver o aluno 

no seu aspecto social, educacional, motor, intelectual, emocional, psicológico e 

biológico, etc. Entretanto, outras buscam como finalidade desenvolver 

habilidades para o desempenho em competições ou rendimento. De forma 

geral, essas aulas/treinos têm apresentado duas vertentes de ensino: 

pedagógico-educacional, valorizando aprendizagens motoras, integração 

social, brincadeiras, lazer, etc., sendo associados a ensinamentos técnicos do 
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futsal. Além disso, há a vertente de ensino voltada para iniciação precoce, que 

é tecnicista, de rendimento e descoberta de talentos infantis (SCAGLIA, 1996). 

Voser (1999), em seu livro “Iniciação ao Futsal, Abordagem Recreativa”, relata 

que, a iniciação esportiva é um processo pedagógico no qual a criança se 

encontra em sua melhor fase para que se trabalhe o desenvolvimento motor, 

técnico e de táticas básicas, desde que se respeite as limitações das fases de 

desenvolvimento. Ainda nessa problemática, a escolinha de futebol da 

UNICAMP, idealizada pelo Professor João Batista Freire, trata o futebol/futsal 

como meio de ensino sem visar a descoberta de talentos precoces. O ensino é 

voltado para o estímulo do desenvolvimento da autonomia das crianças nas 

aulas, para que tomem decisões democráticas e até mesmo construam suas 

próprias regras do jogo. Além disso, também buscam criar meios para eliminar 

grandes filas e proporcionar um maior contato da criança com a bola, bem 

como desenvolver uma visão pedagógica para as competições, valorizando o 

“fair-play” em virtude dos resultados (SCAGLIA, 1996). Tomas (2012), 

caracteriza a escolinha de futsal como um local em que o jogador deve ser um 

ser pensante, onde são trabalhados elementos sociomotrizes, cooperação, o 

regulamento do jogo, técnica, estratégia, poder de decisão, etc, ou seja, um 

local agradável para que as crianças não abandonem a prática do esporte em 

troca de atividades sedentárias como jogos eletrônicos e virtuais. 

 Neste processo, o Professor de Educação Física tem um papel de suma 

importância, sendo o mediador e agente de intervenção pedagógica dessas 

aulas. Com a ruptura do paradigma de se ensinar apenas conteúdos técnicos, 

é dever desses profissionais desenvolver suas aulas de forma que a prática do 

futsal ocorra agregada à valores educacionais. Segundo Machado (1997), a 

interação da criança na sociedade sofre influências em primeira instância dos 

pais, depois ao iniciar-se na vida escolar sofre a influência do professor e de 

outros grupos, como por exemplo, a partir de uma equipe esportiva. 

 Diante desse contexto, observa-se que mesmo com diversos estudos 

referentes à pedagogia esportiva, têm se notado que os profissionais de 

Educação Física não estão respeitando as individualidades, as maturidades 

biológicas e o desenvolvimento motor das crianças. Geralmente, os 
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professores visam obter sucesso em curto prazo, mesmo que isso possa 

acarretar problemas futuros a essas crianças como a especialização precoce. 

(NETO, 2008). Os profissionais dão prioridade ao desenvolvimento competitivo 

e não ao desenvolvimento social e pedagógico. Segundo Neto (2010) quando 

utilizamos uma metodologia voltada para a busca de resultados em curto 

prazo, dificilmente obteremos uma iniciação esportiva adequada. Apesar disso, 

depara-se com muitos ou praticamente a maioria dos treinadores em 

escolinhas e divisões de bases usando essa metodologia ultrapassada. Há 

quem diga que essa metodologia imediatista (tecnicista) é eficaz para descobrir 

novos talentos esportivos, por isso a especialização esportiva precoce vem 

sendo cada vez mais evidenciada em clubes e escolas. Segundo Leite (2007) a 

influência dos eventos esportivos divulgados com frequência pelos meios de 

comunicação, a identificação com ídolos, a pressão dos pais e amigos e a 

esperança de se obter sucesso e status fazem com que um número crescente 

de crianças inicie sua prática cada vez mais precocemente. Treinar, competir, 

vencer, prêmios, são palavras comuns no cotidiano dos jovens que praticam 

esporte ou que o vislumbram com grande possibilidade o sucesso (DE ROSE 

JUNIOR, 2002 apud ; citado por LEITE, 2007).  

 Cabe ressaltar que a iniciação precoce deve-se pautar no 

desenvolvimento total da criança e não usar o esporte como instrumento de 

conquistas e status. Conforme revelado por Vargas Neto et al. (1999) citado 

por Voser (2003), ainda que sejam muitos os benefícios da prática esportiva 

infantil, não devemos esquecer os riscos a que está sujeita a criança praticante 

do esporte de rendimento. Meinberg (1990) citado por Voser (2003) menciona 

que os críticos receiam que as crianças praticantes de desporto sejam privadas 

de sua verdadeira infância, dado que o desporto de rendimento requer um 

enorme dispêndio de tempo. Segundo Paes (1997), em todo o mundo existe 

preocupação com alternativas para o trabalho de atividade desportiva para 

jovens. Na verdade, as crianças e os jovens merecem uma atividade desportiva 

trabalhada a sério, fundamentada, orientada e dirigida corretamente nas suas 

práticas de aprendizagem de iniciação e de competição. Dessa forma, tornam-

se necessárias novas concepções sobre a prática esportiva do futsal, visando o 
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comprometimento com a promoção de valores e idéias indispensáveis ao 

desenvolvimento humano, valorizando a criança enquanto um ser criativo, 

espontâneo e em formação (SILVA, 2011).  

Diante desse quadro de crescimento do esporte e do número de 

escolinhas de futsal e, consequentemente, da introdução dos profissionais de 

Educação Física nesse processo, este estudo busca identificar qual o método 

pedagógico mais frequente utilizado em escolinhas de Futsal da Grande Vitória 

(ES). Além disso, a proposta do estudo visa avaliar o papel e a postura adotada 

pelos profissionais da Educação Física diante desse contexto. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Caracterização da Pesquisa  

 O estudo foi caracterizado como transversal e realizado por meio do 

método observacional, o qual consistiu de visita às escolinhas de Futsal dos 

municípios de Vitória e da Grande Vitória no Estado do Espírito Santo. Essa 

abordagem visou registrar, descrever, analisar e interpretar a metodologia de 

ensino empregada pelo professor de Educação Física nas aulas de Futsal, bem 

como verificar quais parâmetros, diretrizes e vertentes estão sendo adotados 

por este profissional. 

 

2.2. Sujeitos da Pesquisa 

 O estudo foi composto por seis professores de Educação Física que 

ministram aulas de iniciação esportiva, modalidade Futsal, em escolinhas dos 

municípios de Vitória e da Grande Vitória/ES. A amostra foi composta por seis 

escolinhas de futsal, sendo distribuídas da seguinte forma: duas caracterizadas 

como projeto social, duas escolinhas particulares e duas escolinhas esportivas 

de clubes. Foram observadas duas aulas de uma única categoria em cada 

escolinha de futsal.  Compreenderam, em média, quinze participantes por aula, 

sendo ministradas a noite, comumente. A faixa etária dos alunos envolvidos 

nas escolinhas esportivas foi de 9-11 anos.  
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2.3 Procedimentos Éticos 

 A proposta de pesquisa foi apresentada para a direção/coordenação das 

escolinhas e, posteriormente, aos professores responsáveis pelas aulas com 

intuito de obter o consentimento dos mesmos em relação a esta pesquisa de 

campo. Cabe ressaltar que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO 1), o qual foi distribuídos aos participantes da pesquisa, visou garantir 

a legalidade, anonimato e utilização dos dados para o trabalho científico.  

 

2.4. Análise da Metodologia de Ensino 

 Para desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado entrevista inicial com 

questões abertas (ANEXO 2) com a finalidade de se obter dados como 

formação, cursos na área de futsal e como o professor de educação física 

compreende que deve ser o ensino do futsal. Após a entrevista, foi realizado o 

processo de observação e registro das aulas de Futsal por meio de 

observações, sendo registradas duas aulas de cada professor. A análise 

observacional foi realizada a partir de uma matriz sistemática e estruturada 

(ANEXO 3), afim de se avaliar as descrições e o tempo de realização das 

atividades, bem como a aceitação dos alunos. 

 

2.5. Análise Estatística 

A tabulação, descrição e análise dos dados foram realizadas utilizando 

programa SigmaStat - versão 3.5 e software Microsoft Excel 2010. Os dados 

são apresentados em tabelas e gráficos e a partir de distribuição de frequência 

absoluta e relativa (%).  
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3. RESULTADOS 

O número de escolinhas visitadas e suas respectivas características estão 

apresentadas na Figura 1. Os resultados mostram que foram visitadas seis 

escolinhas, sendo duas particulares, duas sociais e duas rendimento. 
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Figura 1. Número escolinhas visitadas e suas características 

 

 As Figuras 2A e B representam a formação dos professores vinculados às 

escolinhas visitadas e o tempo em que eles ministram aulas para crianças, 

respectivamente. Os resultados mostram que 83,4% são formados em 

Licenciatura Plena e 16,6% em Bacharelado em Educação Física por diversas 

Instituições como a Claretiano (ensino à distância), Faculdade Integradas 

Espírito-Santenses (FAESA), Faculdade Católica Salesiano, Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 

Universidade Vila Velha (UVV). Na Figura 2B é mostrado o tempo em que eles 

ministram aulas para crianças, sendo que 66,7% ministram aulas para crianças 

a menos de 10 anos e 33,3% já ministram aulas há mais de 20 anos. 
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Figura 2. A) Área de formação do professor e B) tempo em que ministram aulas, 

respectivamente. 

 A Tabela 1 apresenta as respostas referentes às entrevistas realizadas 

com os professores das escolinhas visitadas. Os resultados mostram que nas 

escolas particulares os objetivos são, principalmente, fomentar a disciplina, 

socialização e desenvolvimento motor, visando a formação de atletas (para o 

rendimento ou não). Nas escolinhas esportivas sociais observa-se como 

principais objetivos o desenvolvimento social e formação de cidadãos, os quais 

ocorrem através da ocupação do ócio com o futsal. Contudo, nas escolinhas 

que visam o rendimento busca-se o desenvolvimento esportivo dos atletas, 

associado ao desenvolvimento do cidadão e a formação social. 
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Tabela 1. Quais os objetivos do professor com o trabalho com crianças? 

Escolinhas Objetivos 

Particular 1 
Desenvolvimento motor, disciplina, formação de caráter e, 

consequentemente, atletas (para rendimento ou não) no futuro. 

Particular 2 
Socialização, formar cidadãos, disciplina. Com a chegada da idade 

trabalhar o futsal jogado, com pré equipes e jogos. 

Social 1 
Primeiro ocupar o tempo com o Futsal, tirar das ruas, trabalhar o 

caráter e desenvolver o cidadão e, transmitir valores. 

Social 2 
Desenvolver as qualidades físicas do esporte Futsal e incentivar o 

ser humano a ter boas condutas. 

Rendimento 1 

Ensinar a prática da modalidade e os motivando a fazerem 

atividades esportivas. Criar cidadãos através do esporte mostrando 

os valores da interação e cooperação. Oportunizar aos atletas em 

alcançarem seus objetivos. 

Rendimento 2 
Formação de caráter, formação social, formação de cidadão, e 

desenvolvimento motor para um atleta de alto/bom nível. 

 

 A Tabela 2 apresenta as respostas referentes às entrevistas realizadas 

com os professores das escolinhas visitadas. Os resultados mostram que nas 

escolas particulares a expectativa é alcançar o desenvolvimento do cidadão na 

perspectiva social. Nas escolinhas esportivas sociais observa-se como 

principais objetivos a melhoria na situação física das escolhinhas, bem como 

proporcionar experiências positivas para o desenvolvimento do caráter do 

aluno. Contudo, nas escolinhas que visam o rendimento busca-se alcançar 

evolução e reconhecimento como treinador de futsal, sobretudo a transmissão 

de valores através deste esporte.  
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 Tabela 2. O que busca alcançar através do Futsal? 

Escolinhas Objetivos 

Particular 1 Formação geral da criança como criança e cidadão. 

Particular 2 Desenvolver o aspecto social do atleta, formar um cidadão. 

Social 1 
Alcançar cada vez mais coisas para a escolinha. Objetos para 

valorização e estrutura da escolinha. 

Social 2 

Alcançar um futuro melhor para o aluno com as experiências boas 

que o futsal proporciona: trabalho em equipe, companheirismo e 

amizade. 

Rendimento 1 
Trabalho com futebol para aprimorar o meu trabalho de treinador e 

poder alcançar vôos ainda maiores do que atualmente alcancei. 

Rendimento 2 
Busco disseminar a idéia de um futuro como cidadão de bem, o 

reconhecimento por ter ajudado a formar uma pessoa de bem. 

 

A Tabela 3 ilustra as respostas referentes às análises observacionais 

das atividades realizadas pelos professores nas escolinhas visitadas. Os 

resultados mostram que nas escolas particulares, a partir da dimensão “outros”, 

ocorre a chamada dos alunos, conversa, aquecimento e alongamento. Nas 

escolinhas esportivas sociais observa-se a chamada, 

aquecimento/alongamento lúdico e dinâmico e desaquecimento. Contudo, nas 

escolinhas que visam o rendimento foi observado que é realizado o 

aquecimento/alongamento lúdico e dinâmico e conversa. Outro aspecto 

analisado foi o tempo das atividades, sendo verificado que em média se 

realizam 15,5 minutos de atividades. Os resultados mostram ainda que o maior 

tempo de atividades foi observado na escolinha Social 2 (30 minutos) e o 

menor na escolinha Rendimento 1 (6 minutos). Além disso, os resultados 

também mostram que 83,3% aceitam razoavelmente as atividades nas 

escolinhas visitadas, sendo a aceitação maior na escolinha Particular 2. 
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Tabela 3. Análise observacional, a partir de uma matriz sistemática e 
estruturada, das atividades (outros) realizadas em aulas de escolinhas 
esportivas. 

Escolinha Descrição Tempo Aceitação 

Particular 1 

Conversa, 

alongamento/aquecimento, 

chamada e, divisão de time. 

18’ Razoável 

Particular 2 

Conversa, aquecimento lúdico, 

aquecimento dinâmico, 

alongamento. 

15’ Ótima 

Social 1 

Chamada, conversa, 

aquecimento lúdico, aquecimento 

dinâmico e alongamento 

14’ Razoável 

Social 2 

Alongamento, aquecimento 

lúdico, aquecimento dinâmico, e 

desaquecimento. 

30’ Razoável 

Rendimento 1 
Conversa, alongamento, e 

aquecimento dinâmico. 
6’ Razoável 

Rendimento 2 

Aquecimento lúdico, aquecimento 

dinâmico, alongamento e 

conversa. 

10’ Razoável 

 

 A Tabela 4 mostra as respostas referentes às análises observacionais 

das atividades realizadas pelos professores nas escolinhas visitadas. Os 

resultados mostram que nas escolas particulares, a partir da dimensão “forma 

centrada nas técnicas”, ocorre trabalho com fundamentos técnicos que 

envolvem condução, domínio, velocidade e finalização. Nas escolinhas 

esportivas sociais observa-se atividades dinâmicas para desenvolvimento do 

passe e condução, além de atividades que envolviam domínio e finalização; 

ressalta-se a dispersão dos alunos em alguns momentos. Contudo, nas 

escolinhas que visam o rendimento foi observado que a aula também focava na 

melhora do passe, condução e domínio de bola. Outro aspecto analisado foi o 

tempo das atividades, sendo verificado que em média se realizam 18,8 minutos 
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de atividades. Os resultados mostram ainda que o maior tempo de atividades 

foi observado na escolinha Particular 1 (40 minutos) e o menor na escolinha 

Particular 2 (0 minutos). Além disso, os resultados também mostram que 50% 

aceitam razoavelmente as atividades nas escolinhas visitadas, sendo a 

aceitação maior na escolinha Social 2. 

 
Tabela 4. Análise observacional, a partir de uma matriz sistemática e estruturada, das 
atividades (forma centrada nas técnicas) realizadas em aulas de escolinhas esportivas.  

Escolinha Descrição Tempo Aceitação 

Particular 1 

Exercícios de condução de bola com 

ambas as pernas, domínio, velocidade, 

finalização e cobranças de pênaltis. 

40 Boa 

Particular 2 - - - 

Social 1 

Atividades analíticas em coluna divididas 

na quadra que abrangia passe e 

condução, e passe e movimentação. Os 

alunos ficavam um pouco dispersos até 

chegar a sua vez. 

20 Razoável 

Social 2 

Atividades que envolviam passes, 

domínios, finalizações e cobranças de 

pênalti. 

20 Boa 

Rendimento 1 
Trocas de passes, e condução de bola 

em filas. 
6 Razoável 

Rendimento 2 
Atividades de domínio, condução, e 

passes. 
27 Razoável 

 

 A Tabela 5 mostra as respostas referentes às análises observacionais 

das atividades realizadas pelos professores nas escolinhas visitadas. Os 

resultados mostram que nas escolas particulares, a partir da dimensão “forma 

centrada no jogo formal”, ocorre a divisão dos alunos em algumas equipes, por 

vezes titulares e suplentes, para a realização do jogo em si. Nas escolinhas 

esportivas sociais observa-se a aplicação do jogo propriamente dito, com 
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alternância entre equipes. Contudo, nas escolinhas que visam o rendimento 

também foi observado atividades com o jogo, divisão entre titulares e suplentes 

com trocas entre os times e intervenções quanto a tática. Outro aspecto 

analisado foi o tempo das atividades, sendo verificado que em média se 

realizam 47,8 minutos de atividades. Os resultados mostram ainda que o maior 

tempo de atividades foi observado na escolinha Social 1 (70 minutos) e o 

menor na escolinha Rendimento 1 (22 minutos). Além disso, os resultados 

também mostram que 100% aceitam otimamente as atividades nas escolinhas 

visitadas, sendo a aceitação maior na escolinha Social 1. 

Tabela 5. Análise observacional, a partir de uma matriz sistemática e estruturada, das 
atividades (Forma Centrada no Jogo Formal) realizadas em aulas de escolinhas 
esportivas. 

Escolinha Descrição Tempo Aceitação 

Particular 1 

Divisão da turma em duas 

equipes (Avançados e 

Iniciantes) com titulares e 

"reservas", e troca constante 

entre elas. 

40 Ótima 

Particular 2 

Divisão da turma em três times, 

e realização do jogo 

propriamente dito. 

60 Ótima 

Social 1 

Jogo propriamente dito com 

alternância dinâmica entre 

equipes. 

70 Ótima 

Social 2 
Jogo propriamente dito, 

características formais. 
50 Ótima 

Rendimento 1 

Jogo com a divisão de dois 

times, com titulares e reservas e 

trocas constantes entre eles. 

22 Ótima 

Rendimento 2 

Jogo propriamente dito com 

bastante intervenção sobre 

posicionamento. 

45 Ótima 
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 A Tabela 6 mostra as respostas referentes às análises observacionais 

das atividades realizadas pelos professores nas escolinhas visitadas. Os 

resultados mostram que nas escolas particulares, a partir da dimensão “forma 

centrada nos jogos condicionais, recreativos e situacionais” ocorre o 

desenvolvimento de atividades que buscam trabalhar a movimentação, 

posicionamento e marcação, utilizando de “meia quadra” e muita dinâmica. Nas 

escolinhas esportivas sociais observa-se atividades que visam desenvolver 

posicionamento, ataque e defesa, por meio de diferentes trabalhos, sendo 

utilizado a quadra inteira e metade. Contudo, nas escolinhas que visam o 

rendimento foi observado que as aulas consistiam em atividades que 

almejavam movimentação, passe e finalização. Outro aspecto analisado foi o 

tempo das atividades, sendo verificado que em média se realizam 30,8 minutos 

de atividades. Os resultados mostram ainda que o maior tempo de atividades 

foi observado na escolinha Rendimento 1 (85 minutos) e o menor na escolinha 

Social 1 (0 minutos). Além disso, os resultados também mostram que 66,6% 

classificam sua aceitação como boa as atividades nas escolinhas visitadas, 

sendo a aceitação maior na escolinha Rendimento 1. 
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Tabela 6. Análise observacional, a partir de uma matriz sistemática e 
estruturada, das atividades (Forma Centrada nos Jogos Condicionais, 
Recreativos e Situacionais) realizadas em aulas de escolinhas esportivas. 

Escolinha Descrição Tempo Aceitação 

Particular 1 

Atividades de 
movimentação constante, 
e jogadas ensaidas com 

ênfase no posicionamento. 

20 Boa 

Particular 2 

Atividade em meia quadra 
onde os alunos treinaram 
saída de bola, marcação 

pressão, e 
posicionamento, tudo com 
troca dinâmica entre três 

times. 

30 Ótima 

Social 1 XX 0 XX 

Social 2 

Foi feito o jogo dos 
triângulos, que consiste 
em dividir a quadra em 

triângulos em que trabalha 
o posicionamento de 

ataque, defesa, e 
movimentação. 

30 Boa 

Rendimento 1 

Atividade de 4x4, uma 
equipe ataca e outra 

defende dentro de meia 
quadra; e uma outra 

atividade em que 
continuou o revezamento 

de ataque x defesa, só 
que na quadra inteira. E 
movimentação tática de 

4x1 e muitas jogadas 
diferentes. 

85 Boa 

Rendimento 2 
Atividade com foco em 
movimentação, passe e 

finalização 
20 Boa 
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3. DISCUSSÃO 

 O principal achado do trabalho foi que, apesar de algumas diferenças 

nos perfis de ensino de acordo com a característica da escolinha de Futsal, o 

processo de ensino aprendizagem está diretamente relacionado à iniciação 

esportiva precoce. Ao longo deste estudo, se encontrou pouco referencial 

literário, especialmente quanto às escolinhas de Futsal da Grande Vitória/ES, o 

que aumenta a relevância do trabalho. Adentrando nesse universo, dúvidas 

surgiram e nos remeteram a refletir sobre o que é desenvolvido nessas 

escolinhas e quais as suas finalidades. Dentro desse contexto, pode-se 

questionar: a) Se as escolas de esportes estão proliferando e ampliando suas 

atuações para várias modalidades?; b) Quais devem ser os objetivos do 

trabalho nessas agências não formais de ensino? (SCAGLIA, 1996).  

 Com o crescimento continuo da urbanização, o aumento da violência, a 

diminuição dos campos de várzeas, a elevação da jornada de trabalho, entre 

outros efeitos da modernidade, surgem cada vez mais escolinhas de futsal e, 

consequentemente, a necessidade de se pesquisar e debater as diferentes 

vertentes pedagógicas. A ciência do esporte tem procurado determinar a faixa 

etária mais adequada para se iniciar um processo de treinamento esportivo 

específico ou de uma única modalidade. Sendo assim, torna-se necessário 

verificar a pedagogia esportiva utilizada nesses espaços que devem 

desenvolver não só as habilidades técnicas exigidas para a modalidade, como 

também valores éticos, sociais e individuais. As atividades esportivas podem 

contribuir para um desenvolvimento biopsicossocial harmonioso da criança e 

do adolescente nos diferentes períodos etários. Tal fato indica a necessidade 

de se estudar como as crianças estão sendo iniciadas, bem como se a forma 

utilizada é correta e coerente com suas condições, características e 

necessidades, correspondendo ou não ao seu estágio de desenvolvimento 

(ARENA 2000).  

 A amostra desse estudo foi composta por seis escolinhas de Futsal da 

Grande Vitória/ES, sendo destas duas escolinhas pertencentes a tradicionais 

Colégios Particulares do estado, duas escolinhas oriundas de Projetos Sociais 

e duas escolinhas que tradicionalmente primam pelo rendimento e sempre são 
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destaques nos campeonatos locais. Apesar de corresponder quanto ao mínimo 

de caráter pedagógico que se espera em escolinhas, principalmente vinculadas 

a colégios e de não haver um selecionamento técnico formal dos alunos que 

participam do time nas escolinhas particulares, foi observado pelas aulas que 

existe uma considerável preocupação com a parte técnica/tática e o rendimento 

individual e coletivo. Ao se analisar as duas escolinhas Projeto Sociais, 

observou-se que ambas dispunham de uma estrutura física menor, times um 

pouco menos qualificados tecnicamente e que, apesar de também visarem 

evolução na parte técnica, a exigência feita aos alunos era menor e que se 

havia uma maior preocupação com questões sociais, como a ocupação do 

tempo livre das crianças. Quanto às escolinhas de rendimento, observa-se 

claramente que o intuito é o desenvolvimento técnico e a iniciação esportiva 

precoce, sempre visando à descoberta de talentos ou a conquista de títulos em 

campeonatos disputados. Portanto, o esporte por si só, não é algo educativo, 

cabe a quem o ensina o transformar em um meio para educação 

(MONTAGNER, 1993).  

 Um aspecto importante do presente estudo a ser analisado é a 

considerável diferença na formação dos professores vinculados às escolinhas 

visitadas, sendo observado 83,4% dos entrevistados formados em Licenciatura 

Plena e 16,6% no curso de Bacharelado em educação Física. Além desse 

resultado, outro aspecto importante é que 66,7% dos professores de Educação 

Física ministram aulas para crianças há menos de 10 anos, enquanto, 33,3% 

dos entrevistados dão aulas há mais de 10 anos. MELO e MELO (2006) 

relatam que os professores/treinadores, na grande maioria das escolinhas, 

estão cada vez mais preocupados em especializar as crianças precocemente, 

tratando as como atletas e disseminando a prática do Futsal com muita 

responsabilidade, o que vem sendo prejudicial para o aprendizado do esporte 

para essas crianças. Portanto, cabe ao professor de Educação Física, 

independente da sua formação, Licenciatura Plena ou Bacharelado, e tempo de 

atuação no Futsal, adequar seu método de ensino à faixa etária de cada 

criança, primando por um ensino pedagógico a um ensino apenas de caráter 

tecnicista. Chaves (1985) relata que a criança lida com o esporte de maneira 
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particular, pois não está com a mentalidade totalmente construída para lidar 

com o alto número de atividades sistemáticas, ou seja, defende que a prática 

da atividade tem que ser adaptada de acordo com a idade da criança e o seu 

desenvolvimento, utilizando de mecanismos mais lúdicos, minimizando o 

caráter competitivo e estimulando o conhecimento e consciência corporal. Além 

disso, se torna fácil a compreensão de que o desenvolvimento motor da criança 

será correspondente a variedade de experiências motoras que ela já vivenciou 

(MUTTI, 2003). 

 Ao analisarmos as respostas dos professores quanto aos seus objetivos 

referentes ao ensino da modalidade esportiva, observamos como 

características das escolas particulares uma mescla de valores pessoais, como 

desenvolvimento social, disciplina e desenvolvimento motor, bem como o 

ensinamento de valores técnicos, os quais visam à formação de atletas 

profissionais ou não. Nas escolinhas Projetos Sociais, apesar de aulas/treinos 

que buscam o ensino da técnica e tática do futsal, há uma maior preocupação 

com a parte social e cidadã de cada aluno, não havendo marginalização aos 

alunos com menor potencial técnico e primando por ocupar o tempo livre das 

crianças, evitando o ócio. Contudo, nas escolinhas que almejam o rendimento 

esportivo foi observado que os treinamentos e ensinamentos são voltados 

basicamente para práticas tecnicistas; há uma preocupação com transmissão 

de valores e ensinamentos como o trabalho em grupo, mas fica explícito o 

intuito de melhoria técnica e a cobrança por resultados com as crianças. De 

acordo com Thomas (2012), as escolinhas apresentam diferentes finalidades, 

seja buscar a formação de atletas, sendo formativas; comerciais, visando o 

lucro e sociais objetivando a integração social e aprendizagem da modalidade. 

Relata ainda que, independente da essência que há em cada uma destas 

escolinhas, nenhuma delas pode deixar de ter como princípio a intervenção 

pedagógica e a transmissão de valores através do ensino do Futsal.  

 Dentro desse contexto, Borges (2011), que ao analisar escolinhas de 

Futsal de Porto Alegre, bem como a forma com a qual os professores estavam 

ensinando a modalidade, observa que a pedagogia mais utilizada é a com base 

no jogo formal, sem intervenções durante o jogo, por tanto a forma de ensino 
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tradicional. Outro trabalho observado foi Daolio e Marques (2003), que criaram 

um projeto de extensão denominado Escola de Futsal da UNICAMP, o qual 

visa, com base na filosofia dos autores Bayer (1994) e Garganta (1995), 

desenvolver um método de ensino que proporcione aos alunos o entendimento 

dos princípios do jogo, respeitando a cultura corporal, poder de decisão, 

autonomia às crianças, inteligência tática, inclusão de todos e etc. Os autores 

concluíram que a metodologia foi eficaz, uma vez que se observou o 

desenvolvimento de todas essas características, assim como da técnica, que 

nesse contexto não era dos objetivos iniciais. 

 Para BETTI (1991), ao se ensinar qualquer esporte, se tem a 

possiblidade de ensinar algo que poderá ser levado para toda vida. Portanto, 

observamos que se ensinado de forma positiva, estes alunos chegam ao 

rendimento ou não, irão tirar proveito destes ensinamentos, pois se tornarão 

críticos diante do esporte. Com isso, ao analisarmos as expectativas dos 

professores pelo desenvolvimento dos alunos como criança e cidadão nas 

escolas particulares, bem como melhora das instalações físicas e do caráter do 

aluno; dos professores das escolinhas sociais e de busca por reconhecimento 

próprio e estímulo de valores aos alunos, dos professores das escolinhas de 

rendimento, afirma-se que mais ou menos tão importante quanto à busca por 

desenvolvimento das aptidões técnicas, é desenvolver essas aptidões com 

aulas carregadas de sentidos pedagógicos, para evolução conjunta dos 

valores, caráter, senso social e crítico. 

 Outro aspecto importante visualizado no presente estudo refere-se às 

atividades realizadas pelos professores nas escolinhas visitadas. Segundo 

Greco (1998), para que haja evolução em alguma prática esportiva, se faz 

necessário o uso de métodos planejados para melhor compreensão dos 

ensinamentos e estímulo à independência em resolução de problemas que 

possam surgir durante o jogo. Ao interpretarmos as entrevistas referentes à 

dimensão “outros”, que compreende atividades que antecedem ou finalizam o 

treino da modalidade esportiva, observamos que há certo padrão em diferentes 

momentos da aula, como conversa, aquecimento e alongamento, o qual ocorre 

é inerente a praticamente todas escolinhas, no entanto, com variações entre 
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algumas quanto a chamada, forma de aquecimento, divisão de time e 

desaquecimento. Observamos ainda que o tempo de duração dessas 

atividades foi em média de 15,5 minutos, havendo uma considerável diferença 

entre o menor e o maior tempo, mas com uma razoável média entre os demais 

tempos. A escolinha que teve maior tempo de duração foi a Social 2 e que 

apresentou menor tempo foi a de Rendimento 1; essa diferença nota-se devido 

ao fato da escolinha de Rendimento 1 otimizar o seu tempo em outras 

atividades mais voltadas para a sua característica, utilizando um tempo mínimo 

combinando as atividades que estão dentro da diretriz denominada “OUTROS”.  

Em relação à aceitação das atividades descritas acima, observamos uma 

média alta positivamente, com 83,3% dos alunos tendo aceitado razoavelmente 

as atividades propostas e 17,7% com uma ótima aceitação. Essa aceitação 

ótima ocorreu na escolinha particular 2, grande parte devido ao método 

dinâmico que o professor inseriu às atividades, mantendo a concentração dos 

alunos e evitando a dispersão e monotonia. A partir da observação da 

dimensão “Outros”, concluímos que se faz necessária pelo ponto de vista 

físico/técnico de aquecimento, lúdico e dinâmico; alongamento e 

desaquecimento. Além disso, para compressão dos alunos como um todo, 

sugere-se que a conversa sobre os últimos jogos, próximas competições, treino 

do dia, é extremamente importante para o processo de ensino-aprendizagem 

da modalidade Futsal. Ressaltando apenas o uso do bom senso quanto à 

extensão exacerbada dessa prática, para não ocupar todo o tempo da aula. 

Uma aula de futsal deve ser planejada de acordo com o desenvolvimento motor 

de cada categoria e Almeida (2005) divide essas categorias em 3 partes: 1) a 

primeira de 9 e 10 anos é chamada de “iniciação esportiva”, sendo observada a 

mínima valorização para competições; essa etapa  apresenta como foco a 

obtenção de habilidades motoras específicas e globais, estimuladas por 

movimento simples encontrado no jogo e atividades lúdicas e recreativas; 2) a 

segunda fase de 10 e 11 anos é denominada de “aperfeiçoamento esportivo”, 

período destinado para aumentar a variedade de movimentos, com inclusão de 

atividades em que a criança vivencie a cooperação e colaboração do jogo; 3) a 

terceira etapa é chamada de “introdução ao treinamento”, onde as crianças que 
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contém  12 e 13 anos de idade podem participar de treinos que ampliem sua 

intelectualidade e aspectos físicos, por meio de sistemas táticos e técnicas 

individuais em conjunto com características físicas cabíveis para a prática. 

Dessa forma, seguindo essas divisões poderia ocorrer o planejamento de 

atividades que se encaixam às características separadas para cada estágio de 

desenvolvimento da criança.   

Reis (1994), ao falar de atividades voltadas para técnicas e 

fundamentos, as define como práticas que possibilitam ao professor trabalhar 

cada fundamento separadamente, até que os alunos dominem cada um destes. 

Analisando a dimensão “Forma Centrada nas técnicas”, observamos que essa 

visão é compartilhada pela grande maioria dos professores dessa pesquisa, 

tendo em vista que das 6 escolinhas observadas, apenas em uma não se 

utilizou dessa prática, que foi a Particular 2, que englobava essas atividades 

com outros tipos, o que descaracteriza como uma atividade da matriz “Forma 

Centrada nas Técnicas”. As práticas dessa dimensão consistiam no 

ensinamento com exercícios de passes, condução, domínio, finalização, entre 

outros fundamentos técnicos. A média de tempo de realização dessa dimensão 

foi de 18,8 minutos. Houve uma discrepante diferença entre a escolinha que 

utilizou maior tempo (Particular 1 utilizou 40 minutos) e menor tempo 

(Rendimento 1 utilizou 6 minutos), diferença ocorrida devido ao fato de que a 

escolinha de Rendimento 1 utiliza as atividades dessa matriz em conjunto com 

atividades situacionais, condicionais e recreativas, o que a faz tomar 

característica de uma matriz observacional diferente. Observou-se ainda uma 

relativa dispersão dos alunos em alguns momentos das aulas. Outro resultado 

intrigante está relacionado à aceitação do método de aprendizado, uma vez 

que apenas 50% dos alunos relataram de forma razoável e outros de forma 

boa. Além do fato de uma das escolinhas não ter se quer adotado essa prática. 

Dentro desse cenário, isso nos leva a reflexão sobre essas atividades, que 

apesar de serem tradicionais, talvez estejam se tornando ultrapassadas.  

 Esse tipo de método “Forma Centrada nas técnicas” se mostra muito 

massivo por priorizar repetições de gestos técnicos, excluindo o poder atrativo 

para a criança, tornando a atividade minimamente prazerosa, desmotivante e 
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facilitando a chance de distração. Há diversos autores defensores desse 

método por comprovar certa eficácia ao longo desses anos, entre eles Alves e 

Souto (2009) e Armbrust, Silva e Navarro (2010)  que relatam que com esse 

método encontraram resultados positivos em relação a melhora de gestos 

técnicos. Os treinadores mais atualizados utilizam o método desenvolvimentista 

(não-tradicional) que consiste em incorporar as atividades desses gestos 

técnicos que são utilizados nos jogos em outras tarefas com caráter mais 

situacional, ou seja, procura unir todos recursos necessários da prática do 

desporto em atividades que trabalhem o individuo  (de acordo com o 

desenvolvimento motor e sua faixa etária) por completo e não as técnicas de 

forma isoladas.   

 Outro aspecto importante desta pesquisa foi observação da dimensão 

“Forma Centrada no Jogo Formal”. Analisando esse aspecto, podemos 

observar que essa prática tradicional continua com uma intensa vigência nas 

escolinhas esportivas. Das 6 escolinhas observadas, todas tiveram aulas que 

compreendiam esse contexto do jogo formal. Constatou-se um relativo padrão 

de ensino dessa dimensão por parte dos professores, com os treinos 

consistindo basicamente em divisão de equipes, muitas vezes entre “titulares” e 

“reservas”; alternâncias entre essas equipes; intervenções relativas à tática e 

aplicação do jogo propriamente dito. Essas atividades duraram em média 47,8 

minutos, o que compreende a maior média de todas as dimensões analisadas, 

assim como a aceitação por parte dos alunos que foi ótima e representou 

100%. Garganta (1995), ao analisar a forma centrada no jogo formal, a 

caracteriza como sem enfoque para movimentos técnicos, esperando-se que o 

mesmo surja com a prática dessa forma de jogo. Com isso, visualiza-se um 

jogo provido de criatividade, mas com carência de coletividade.  

 O jogo em si pode se tornar excludente e valorizar o individualismo 

devido ao fato da criança não entender a importância da equipe em si, por falta 

de atividades que a ensinem isso e, assim alimentará o pensamento 

egocêntrico. Além disso, torna-se necessário a utilização de jogos e atividades 

que estimulem a criatividade e a tomada de decisões, pois em certos 

momentos do jogo a criança precisará desse recurso para reverter uma 
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situação, acarretando benefícios também para sua vida pessoal com o poder 

de utilizar essas características para solução de problemas do dia a dia. O 

ensino do jogo propriamente dito traz como vantagem o conhecimento do 

esporte de modo formal, o conhecimento de regras, os limites, as diretrizes que 

ele abrange e os princípios que estão implicados. Há uma grande divergência 

quanto a essa prática, mas o que não se pode negar que é um dos pilares do 

ensino do Futsal e que ainda se faz bastante presente na atualidade. Borges 

(2011) afirma que a “Forma Centrada no Jogo Formal” também é a mais 

utilizada para iniciação esportiva em escolinhas de Porto Alegre – RS, 

corroborando o nosso estudo em relação à escassez de atividades que dêem 

ênfase na criatividade, tomada de decisões e inteligência tática.    

 Outra análise relacionada ao processo de ensinamento do Futsal foi 

dimensão “Forma Centrada nos Jogos Condicionais, Recreativos e 

Situacionais”, onde se pode visualizar atividades compostas por marcação e 

ataque, movimentação e jogadas ensaiadas com ênfase no posicionamento, as 

quais utilizam quadra inteira e metade, bem como outras formas de 

aproveitamento da quadra de jogo. De acordo com Greco (1998), o método 

situacional caracteriza-se por ações básicas do jogo, individuais e coletivas, as 

quais são praticadas isoladamente visando à preparação para situações 

concretas do jogo. A vantagem dessa metodologia é o estimulo à tomada de 

decisões, utilizando a criatividade para resolver uma situação.  

As atividades da dimensão “Forma Centrada nos Jogos Condicionais, 

Recreativos e Situacionais” duraram em média 30,8 minutos, tendo boa 

aceitação por parte de 66,6% dos alunos. Costa (2007) apud Ramos (2014) 

ressalta a importância de jogos recreativos no ensino do futsal para crianças, 

pois esses jogos são de fácil compreensão, sem muitas regras e podem 

respeitar o princípio de dificuldade crescente conforme o entendimento dos 

alunos. Chama a atenção que uma das escolinhas não ter utilizado dessa 

dimensão em suas aulas, bem como não ser observado atividades recreativas, 

o que nos leva a pensar que as aulas podem estar sendo muito tecnicistas e 

pouco prazerosas paras essas crianças. Para Constatino (1993) apud Voser 

(1998) não se pode mais enxergar o desporto como a busca exclusiva por 
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vitórias e rendimento. O desporto não deverá ser mais tecnicista e/ou 

exclusivista, deverá ser construído para todos, visando descobertas, prazer ao 

se jogar, valores sociais juntamente ao prazer pela competição. Com isso, 

observamos a necessidade de se aliar a busca pela evolução técnica e tática, 

ao prazer, satisfação e transmissão de valores. 
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4. CONCLUSÃO 

O presente estudo mostra que, as 6 escolinhas apresentam aulas que 

compreendiam boa parte das dimensões, com raras ressalvas para 

determinadas práticas. Com exceção para poucas atividades, em algumas 

escolinhas, observa-se que o jogo propriamente dito, acompanhado de aulas 

que visam basicamente o desenvolvimento técnico e tático, vem sendo o 

método pedagógico mais utilizado nas Escolinhas de esporte que ensinam 

Futsal na Grande Vitória/ES. A prática desse método é questionável, uma vez 

que acaba sendo preponderantemente tecnicista, com forte inclinação para a 

especialização precoce, desprovida de atividades lúdicas e prazerosas para as 

crianças.  

Apesar dessas escolinhas estarem sendo conduzidas por professores de 

Educação física, o que é um avanço para esse campo e os mesmos em seus 

discursos terem relatado o desejo de transmitir valores pessoais e outras 

coisas que transcendam o ensino técnico/tático, seja pela pressão 

mercadológica, competitividade inerente a essência dos esportes ou até 

mesmo por falta de contato com outras metodologias, foi observado na prática 

que as aulas conduzidas por esses professores em algum momento acabou 

reproduzindo o tradicional método do jogo formal, com poucas alternâncias.  
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ANEXO 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da 

pesquisa intitulada: “Abordagens Pedagógicas de Ensino do Futsal em 

Escolinhas da Grande Vitória/ES”, que tem como objetivo identificar os 

métodos pedagógicos utilizados por profissionais de Educação Física em 

escolinhas dos municípios de Vitória e Grande Vitória/ES. As respostas serão 

tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será 

divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 

utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar, bem como 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, 

como também na que trabalha.  Sua participação nesta pesquisa consistirá em 

se submeter a um questionário. Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer 

compensações financeiras. Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta 

o celular/e-mail do pesquisador responsável e demais membros da equipe, 

podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. Desde já agradecemos!  

 

Orientador: Prof. Dr. André Soares Leopoldo  

Orientandos: Gabriel Bastos Manoel e Ygor Cardoso Carcheno 

Universidade Federal do Espírito Santo  

Espírito Santo, ____de _______________ de 20___.  

 
 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e 

estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei 

desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 
 

Sujeito da Pesquisa: _____________________________________ 

(Assinatura)  
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ANEXO 2 – ENTREVISTA 

 

1) Qual a formação do professor? 

2) Quanto tempo o professor ministra aulas para crianças? 

3) Quais os objetivos do professor com o trabalho com as crianças?. 

4) O que busca alcançar através do futsal? 
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ANEXO 3 – QUADRO DE ANÁLISE OBSERVACIONAL 

Aula 1 Descrição das 

atividades 

Tempo das 

atividades 

Aceitação dos 

alunos 

Outros     

Forma centrada 

nas técnicas 

   

Forma centrada 

no jogo formal 

   

Forma centrada 

nos jogos 

condicionados, 

recreativos e 

situacionais. 

   

Quadro adaptado de Garganta (1994). 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA MATRIZ (Significado de cada aspecto do 

quadro de análise que será observado). 

Outros = Alongamentos, conversa, aquecimento sem bola e recreativo sem 

bola (sem a intenção de desenvolver a técnica). 

Aprendizado através da técnica = atividades práticas apresentadas aos 

alunos de forma analítica. 

Aprendizado através do próprio jogo = prática do próprio jogo formal, com 

suas regras básicas, sem adaptação ou qualquer tipo de mudança da regra 

com intuito pedagógico. 

Aprendizado através dos Jogos Condicionados, recreativos e situacionais 

= atividades que estimulam o aprendizado e compreensão global do jogo. 

Nesta abordagem o jogo é decomposto em unidades funcionais, as funções 

táticas ocorrem de forma orientada e provocada, estimulando a tomada de 

decisão e a inteligência tática. 


