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RESUMO 

No cenário escolar, as possibilidades para ensino de diferentes modalidades esportivas 

podem ser pautadas em diferentes métodos. Nas escolas, se percebe um grande interesse 

dos alunos pela modalidade futsal. Além disso, nos dias de hoje as escolinhas de futsal 

vem sendo muito procuradas pelas crianças e adolescentes para aprender a jogar o 

esporte. Através dessa grande procura começaram os estudos sobre quais seriam os 

métodos mais eficientes e adequados para utilizar no processo de ensino-aprendizagem 

da modalidade. Portanto, este trabalho teve por objetivo apontar os métodos mais 

comuns para o ensino do futsal, as formas como eles podem ser aplicadas durante as 

aulas e a influência de cada um sobre os alunos. 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Esporte; Futsal; Métodos de ensino. 
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1. Introdução 

As primeiras tentativas de sistematização de métodos para ensino de modalidades 

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

métodos já estruturados de modalidades esportivas individuais. 

Tais propostas provinham de uma visão fragmentada do processo de ensino do esporte, 

se no atletismo cada parte do movimento da corrida de um atleta era ensinada 

separadamente, no esporte coletivo passou-se a ensinar e treinar cada fundamento do 

jogo de forma isolada, considerando que a partir das partes o aluno ou atleta (jogador) 

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

Entretanto, o fato de um jogador saber executar os movimentos e fundamentos do jogo 

de forma isolada não garante as mesmas condições de resolver os problemas 

determinados pelo jogo, sobretudo os de ordem tática, que fazem parte de todas as ações 

do jogo, inclusive as técnicas. 

Segundo GALATTI (2006), a partir do final da década do ano de 1970 e de 1980 

surgem autores que propõem novos olhares sobre o processo de ensino e aprendizagem 

dos jogos esportivos coletivos (JEC) que acarretaram em novos métodos de ensino. 

Uma das modalidades esportivas coletivas mais difundidas e ensinadas e preferidas 

pelos alunos (jogadores) no âmbito escolar e das escolinhas de esporte é o futsal. O 

futsal está inserido nos JEC, tem um caráter competitivo e dinâmico e, por isso, vem 

ganhando cada vez mais adeptos. 

Nos dias de hoje as escolinhas de futsal vem sendo muito procuradas pelas crianças e 

adolescentes para aprender a jogar futsal. Nas escolas, também se percebe um grande 

interesse dos alunos por essa modalidade. Através dessa grande procura começaram os 

estudos sobre quais seriam os métodos mais eficientes e adequados para utilizar no 

processo de ensino-aprendizagem desse esporte. 

Portanto, este trabalho teve por objetivo apontar os métodos mais comuns para o ensino 

do futsal, as formas como eles podem ser aplicadas durante as aulas de Educação Física 

e a influência de cada um sobre os alunos.  

2. Justificativa  

A escolha do tema é proveniente do interesse pessoal pela modalidade, através de vários 

anos de contato com o esporte, vivenciando níveis distintos da atividade, como atleta, 

árbitro e técnico; além do grande significado para a nossa formação acadêmica e 

também para colocar em evidência parte do trabalho do profissional de Educação Física. 
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Para o ambiente científico esperamos contribuir com a pesquisa apresentando esse 

trabalho relacionado, tanto com os profissionais que se dedicam à área, como também 

com praticantes da modalidade. O interesse pela pesquisa ocorreu devido à boa 

receptividade e o sucesso que a modalidade Futsal apresenta no espaço escolar e fora 

dele. 

3. Metodologia de busca do material 

Foram revisados e selecionados periódicos e artigos da base de dados do Scielo, Google 

e livros. A busca se restringiu aos artigos em português. Para a realização da busca, 

utilizaram-se os descritores “futsal”, “esportes coletivos”, “métodos de ensino”, ensino, 

aprendizagem e etc. Foram selecionados, principalmente, artigos de revisão e originais 

sobre o tema. Além disso, utilizou-se uma revisão bibliográfica simples, baseada em 

autores com experiência de pesquisa na área como Garganta, Saad, Greco, Costa, 

Santana, Balzano, Mutti, entre outros. 

 

4. O ensino do futsal através do método parcial  

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

desenvolvimento dos fundamentos e das habilidades motoras que compõem o jogo por 

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

primeiramente, nos esportes individuais (COSTA, 2003). 

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

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

lógica. Esse processo é geralmente utilizado em manobras ensaiadas. 

Nesse sentido, GRECO (1998) também entende que o jogo é composto por alguns 

aspectos que devem ser desenvolvidos separadamente, devido à sua complexidade e, 

principalmente, à dificuldade de aprendizagem da técnica ideal. Assim, para concretizar 

o processo de aprendizagem do jogo, esse método utiliza a repetição de séries de 

exercícios dirigidos ao domínio das técnicas, consideradas como elementos básicos à 

prática do jogo e à obtenção do êxito na ação. 

De acordo com SANTANA (2005), esse modelo surgiu, primeiramente, nos esportes 

individuais. É, particularmente, representado pelo método parcial e assume várias 

definições que apontam para um mesmo ponto: as habilidades são treinadas fora do 

contexto de jogo para que, depois, possam ser transferidas para as situações de jogo. 
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Para WEINECK (1999), este método é utilizado na execução de movimentos 

complexos, sendo treinados em partes, que serão articuladas quando forem dominadas. 

Sendo assim, a execução do movimento técnico como um todo só será realizado após a 

assimilação completa de cada fundamento. 

Segundo GARGANTA (2002), nessa abordagem onde o gesto técnico é privilegiado, a 

abordagem do jogo é retardada até que as habilidades alcancem o rendimento desejado. 

Já GAMA FILHO (2001) afirma que a tomada de decisão do atleta fica prejudicada, 

pois este já saberá o movimento que irá realizar. Este mesmo autor explica que a 

motivação é outro aspecto afetado com esse método, devido à repetição dos exercícios 

de assimilação. Porém, o gesto técnico é fortemente evidenciado, acarretando o domínio 

do movimento. 

Para Costa (2003), podemos classificar os exercícios no método analítico conforme o 

número de fundamentos nele aplicado: 

Exercícios Simples: São atividades práticas de treino, contendo até dois fundamentos 

do jogo, como por exemplo, a realização de uma condução e em sequência, a realização 

de um chute. 

Exercícios Combinados: São atividades que se utilizam três ou mais fundamentos 

técnicos do futsal, ou seja, exigem maior desempenho do aluno para a realização, pois 

são três ou mais elementos, como, por exemplo, a recepção, a condução e o passe. 

 

No quadro 1 abaixo, são apresentadas as vantagens e desvantagens, para os 

alunos/aprendizes, com relação à abordagem metodológica por meio do método parcial 

(centrado mais nas técnicas esportivas). 

 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens do método parcial para o ensino do futsal. 

Vantagem Desvantagem 

Possibilitar o gesto motor correto e 

profundo de todos os elementos da técnica 

do jogo. 

Prática do jogo formal apenas depois de 

um prolongado período, pois primeiro é 

preciso adquirir as técnicas do jogo. 

Possibilitar ao professor aplicar correções 

imediatas à realização de um gesto técnico 

errado por parte do aluno. 

Alunos são vistos como atletas e não 

como indivíduos críticos, capazes de 

intervir na sociedade. 

O acompanhamento dos progressos de A ênfase na mecanização e repetição torna 
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aprendizagem sob a forma de avaliação de 

desempenho é facilmente realizável. 

a aula monótona, sem motivação e pouco 

atraente. 

Permiti ao professor trabalhar dentro dos 

estágios de aprendizagem, 

individualizando o ensino das habilidades, 

e respeitando o ritmo de aprendizagem de 

cada aluno. 

Os alunos não compreendem a relação das 

partes do exercício com o todo, 

ocasionando o não entendimento do jogo. 

 Pelo fato de serem treinados os 

fundamentos isolados do contexto tático, 

os alunos não sabem como esses 

fundamentos serão exigidos 

posteriormente no jogo. 

 O ensino de um jogo preso a apenas em 

como executar um determinado gesto, não 

ensina o melhor momento a utilizá-lo. 

 A capacidade dos alunos de criarem fica 

restrita, pois apenas os movimentos 

orientados pelo professor são treinados. 

 

O ambiente do método parcial muitas vezes é desaconselhável de acordo com REZER 

(2003), porque se observa o abuso da verbalização, sobretudo para pedir a bola. Outra 

característica marcante é a extrema aglutinação em torno da bola e a elevada utilização 

da visão centralizada. Como característica marcante, evidencia-se a centralização da 

atenção na bola e problemas de compreensão do jogo. 

Dentro da forma de trabalho citado acima, as variáveis negativas podem ser, segundo 

COSTA (2003): 

 Não possibilita o jogo por imediato, por consequência, não motiva a sua prática; 

 Cria-se um ambiente que não há criatividade por parte dos alunos; 

 Pode proporcionar um ambiente monótono e pouco atraente; 

 Por se trabalhar as habilidades motoras, o método parcial não consegue criar 

situações de exigências próprias do jogo. 

De acordo com DIETRICH ET AL (1984), “os representantes desse método partem do 

princípio que a divisão corrente do jogo em técnica, tática e treino deve também 
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determinar a metodologia”. Esse método pode ser considerado como exato, por sua 

preocupação demasiada com os detalhes de cada fundamento.   

Em suma, os autores defendem que as habilidades técnicas são fundamentais para a 

prática do jogo. Assim, para saber jogar é necessário que primeiramente o aluno fixe o 

domínio dessas habilidades fundamentais que constituem o jogo.  

Vários autores citam que esse método de ensino cria um ambiente onde a criança não 

valorizara a sua criatividade, por ser uma aula onde ela não se sente desafiada e 

estimulada, e por trabalhar habilidades motoras, o método não cria situações problemas 

recorrete no jogo.  

Embora o jogo propriamente dito não seja evidenciado nesse método, ele continua 

presente nas aulas de Educação Física devido à facilidade de realização e execução dos 

movimentos, principalmente os mais complexos.  

Para facilitar o aprendizado se faz necessário valorizar novos aspectos metodológicos 

do ensino da técnica, principalmente no que se diz respeito à qualidade da abordagem 

feita pelo professor. 

Nesse sentido, as aulas terão abordagens voltadas para os fundamentos técnicos 

específicos (chute, passe, recepção, condução, drible e finalização) por meio de ações 

analíticas, com a finalidade de que os alunos aprendam os gestos tidos como corretos. 

Desta forma, para que se assimile uma técnica de jogo, o fundamento técnico 

apresentado pelo professor deve ser isolado da tática de jogo e assim repetido várias 

vezes de maneira mecânica e pré-estabelecida pelo professor. 

 

5. O ensino do futsal através do método global 

O método global consiste na utilização de toda complexidade e dinâmica do conteúdo a 

ser aprendido (CORRÊA; SILVA; PAROLI, 2004; TONROLLER, 2004). Sua 

aplicação se dá através do jogo propriamente dito (TONROLLER, 2004). O ponto de 

partida é a equipe, que aprende a jogar através do deixar jogar (OLIVEIRA; 

NOGUEIRA; GONZÁLEZ, 2010). 

No método global, alguns autores REIS (1994); GRECO (1998); LÓPEZ (2002); 

insistem na importância da figura, da forma, da configuração, da organização da 

experiência que está sempre estruturada na ideia do todo indissociável. Nessa 

concepção, trata-se de perceber os estímulos, não como a soma das partes, mas como 
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um conjunto organizado. O ponto de partida é a equipe, que aprende a jogar através do 

deixar jogar. 

Este método parte da totalidade do movimento e caracteriza-se pelo aprender jogando; 

parte-se dos jogos pré-desportivos (jogos com algumas alterações nas suas regras) para 

o jogo formal; utiliza-se, inicialmente, de formas de jogo menos complexas cujas regras 

vão sendo introduzidas aos poucos (REIS, 1994).  

No mesmo sentido, COSTA (2003) ressalta que o método global possibilita aos alunos, 

desde o primeiro contato, maior vivência das diversificadas formas de jogar futsal. 

Por tratar-se de treinamento moderno, o método global vem sendo muito utilizado, pois 

proporciona aos alunos a interação entre criatividade, imaginação e pensamento tático. 

Tendo como base três objetivos principais, em que, por meio do jogo, ocorre o 

desenvolvimento da tomada de decisão, a compreensão da relação defesa/ataque 

permite desenvolver o senso competitivo dos alunos, pois envolve situações reais de 

jogo (LÓPEZ, 2002).  

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

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

mas sempre deve ser levado em conta o espaço físico para prática e o material a ser 

utilizado. 

O aprendiz aprende diretamente a partir da própria experiência, com o auxílio indireto 

do professor, mantendo, a rigor, o processo de aprendizagem por tentativa e erro 

(RESENDE, 2007). 

O método global pode ser classificado em diferentes especificidades (Costa, 2003): 

Pequenos jogos Esportivos: São jogos que apresentam os elementos básicos do futsal; 

no caso, os fundamentos. De maneira menos centralizada, ou seja, não colocando tantas 

regras. Como exemplo atividades pré-desportivas. 

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

movimentos e deslocamentos táticos mais elaborados e complexos. Um exercício que 

simplifica essa prática são os jogos de ataque contra defesa.  

Grande Jogo: É a última classificação, sendo ela o jogo em si, com a sua totalidade de 

regras e elementos técnicos bem elaborados tecnicamente. 

 

Dentro deste conceito, alguns autores apresentam algumas vantagens e desvantagens em 

relação à abordagem metodológica por meio do método global (quadro 2). 
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Quadro 2: Vantagens e desvantagens do método global para o ensino do futsal. 

Vantagem Desvantagem 

Possibilita que desde cedo o aprendiz 

comece a praticar o jogo. 

Não permite correções individuais, a 

evolução técnica é lenta, o que, 

geralmente, provoca a desmotivação. 

A técnica e a tática estão sempre juntas. A repetição é uma constante neste 

método. 

Permite a participação de todos os 

elementos envolvidos, como o 

movimento, à reação, percepção, ritmo e 

outros. 

Não proporciona uma avaliação eficaz 

sobre o desempenho do aluno. 

Aumenta a motivação da prática. Não permite o atendimento das limitações 

individuais. 

 

BALZANO (2007) aponta como vantagem o fato de a técnica e a tática estarem sempre 

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

movimento, a reação, a percepção e o ritmo. Nesse método, o jogo é, desde o início, a 

base metodológica, o que aumenta a motivação na prática. 

Este método proporciona aos alunos situações semelhantes a que serão encontradas no 

jogo em si, estimulando os mesmos a pensarem o jogo de uma forma criativa, 

produzindo estratégias para situações adversas. O professor deve ter o cuidado para que 

os jogos propostos não se tornem mais complexos do que o jogo formal. 

Com isso SANTANA (2005) destaca-se, no método global, o fato de que os alunos, ao 

jogar, são obrigados a tomar decisões. Para tomá-las, deverão considerar fatores, como, 

por exemplo, o adversário, a sua colocação, a colocação do adversário, o 

posicionamento dos seus companheiros e o que fazer com e sem posse de bola, ou seja, 

quem joga interage com os imprevistos que somente o jogo propicia. A possível 

decorrência disso é tornar-se mais inteligente para jogar.  

REZER (2003) relata que quanto maiores forem às possibilidades de percepção das 

situações problema no decorrer de um jogo, maior poderão ser as possibilidades de 

resolução dos mesmos, devido a uma leitura mais ampla e precisa das situações 

ocorridas. 
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Esse método tem se mostrado mais consistente quando comparado ao analítico, pois 

atende o desejo de jogar dos alunos, consequentemente, estes ganham em motivação e o 

processo ensino-aprendizagem é facilitado (GRECO, 2001 apud SANTANA, 2005).  

A estrutura de ensino proposta pelo modelo global ao invés de enfatizar a aprendizagem 

de determinados fundamentos investe no desenvolvimento do jogo como um todo por 

meio da capacidade de descoberta pela prática.  

 

6. O ensino do futsal através do método misto 

Nos esportes coletivos, tradicionalmente, se utiliza a combinação dos métodos parcial e 

global, com a utilização de exercícios analíticos no começo da sessão de treinamento e 

jogo coletivo (método global) no final. 

Esta combinação dos métodos ainda é utilizada atualmente. Nessa perspectiva, os 

métodos parciais e globais são vistos como complementares. Isto é, o treinamento do 

jogo formal complementaria o trabalho feito analiticamente sobre o gesto técnico. 

Porém, sem uma integração dos tipos de exercício. 

Na tentativa de contemplar os aspectos positivos do método parcial e global, surge o 

método misto (TENROLLER & MERINO, 2006). O aluno realizara determinado 

fundamento e gesto técnico de uma maneira aberta, depois será exercitado de forma 

analítica, e após as correções feitas pelo professor, o aluno voltara a realizá-lo. Por isso 

esse método se encaixa em uma perspectiva da teoria associacionista (associação das 

ideias – das mais simples às mais complexas). 

De acordo com COSTA (2003) o método misto é a junção dos métodos analítico-

sintético e global-funcional. Este método possibilita a prática de exercícios isolados, 

bem como a iniciação ao jogo através das formas jogadas do futsal. O método misto 

permite que o professor utilize dentro da mesma aula exercícios e jogos, independente 

da ordem ou da quantidade de atividades estabelecidas, mais jogos ou mais exercícios. 

Como o próprio nome indica é a união dos dois outros métodos, esse levará o iniciante a 

uma condição mais eficaz no seu desenvolvimento, mas mesmo assim devemos sempre 

lembrar que a iniciação, a aprendizagem, a técnica, a tática, o aperfeiçoamento e o 

treinamento, devem ter sempre como ponto de partida o “jogo”. Alguns autores 

defendem a sua aplicação principalmente nos esportes coletivos, pois ele permite a 

prática isolada do fundamento técnico e também a iniciação ao jogo. 
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O método misto consiste em aplicar exercícios ou jogos por partes, etapas, de acordo 

com o objetivo a ser alcançado, permitindo ao professor utilizar exercícios e jogos 

dentro da mesma aula, utilizando alguns jogos como no global, mais associado à prática 

de exercícios técnicos para reforço ou aprimoramento técnico (FERRETI, 2009). 

Este método pode ser compreendido como aquele capaz de aproximar o treinamento a 

realidade do jogo por meio de jogos educativos. Pois os exercícios são organizados com 

propósitos didáticos e executados com objetivos previamente definidos e nele 

centralizado as aprendizagens pretendidas (GRAÇA & MESQUITA, 2007). 

O método situacional, onde certas situações de jogo são treinadas com um dado 

enfoque, também pode ser compreendido como parte do método integrado, pois o 

mesmo tem como objetivo desenvolver as capacidades cognitivas de percepção, 

antecipação e tomada de decisão do jogador (MATTA & GRECO, 1996). Em alguns 

trabalhos, como de OLIVEIRA, NOGUEIRA & GONZÁLEZ (2010) e TENROLLER 

(2004), podemos encontrar outras denominações para este método como jogos 

condicionados e método em série de jogos. 

O método situacional reúne, indiretamente, as vantagens dos métodos analítico e global 

em uma forma simples, deixando de lado as desvantagens que os mesmos apresentam. 

 

Dentro deste conceito, alguns autores (CANFIELD & REIS, 1998; GRECO, 2007) 

apresentam algumas vantagens e desvantagens em relação à abordagem metodológica 

por meio do método misto/integrado (quadro 3).  

 

Quadro 3: Vantagens e desvantagens do método misto para o ensino do futsal. 

Vantagem Desvantagem 

Técnica e tática são assimiladas e 

desenvolvidas desde o início do processo. 

Processo ensino-aprendizagem mais lento. 

As atividades estimulam a resolução de 

problemas e desenvolvem e incentivam 

sua participação ativa no jogo 

Construção de atividades depende da 

experiência do profissional. 

 

O professor ao utilizar o método misto/integrado deve ter atenção quanto à escolha de 

jogos adequados ao nível de aprendizado dos praticantes. Alunos com baixa capacidade 

técnica podem apresentar grande dificuldade na participação de alguns jogos reduzidos, 
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portanto, cabe ao professor selecionar jogos de maneira consciente visando o melhor 

desempenho e assimilação dos alunos. Respeitando a individualidade do aluno, o 

método integrado pode ser aplicado em uma sequência de fases, com uma sequência 

crescente de complexidade (LOPES, 2006). 

 

 

7. Iniciação esportiva universal para o ensino do futsal  

GRECO & BENDA (1998) trazem uma nova proposta, que visa iniciar um processo de 

ensino-aprendizagem-treinamento com crianças que não têm bom conhecimento tático e 

ainda possuem pouco ou limitado repertório motor. A proposta leva em consideração as 

atuais pesquisas nas áreas da coordenação e da aprendizagem motora, do treinamento 

técnico e do treinamento tático. Procurando integrar conceitos da psicologia 

educacional, de diferentes teorias do desenvolvimento humano, apresentando uma 

metodologia avançada e diferente. O processo de ensino-aprendizagem-treinamento nos 

jogos esportivos coletivos deve estar orientado para a formação de um corpo de 

conhecimentos teóricos (vindo da prática) que capacitem o indivíduo a melhorar seu 

rendimento. Isto ocorrerá através da compreensão e da vivência de atividades que 

apresentem situações do jogo que o levem, tanto o domínio dos elementos 

coordenativos geral-básicos (possibilitando a aquisição da técnica e servindo de apoio à 

decisão tática) como também ao domínio dos processos psicológicos cognitivos e 

sociais envolvidos nas atividades que se ofereçam.  

O jogo sempre constitui uma situação de aprendizagem, o processo de ensino-

aprendizagem-treinamento nos jogos esportivos coletivos tem como objetivo criar no 

aluno a cultura do jogo jogado, possibilitando o aprendizado por meio da prática 

esportiva. Assim, o aluno poderá aprender o jogo taticamente e passar a compreende-lo, 

para depois haver a identificação, ou seja, possibilita a escolha para os caminhos do 

esporte, nas diferentes áreas do mesmo.  

GRECO & BENDA (1998) apresentam uma nova metodologia avançada, diferente e, 

talvez, polêmica. Que têm por objetivo a conscientização do professor e do aluno, da 

importância da pratica desportiva, tornando o individuo capaz de compreender e 

aprender a modalidade esportiva, de discernir diferentes situações-problema e agir, de 

forma independente e inteligente, para a solução das tarefas-problema no esporte. A 

base será dada pelos princípios éticos, educativos, formativos e de importância para o 
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desenvolvimento da criança e do adolescente; do individuo como um todo e não como 

uma soma das partes. 

Serão por meio de brincadeiras, jogos e suas adaptações, que ocorrerá a interação entre 

o aluno e o professor, possibilitando o aluno refletir sobre a sua própria aprendizagem, e 

o professor de mudar seu ponto de vista e perspectiva do ensino, formando um elo de 

amizade, confiança e segurança em suas práticas esportivas. 

GRECO & BENDA (2001) propõem uma metodologia da iniciação esportiva que, ao 

mesmo tempo em que contempla o desenvolvimento motor, social, cognitivo e afetivo 

das crianças, lhes dá um repertório motor suficiente para permitir que, ao crescerem, 

possam ser atletas de alto rendimento. 

Esse modelo respeita o crescimento das crianças e utiliza os padrões de 

desenvolvimento a favor do ensino, como por exemplo, com uma criança em fase pré-

escolar, não adiantaria ensinar movimentos específicos de determinada modalidade 

esportiva, pois a criança ainda não possui uma cognição para conseguir aprender e 

interiorizar o movimento. Ao invés disso, a ideia seria permitir que cada aluno criasse o 

seu movimento sem que haja exigência de um padrão ideal para que ele próprio, ao criar 

o repertório motor que levará por toda a vida, seja induzido pelo professor a criar 

movimentos que lhe facilitem o desenvolvimento esportivo mais adiante em suas vidas. 

Outro ponto relevante é que a iniciação esportiva é um meio para a formação global do 

ser humano, proporciona o desenvolvimento psicomotor, as capacidades cognitivas, a 

manutenção da saúde e da atividade física como um hábito contínuo.  

A iniciação esportiva é o período em que a criança inicia a prática regular de um esporte 

e é orientada para várias modalidades esportivas. A metodologia universal proposta por 

GRECO & BENDA (1998) é uma delas e, é composta por nove fases: pré-escolar, 

universal, orientação, direção, especialização, aproximação, alto nível, recuperação e 

recreação e saúde. 

Fase Pré-Escolar: Está definida dos três aos seis anos de idade, com uma frequência de 

2 a 3 encontros semanais. Nessa faixa etária, a criança precisa experimentar uma gama 

muito alta de movimentos para criar um repertório motor extenso que será aproveitado 

em outras fases. É importante ressaltar que nessa fase a criança não tem de ser forçada a 

realizar movimentos com técnica perfeita. Os movimentos rudimentares já são o 

suficiente para a criança começar a interiorizar as ações motoras. A importância do 
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professor nessa fase é para instruir e orientar, para que os movimentos não sejam feitos 

ao acaso.  

Fase Universal: É a mais ampla e rica do processo de ensino-aprendizagem-

treinamento. Ela começa por volta dos seis anos de idade e vai até aos doze anos, 

podendo ocorrer até três encontros semanais, mais que isso pode atrapalhar a rotina da 

criança, haja vista que nessa idade ela pode desenvolver outras atividades fora do 

período escolar. Por ser a fase mais importante do processo, é nela que mais precisa de 

professores competentes e capacitados. Nessa fase a criança precisa de uma estrutura 

motor eficiente, sobretudo porque irão sair comportamentos que formarão a marcha, 

postura, higiene corporal, saúde e outros. 

O gesto técnico deve ser evitado e a preferência por estimular o desenvolvimento da 

imagem corporal, da bagagem coordenativa, da percepção sensorial e da percepção 

espacial. As atividades propostas pelos professores devem ir de um nível de dificuldade 

mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. 

Outro ponto importante presente e que deve ser desenvolvido nessa fase é a cooperação 

entre os alunos, pois nessa fase a criança deve aprofundar o seu desenvolvimento 

afetivo.  

Fase de Orientação: Se inicia por volta dos 12 anos e vão até os 14 anos. A frequência 

de atividades recomendadas deve ser de três encontros na semana, com duração de 60 a 

90 minutos cada. A característica mais marcante dessa fase é que os movimentos 

trabalhados nas fases anteriores começam a ser interiorizados e automatizados, o foco 

deve ser no desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades físicas e técnicas, o 

gesto deve ocorrer de uma forma global, visando o aprimoramento de ações motoras 

gerais que servem para a solução de tarefas esportivas, e não ter a perfeição do gesto, 

propriamente dita, como objetivo. Nessa fase também é trabalhada uma maior 

complexidade de regras e sistemas de jogos para estimular um nível mais aprofundado 

de criatividade e a solução de problemas.  

Fase de Direção: Iniciam-se por volta do 14 anos e vão até os 16 anos, com frequência 

de atividade de dois a três encontros semanais para não entrar em conflitos com outros 

interesses dos jovens. É importante que o aluno ainda vivencie duas ou três modalidades 

esportivas, preferencialmente complementares em um sentido psicomotor, em que haja 

transferência de técnicas. Deve-se iniciar o aperfeiçoamento e a especialização de 

técnicas especificas para cada modalidade. O grande objetivo dessa fase é a transmissão 
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e aplicação de regras gerais de ação tática. Com isso, espera-se que o aluno desenvolva 

uma inteligência especifica para os jogos de modo que ele consiga encontrar mais 

facilmente alternativas para as situações-problemas.  

Fase da Especialização: Abrange os jovens de 16 a 18 anos de idade, contando 

também com três encontros semanais com duração de 90 a 120 minutos. O aluno, 

provavelmente, estará concluindo o ensino médio e cabe ao professor trabalhar muito a 

motivação, sobretudo porque a busca por novos conhecimentos e a perspectiva de 

mudança na vida do aluno apenas lhe trazem instabilidades, incertezas e duvidas.  

Aliado ao aspecto motivacional, o trabalho tem de ser feito de maneira exclusiva, ou 

seja, requerendo um grande nível de participação e envolvimento dos alunos, haja vista 

que vai ocorrer a especialização na modalidade escolhida, e por isso precisasse 

aperfeiçoar o conhecimento técnico e tático. O lado psíquico deve estar muito presente e 

precisa ser trabalhado, pois os alunos já estão se preparando para o alto rendimento e 

participando rotineiramente de competições, o que lhe dará uma maior experiência com 

as vitórias e derrotas e a pressão do jogar. Como último objetivo esta o aperfeiçoamento 

da resposta aos problemas impostos. A ideia é que os alunos sejam capazes de 

responder aos problemas do jogo cada vez mais rápido e com maior eficiência, 

reduzindo o número de erros. 

Fase de Aproximação/Integração: Começa por volta dos 18 anos e vai até, 

aproximadamente, os 21 anos, com uma frequência de três encontros semanais. Essa 

fase é de extrema preocupação no desenvolvimento dos alunos, pois é último degrau 

antes do treinamento em alto rendimento. Nessa fase, além do trabalho das capacidades 

técnicas, táticas e físicas, destaca-se muita atenção para o preparo das capacidades 

psicológica e sociais, de modo a preparar os alunos para uma possível decepção. 

Fase de Alto Nível: Ocorre o aumento/intensidade do treino bem como o número de 

encontros semanais. Tem como objetivo um aumento gradativo de níveis técnicos, 

táticos e psíquicos do aluno. Exigi-se muito do aluno, porque requer uma atenção e 

dedicação exclusiva para a modalidade. O professor deve manter um nível de treino alto 

e perfeitamente periodizados e programados para que ocorra um melhor desempenho do 

aluno. Além disso, necessita de um alto nível motivacional para manter o aluno 

dedicado e focado ao limite pelo esporte. 

Fase de Recuperação/Readaptação: Não possui uma faixa etária de trabalho, podendo 

ocorrer quantas vezes por semana julga-se necessário. Seu objetivo principal é 



19 

 

“destreinar” de maneira saudável um atleta que queira deixar de lado o treinamento em 

alto nível. Durante essa fase é recomendável que os alunos tenham um 

acompanhamento médico e nutricional para o resultado ser mais positivo 

Fase de Recreação e Saúde: É para pessoas com mais de 16 anos que escolhem o 

esporte em um menor nível de comprometimento. Como o objetivo maior é a diversão 

dos participantes e a manutenção da saúde, não existe um número de dias na semana ou 

uma duração em fase estipuladas. As experiências anteriores de cada participante são 

levadas em conta para criar um sistema dinâmico e inteligente de atividades que 

contemplam todos os alunos e todas as exigências de quem pratica o esporte a esse 

nível: manutenção da saúde, estética, perda de peso e etc. 

A inclusão do método da iniciação esportiva universal no plano pedagógico pode ser um 

importante instrumento interdisciplinar para o professor e os demais profissionais da 

equipe pedagógica, no que diz respeito ao desenvolvimento social dos seus alunos, que 

terão a oportunidade por meio deste método, de compartilhar conhecimentos e 

experiências através de movimentos diversos, instituindo na escola um ambiente 

democrático e formador de pessoas ativas, críticas e responsáveis.  

 

Quadro 4: Vantagens e desvantagens da iniciação esportiva universal para o ensino do 

futsal. 

Vantagem Desvantagem 

Contempla o desenvolvimento motor, social, 

cognitivo e afetivo dos alunos. 

 

Exclusão dos alunos que não possuem um 

repertório motor desenvolvido. 

Possibilita a aquisição da técnica e serve 

de apoio à decisão tática, como também 

ao domínio dos processos psicológicos 

cognitivos e sociais envolvidos nas 

atividades oferecidas. 

 

Caso o professor não domine o método 

existe o risco de especialização esportiva 

precoce. 

Inserção dos alunos na cultura do jogo e 

da competição.  
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8. O futsal e o lúdico  

A educação tem por objetivo principal formar cidadãos críticos e criativos com 

condições aptas para inventar e ser capazes de construir cada vez mais novos 

conhecimentos. O processo de ensino/aprendizagem está constantemente aprimorando 

seus métodos de ensino para melhoria da educação. O lúdico é um desses métodos que 

está sendo trabalhado na prática pedagógica, contribuindo para o aprendizado dos 

alunos possibilitando ao professor o preparo de aulas dinâmicas fazendo com que o 

aluno participe ativamente em sala de aula, estimulando-o a ser pensador, questionador 

e não um repetidor de informações. 

No que concerne ao aspecto etimológico da palavra, o termo lúdico é entendido como 

elemento inerente aos jogos, aos brinquedos e aos divertimentos (HOLANDA, 1999). 

Para PIAGET (1971), o lúdico é uma categoria geral de todas as atividades que têm 

características de jogo, brinquedo e brincadeiras permeadas por regras e, apesar das três 

atividades terem conceitos diferentes, está imbricado, visto que o lúdico abarca todas 

elas. 

HUIZINGA (1980) explica que o lúdico é um componente promovedor do jogo. Trata-

se de um elemento da natureza humana, presente na cultura e na própria essência do ser 

humano. O lúdico e o jogo são encontrados desde as formas mais simples do brincar 

entre os animais, até as formas mais complexas de jogar, que se tornam significantes e 

tomam um determinado sentido, como o jogo da vida. 

Segundo VYGOTSKY (1979), o lúdico auxilia no desenvolvimento da criança por meio 

dos jogos, pois ela é estimulada a agir, desse modo, o jogo auxilia na aquisição da 

linguagem e da construção do pensamento. 

GILDA RIZZO (2001) diz o seguinte sobre o lúdico: “... A atividade lúdica pode ser, 

portanto, um eficiente recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da 

inteligência de seus alunos, quando mobiliza sua ação intelectual.” (p.40).  

De acordo com CÉSAR (2006, p.02) “A ludicidade é assunto que tem conquistado 

espaço num contexto educacional significativo, brincar é uma coisa agradável”. 

O ambiente lúdico traz benefícios aos alunos tais como: autonomia, desenvolvimento da 

identidade própria, respeito a si mesmo e aos colegas de turma, atrai vontade de jogar, e 

permite a aproximação do aluno ao esporte. 

O objetivo principal do jogo como atividade lúdica é proporcionar ao individuo que está 

jogando, conhecimento de maneira gratificante, espontânea e criativa não deixando de 
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ser significativa independente de quem joga, deixando de lado os sistemas educacionais 

extremamente rígidos.  

 

8.1. O futsal e o lúdico na Educação Física Escolar 

As aulas de futsal nas escolas devem oferecer a integração e cooperação entre os alunos 

e o professor, para isso ocorrer às aulas deve oferecer o componente lúdico, 

demonstrando que todos podem praticar o futsal e que o pensamento que só os melhores 

têm condição de praticar o futsal (SANTANA, 2001). 

O lúdico se insere como proposta para uma educação menos rígida em correções e 

menos preocupada com a exigência de transferência de conhecimento do professor ao 

aluno. A exploração do lúdico tem uma ligação com a perspectiva de construção do 

conhecimento, de respeito ao aluno como sujeito do processo. 

Entretanto observamos inúmeras vezes que o futsal tem como base a técnica e não a 

recreação em si, e analisamos que conforme DAOLIO (1997) é necessário uma nova 

pedagogia de ensino do futsal, da qual se deveriam ensinar as variáveis técnico-táticas 

de forma integrada, respeitando a cultura corporal de movimento dos alunos e sempre 

priorizando o lúdico e não a técnica em si.  

VARGAS NETO & VOSER (2001), o ensino do futsal e de qualquer outro esporte deve 

iniciar de forma recreativa, o objetivo do ensino em escolas não é formar atletas e sim 

propiciar a sociabilizarão, a integração e a autoestima. Sendo assim toda a atividade em 

forma de recreação é muito mais atrativa para as crianças, pois o lúdico, as brincadeiras 

são tão importantes quanto respirar e comer. 

Outro autor que vai nessa mesma linha de pensamento é SANTANA (1996), as aulas de 

futsal na escola devem formar cidadãos e não atletas, seu enfoque deve ter como 

objetivo a formação social do aluno, preparando-o para a vida.  

SANTANA (1996) destaca, ainda, que no contexto de aprendizagem do futsal na escola, 

a iniciação adequada deve se preocupar mais com atividades lúdicas e menos com 

aspectos técnicos para melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. 

O professor de Educação Física em suas aulas práticas, usando da ludicidade para cada 

atividade, tem que atribuir valores e explicar não só brincadeiras em si, mas a finalidade 

e o objetivo do conteúdo da aula, fazendo com que todos possam despertar interesse em 

cada atividade executada, chegando ao seu convívio social e adaptando-se ao meio 

escolar (BRACHT, 2003, p.92-93). 
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GALLARDO (2005), afirma que o futsal deva ser ensinado de maneira recreativa e não 

tecnicista, o professor deverá escolher jogos e brincadeiras que envolvam a maior parte 

das habilidades motoras básicas e especificas de acordo com o fundamento escolhido, 

além disso, deve escolher atividades recreativas que favoreçam a cooperação e o 

trabalho grupal.  

É responsabilidade de o professor mudar os padrões de comportamento em relação aos 

alunos, deixando de trabalhar com os métodos e técnicas tradicionais acreditando que o 

lúdico é eficiente como estratégias do desenvolvimento na sala de aula.  

Convém ressaltar que o educador deve ter cuidado ao desenvolver uma atividade 

trabalhando o lúdico, por ser uma tarefa dinâmica, o professor fica na condição de 

estimular, conduzir e avaliar o modo como é feita a atividade. 

Da mesma forma deve prestar atenção na quantidade de atividade lúdica, pois utilizada 

exageradamente acabam tornando-se rotineira e transformando-se numa aula 

tradicional.  

NYLSE CUNHA (1994) acredita que a ludicidade oferece uma “situação de 

aprendizagem delicada”. Ou seja, que o professor precisa nutrir o interesse do aluno, 

sendo capaz de respeitar o grau de desenvolvimento das múltiplas inteligências do 

mesmo, do contrário a atividade lúdica perde completamente sua riqueza e seu valor, 

além do mais o professor deve gostar de trabalhar esse novo método sendo motivador a 

fazer com que os alunos gostem de aprender, pois se o educador não se entusiasmar pelo 

que ensina o aluno não terá o interesse em aprender.  

SCAGLIA & REVERDITO (2009) faz menção que no ensino-aprendizagem dos jogos 

coletivos deve-se trabalhar o jogo possível que é uma forma mais simples de se 

trabalhar o jogo principal, porém com pequenos jogos e brincadeiras sendo apresentadas 

as características técnicas-táticas da modalidade ensinada. PAES, citado por e 

SCAGLIA & REVERDITO (2009) afirma que o jogo possível tem características 

lúdicas e é um facilitador para que os alunos assimilem a lógica técnica e tática do jogo 

e uma intervenção a partir do jogo possível facilitará a interação entre os que já sabem 

jogar e os que querem aprender.   

O estimulo à ludicidade na infância e adolescência é uma ferramenta capaz de 

transformar o ambiente de ensino-aprendizagem em um momento extremamente 

produtivo e criativo, estimulando a autonomia dos alunos para a interação com o jogo, 
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transformando a aula em momentos que signifiquem algo positivo aos alunos e, 

portanto capaz de educar. 

MELO & MELO (2006) cita que quanto maior for à base motora da criança, melhor 

será seu desempenho nas aulas, pensando assim o profissional que estiver no domínio 

das atividades deve utilizar as mais diversas estratégias para se trabalhar o aspecto 

motor para que os alunos possam ter um melhor desempenho e com isso possam 

aprender e aprimorar as técnicas, táticas e fundamentos do futsal, mas não pode deixar 

de lado o aspecto físico e cognitivo nas aulas. 

FREIRE (2006) salienta que os professores são profissionais especialistas em ensinar e 

devem se orientar por ideias, teorias, princípios e que para ensinar futsal a crianças e 

adolescentes deve-se levar em consideração a cultura popular relacionada ao esporte e 

que ao levar esta cultura para dentro de uma escolinha de futsal tem que se preservar o 

espaço lúdico e esse espaço de brincadeiras é muito produtivo para a aprendizagem. 

Nas aulas de futsal os professores devem utilizar os princípios pedagógicos e FREIRE 

(2006) cita quatros norteadores para ser trabalhado no esporte: Ensinar a todos; ensinar 

bem a todos; ensinar mais que; ensinar a gostar; 

-Ensinar futsal a todos: as aulas devem contemplar os menos e os mais habilidosos 

para que assim todos possam participar da aula.  

-Ensinar futsal bem a todos: não se faz necessário ensinar somente para aquelas que já 

têm uma noção desta modalidade, é necessário ensinar para que todos possam se 

envolver na atividade proposta e que assim possam obter êxito de alguma maneira. 

-Ensinar mais que futsal: ir além das regras, fundamentos e o jogo propriamente dito. 

Estimular à socialização, a interação social, a inclusão dos menos habilidosos, a 

cooperação entre os alunos para que eles possam pensar como cidadãos de bem. Aplicar 

metodologias que envolvam temas transversais. 

-Ensinar a gostar de futsal: por se tratar de iniciação ao esporte, o profissional deve 

permitir que a criança vivenciasse da melhor forma possível à modalidade, de forma a 

obter prazer, pois somente assim conseguir-se-á com que o aluno venha a gostar cada 

vez mais da modalidade. 

Sendo assim, a ludicidade, dentro do jogo ou na forma de aprendizado de uma 

determinada técnica, deve ser antes de tudo transferida para o aluno no qual se educa, de 

forma muito divertida. Devemos proporcionar a elas, acima de tudo, alegria e 

descontração, pois este é o prazer do esporte, do jogo e da brincadeira, propriamente 
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ditos. Vários são os meios e os métodos de desenvolver e melhorar a prática do futsal, 

dentro de um espírito educativo. Assim, os trabalhos devem ser direcionados de modo a 

extrair o melhor que o aluno pode desenvolver utilizando recursos lúdicos. 

 

Quadro 5: Vantagens e desvantagens do lúdico para o ensino do futsal. 

Vantagem Desvantagem 

O lúdico estimula a produtividade, 

criatividade, prazer, cooperação e 

imaginação estimulando o 

desenvolvimento gradativo do aluno. 

O método perde o seu sentido se o 

professor não tem como característica o 

lado motivador 

Facilita a aprendizagem e oportuniza que 

o aluno pratique a modalidade com prazer 

sem a necessidade de realizar gestos 

específicos do movimento do jogo. 

O uso exagerado desse método pode 

transformar a atividade numa aula 

rotineira, tornando-se tradicional. 

O lúdico possibilita jogos sem vencedores 

e perdedores, estimulando a participação 

de todos. 

Os alunos não são estimulados a competir  

  

9. Considerações finais e perspectivas 

O futsal deve ser refletido nas aulas de Educação Física como um componente da nossa 

cultura que deve se fazer presente nesse meio, com objetivos educacionais 

estabelecidos, afim de que não seja apenas para “lazer” dos alunos, para descontrair, 

mas que o futsal seja explorado com todas as suas inúmeras possibilidades, 

proporcionando um conhecimento mais elaborado, superando a visão de senso comum 

que é fortemente demonstrada nas aulas de Educação Física. 

De acordo com SANTANA (2001) as aulas de futsal na escola devem formar cidadãos e 

não atletas, pois a escola tem como objetivo inserir a Educação Física na vida dos 

alunos. 

Os fundamentos que serão utilizados nas aulas de futsal devem fazer com que os alunos 

peguem gosto pela prática do futsal, assim o aluno executará com facilidade o que está 

sendo ministrado mesmo que ele nunca tenha praticado o futsal (SANTANA, 2001). 

O professor deve criar situações de ensino, que contribuem para que o estudante reflita 

sobre o que está fazendo, que saiba o porquê e como realizou tal movimento ou 
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atividade, não simplesmente fazer por fazê-lo, mas entender de fato o que acontece no 

processo como um todo. É de responsabilidade de o professor saber respeitar a 

individualidade de cada aluno, e com isso fazer com que suas aulas não se tornem 

desgastantes e monótonas. O futsal faz com que o aluno tenha que: andar, correr, saltar, 

chutar, agachar, arremessar, ter controle de bola, etc. Para tudo isso ele terá sempre que 

utilizar o raciocínio durante a sua prática. 

Segundo DAMASCENO (2007) O método de ensino a ser utilizado pelo professor nas 

aulas de futsal deve ser aquele que proporcione o interesse dos alunos na prática das 

aulas de futsal, não interessando se é global, analítico ou misto.  

Ao ensinar o futsal na escola, o professor deve ter conhecimento sobre os 

procedimentos e abordagens metodológicas de ensino e escolher os mais adequados 

para a realidade de sua escola e de cada turma em que trabalha. Ou seja, o professor 

dentro da escola tem papel fundamental de fazer com que principalmente o aluno goste 

de praticar a atividade proposta, goste de fazer aula, pois é a partir de então que o aluno 

irá assimilar o conteúdo. 

É importante ressaltar que sua prática não deve ser vinculada apenas ao ensinamento da 

técnica e em busca do alto rendimento, mas sim ao desenvolvimento de diferentes 

aspectos que serão de extrema importância para um melhor desenvolvimento global da 

criança e do adolescente e que serão essenciais na vida adulta. 

Todas as metodologias e abordagens de ensino são úteis, de acordo com o objetivo da 

aula e a facilidade de cada aluno para o aprendizado. A rejeição em relação a qualquer 

uma das metodologias e abordagens representa um equívoco. Cabe ao professor analisar 

o que o aluno já sabe; a forma com que ele se adapta melhor; seu objetivo de ensino e 

utilizar a melhor opção pedagógica. 

As metodologias e abordagens de ensino não se anulam, mas se completam. Não existe 

problema na utilização de mais de uma no processo pedagógico, desde que sejam 

aplicadas com critério e de forma direcionada pelo professor.  

Algumas pesquisas já foram realizadas seguindo o mesmo objetivo desta, ou seja, 

diferenciar os métodos e abordagens de ensino do futsal na escola. A pesquisa pode ser 

ampliada com um maior número de métodos e abordagens até mesmo verificar se há um 

método de ensino mais eficiente e praticado 
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