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RESUMO 

 

Através do esporte a educação física tem conseguido transformar a vida de muitas 
crianças, não apenas pela melhoria nas capacidades físicas, mas também na 
socialização e na vivência prática que coloca os alunos frente as limitações dos 
colegas de turma/time, oque os leva a pensar sobre a diferença que existe entre eles. 
Da mesma forma que existe o reconhecimento entre os alunos, os docentes também 
lidam com esse desafio. E devem conduzir suas aulas de forma a integrar todos de 
uma forma igualitária. Nesse sentido a seguinte pesquisa buscou identificar quais as 
metodologias usadas pelos professores ao trabalham o futsal nas escolas, e quais 
seus benefícios na aquisição de capacidades motoras através dessa atividade 
desportiva, visto que o futsal é o esporte com maior aceitação entre os alunos. 
Objetivando entender quais os motivos para possíveis dificuldades encontradas pelos 
alunos na prática de futsal e investigar como o futsal nas escolas tem contribuído no 
processo de ensino aprendizagem dos alunos durante as aulas de educação física. 
Os dados obtidos nessa monografia, foram colhidos através de uma análise 
bibliográfica qualitativa.     
 

Palavras-chave: Futsal; Educação Física; Capacidades Motoras; Pedagogia do 

Esporte  
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ABSTRACT 

 
Through sports, physical education has been able to transform the lives of many 
children, not only by improving physical abilities, but also in socialization and practical 
experience that puts students in the face of the limitations of classmates / teammates, 
which leads them to think about the difference that exists between them. In the same 
way that there is recognition among students, teachers also deal with this challenge. 
And they should conduct their classes in a way that integrates everyone equally. In this 
sense, the following research sought to identify the methodologies used by teachers 
to work futsal in schools, and what their benefits in acquiring motor skills through this 
sport activity, since futsal is the sport with greater acceptance among students. Aiming 
to understand the reasons for possible difficulties encountered by students in futsal 
practice and to investigate how futsal in schools has contributed in the process of 
teaching students' learning during physical education classes. The data obtained in 
this monograph were collected through a qualitative bibliographic analysis 

  
 
Keywords: Futsal; Physical Education; Motor Capabilities; Sports Pedagogy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino dos esportes coletivos tem sido grande ferramenta de aprendizagem 

nas aulas de educação física escolar, dessa forma um professor preparado consegue 

desenvolver a partir desse viés pedagógico, grandes atividades, que vão além do jogo 

desportivo, contribuindo significativamente no desenvolvimento físico da criança. 

Através do jogo de futsal, os alunos podem passar por diversos processos de 

transformação, desde o fundamental até o ensino médio, onde irão ter contato com o 

jogo estruturado pelas regras mais próximas de um jogo oficial, ou seja no ensino 

fundamental é importante que o professor dê prioridade ao aperfeiçoamento das 

técnicas e fundamentos, aumentando a complexidade do jogo gradativamente, 

possibilitando assim que as capacidades motoras de todos os alunos, contribua 

posteriormente no jogo de futsal em si. 

Existem diversas metodologias que podem ser usadas nesse processo de 

formação; É relevante salientar que através do esporte, os alunos conseguem 

desenvolver não apenas as capacidades motoras, mas irão estimular maior confiança, 

autoestima, solidariedade, companheirismo, afetividade e motivação que lhes serão 

de suma importância nas relações interpessoais dentro e fora do ambiente escolar. 

Sendo a educação física uma das disciplinas mais admiradas pelos alunos, e 

o futsal, o esporte com mais aceitação entre a maioria dos alunos. Quais as 

metodologias usadas pelos professores para conceder os benefícios e aprimoramento 

das capacidades motoras no futsal nas aulas de Educação Física Escolar? 

Visando responder a problemática colocada em questão, a seguinte pesquisa 

procurou pesquisar as formas que os professores de educação física encontraram 

para trabalhar os fundamentos do futsal de forma eficiente levando em consideração 

a bagagem de conhecimentos prévios trazidos pelos alunos. Entender quais os 

motivos para possíveis dificuldades encontradas pelos alunos na prática de futsal e 

investigar como o futsal nas escolas tem contribuído no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos durante as aulas de educação física. 

A educação física é a disciplina mais adorada pelos alunos, visto que é 

considerada um momento de pura recreação, nesse sentido, os professores têm nas 

mãos uma ferramenta importantíssima que pode contribuir para o enriquecimento 

motor dos alunos, colocando em suas aulas uma diversidade de atividades que vão 

desde o lúdico até a prática esportiva propriamente dita.  
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O futsal é, sem soma de duvidas o esporte que a maioria dos alunos gostam 

nesse caso seus benefícios físicos são grandes na vida do estudante. Melhorando 

desde as condições cardiorrespiratórias, pois promove corridas de baixa e alta 

intensidade, até mesmo aperfeiçoamento das capacidades motoras finas e global. 

As atividades esportivas devem ser trabalhadas na escola, levando sempre em 

consideração a idade dos alunos, introduzindo suas dimensões conceituais, 

atitudinais e procedimentais a fim de proporcionar ao aluno uma formação completa e 

entendimento integral daquilo que se propõe na aula. 

Ao se trabalhar diversos esportes na escola o professor proporciona ao aluno 

vivência prática e contato direto com todas as possibilidades esportivas, dessa forma, 

os alunos irão se identificando com aqueles que melhor se encaixam. Em muitos 

casos essa aproximação esportiva na escola, contribui para uma vida adulta saudável, 

pois fará com que o aluno continue a praticar determinado esporte mesmo fora da 

escola, tornando-se menos sedentário e menos propenso a desenvolver doenças 

relacionadas a falta de atividades físicas. 
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2. A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA ESPORTIVA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
MOTORAS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

O futsal é a modalidade esportiva mais popular do mundo, sendo praticado 

por jovens e idosos, homens e mulheres, amadores e profissionais e, por isso, tem 

despertado o interesse de variar áreas das Ciências do Esporte. A performance no 

futsal depende de uma gama de fatores que incluem técnicas, tática, características 

fisiológicas e psicológicas, tornando o futsal um jogo complexo sob o ponto de vista 

metabólico. (Van Gool e Van Gerven, Boutmans, 1988; Reilly, 1994; Helgerud, 2001). 

Segundo Araújo (1976), o professor deve elaborar algumas atividades que 

serão exemplificadas objetivando reproduzir a essência das competições, conquanto 

saibamos, como já destaca por diversos autores, que por mais que objetivemos 

reproduzi-las, determinadas situações jamais serão idênticas as adotadas pelos 

adversários, pois o futsal tem a invariável individualidade dos jogadores, suas 

particularidades e diferentes criações que, naturalmente, irão distingui-los, porém, 

acredita-se que os jogos e treinamento devam se aproximar ao máximo as situações 

de jogos encontradas nas competições. 

 
Enfatizasse também, que embora, haja a possibilidade de erro por parte dos 
participantes, sobretudo dos iniciantes, o professor deve estar atento as 
correções, propor desafios elogiar acertos, incentivar as realizações, orientar 
sobre os possíveis erros e consequências, corrigindo-os de forma clara e 
objetiva, procurando fazer que seus alunos fiquem descontraídos para 
realizar, acertar, errar e corrigir sempre que necessário, entendendo que a 
constante prática com a bola e a permanente repetição até a consequente 
automatização dos gestos esportivos proporcionarão a perfeita execução dos 
elementos fundamentais do jogo. (ARAÚJO, 1976).  

  
A maioria das ações motoras durante uma partida de futsal acontecem sem a 

posse de bola. Os jogadores profissionais de futsal ficam 17% do tempo de jogo 

parado, 40% andando, 35% correndo em baixa intensidade e 8% em alta intensidade 

(BANGSBO, NORREGAARD E THORSO, 1991).  

Para a realização de todas as demandas de uma partida de futsal, os 

alunos/jogadores, devem ter perfil fisiológico que correspondas as necessidades do 

jogo. Nas últimas décadas isso tem mudado muito, tornando cada vez mais 

competitivas e exigente as condições atléticas dos participantes, é importante que 

tenhamos conhecimento das capacidades motoras necessárias para a prática da 

modalidade, traçando um perfil fisiológico dos alunos. 
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Ao se falar em capacidades motoras dentro das aulas de educação física, 

deve-se primeiramente levar em consideração que cada aluno é um ser individual, 

além dos fatores socioeconômicos que podem influenciar no desenvolvimento da 

criança dentro da escola, é importante entender que também existe o fator genético 

como determinante em muitas praticas bem ou malsucedidas.  

Carvalho (1987) afirma que o termo “capacidade” é bastante mais adequado 

à área do Desporto, por indicar uma medida de potencial, tornando-se por isso, de 

valor amplamente modelável ou treinável. Além disso “capacidades” são pressupostos 

para que uma qualquer atividade possa ser executada com êxito, para isso, a 

existência de um certo número de capacidades é um pré-requisito fundamental. A 

necessidade de abranger todas as capacidades relacionadas com o movimento, levou 

a que o termo “físico”, bastante generalista, fosse substituído pelo termo “motor”, de 

forma a especificar e a esclarecer este tipo de expressões. 

Em uma aula de educação física bem elaborada e aplicada de forma correta 

pelo professor, pode influenciar no desenvolvimento integral do aluno, visto que não 

se trata apenas das capacidades motoras que estará sendo trabalhada. Os 

movimentos básicos como andar, correr, saltar; noções espaço-temporal, velocidade, 

flexibilidade, agilidade, lateralidade e equilíbrio; além de contribuir para uma melhor 

socialização entre as crianças, contribuindo para um melhor conhecimento de si e de 

todos que fazem parte daquele grupo de estudante. 

Dessa forma, o aluno irá refletir sobre suas limitações e as limitações dos 

colegas, entendendo, aceitando e respeitando as qualidades e os possíveis defeitos 

de si mesmo e dos demais colegas. Nesse sentido, a integração coletiva que um jogo 

esportivo, em nosso caso, o futsal, proporciona vai além da quadra, sendo relevante 

na formação da conduta moral que os alunos irão assumir fora da escola, dentro de 

um seio social. 

Entender o corpo e as limitações dos alunos dá ao professor a possibilidade 

de equiparar suas práticas de forma a encontrar meios de agregar a todos nas aulas 

sem que haja distinção de tamanho, idade ou sexo, dessa forma o professor 

conseguirá atender a todos de forma igualitária. 

Paes (2001, p.12):  

 

É preciso “pensar o esporte” com múltiplas possibilidades, atendendo tanto 
as pessoas que o praticam como ocupação de tempo livre, quanto por 
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questões de saúde; enfim, é preciso trabalharmos com a iniciação esportiva 
que permita aos cidadãos uma prática consciente, reflexiva e crítica. 

 
Devemos compreender que capacidade motora é um conjunto de fatores que 

estão presentes em nossas vidas, em maior ou menor grau de desenvolvimento, 

esses fatores são aperfeiçoados principalmente na escola, quando o professor de 

educação física propõe atividades lúdicas permitindo aos alunos que superem suas 

próprias barreiras antes mesmo de adentrar ao mundo dos jogos de regras bem 

estruturados. 

Grosser (1983) classifica as Capacidades Motoras desportivas em: 

Capacidades Condicionais (âmbito quantitativo) e Capacidades Coordenativas 

(âmbito qualitativo).  

As capacidades motoras condicionais dependem do processo de obtenção e 

transformação de energia no organismo, estando relacionadas com o aspeto 

quantitativo: força, agilidade, flexibilidade, velocidade e resistência. As coordenativas 

dependem do processo de condução do sistema nervoso central, estando 

relacionadas com o aspeto qualitativo: a orientação espacial, o ritmo, o equilíbrio, a 

diferenciação cinestésica, a reação e a destreza geral, sendo esta considerada como 

coordenativa/condicional.  

Cunha (2003) refere que as crianças em comparação com os adultos se 

encontram em fase de crescimento e por essa razão sofrem inúmeras alterações 

físicas, psicológicas e psicossociais. A oferta de estímulos e aprendizagens deve ser 

regulada pela fase sensitiva, não esquecendo que a coordenação (técnica) e as 

capacidades condicionais devem sempre ser desenvolvidas paralelamente, tendo em 

atenção o peso relativo de cada uma delas (WEINECK, 1991, IN CUNHA, 2003).  
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3. RELEVÂNCIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DOS FUNDAMENTOS DO FUTSAL  
 

Não é difícil perceber que no Brasil, o esporte é um dos mais importantes 

fenômenos socioculturais na contemporaneidade, o que é possível ser observado pelo 

crescente interesse da sociedade pelas práticas esportivas corporais, segundo Bento 

et. al. (2006a), a questão cultural que transformou o Brasil em um palco de grandes 

jogadores é reflexo dessa aceitação e da paixão que o brasileiro tomou pela prática 

de atividades esportivas. 

Assim é possível afirmar que o esporte é patrimônio da humanidade 

considerando que seu surgimento deu-se com base nas representações simbólicas 

desta, construídas no bojo das relações estabelecidas entre os homens (ELIAS E 

DUNNING, 1992) ao longo de sua historicidade. Essa afirmação fica ainda mais 

evidente ao observar a pluralidade de significados e finalidades atribuídas ao esporte 

(GAYA, 2001; PAES, 2006; GALATTI, 2006).  

Porém, assim como toda prática pedagógica, é importante se observar quais 

as metodologias estão sendo aplicadas em sala de aula, como forma de efetivar o 

ensino desse esporte de forma a garantir seus benefícios na vida do aluno, atribuindo 

além do lazer e da ludicidade que o esporte pode oferecer, ganhos em qualidade de 

vida e melhor socialização em grupo. 

Coutinho e Silva (2009), ao estudarem o nível de conhecimento acerca dos 

métodos de ensino para jogos esportivos coletivos para professores universitários do 

curso de educação física, no desenvolvimento de suas disciplinas, verificaram que os 

professores desconheciam, os principais métodos de ensino, adotando 

procedimentos baseados no conhecimento adquirido em suas experiencias de vida.  

No esporte infantil, a expectativa de tornar-se um praticante de uma modalidade 

esportiva um atleta e a tensão em relação a obrigatoriedade de treinamentos para 

melhores resultados sejam alcançados tendem a ser maiores do que a tesão 

agradável sentida na pratica do esporte. Isso pode ser um dos fatores que levam ao 

abandono, por vezes precoce, da prática esportiva. Os técnicos também colaboram 

para esse processo, uma vez que muitas vezes enxergam nas categorias iniciais de 

competição esportiva um momento de projeção para assumir equipes adultas, com 

maior repercussão profissional em termos competitivos, colocando os propósitos 

pessoais de carreira à frente dos propósitos pedagógicos da formação de jovens. 
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Para melhor efetivar os objetivos das crianças e jovens na prática do esporte, 

é necessário que haja um senso conjunto, entre família, dirigentes, árbitros, técnicos-

professores e as próprias crianças. Diante dos demais agentes primariamente 

influentes na competição esportiva infantil, destacamos que a criança deve estar em 

primeiro plano, sendo suas necessidades e possibilidades de gestão das emoções 

envolvidas nessa iniciação esportiva.  

 
O esporte de competição deve encoraja-lo a fazer valer sua voz, a atuar positivamente 
em grupo. Não se deve apenas massacra-lo com drible, passes, fundamentos e 
técnicas. Entender porque jogar, respeitar a deficiências e dificuldades dos colegas, 
partilhar vitórias e derrotas, desenvolver responsabilidades e saber defender seus 
pontos de vista, são finalidades que podem e devem ser trabalhadas ao longo do 
período em que se estar nas quadras. Caso isso não venha a ser refletido, os efeitos 
podem ser contrários. Podem simplesmente introjetar e reproduzir valores já 
transmitidos, sem realizar reflexão crítica. (Montagner, 1993, p.35)  
   

A competição, principalmente no âmbito escolar, por muito tempo esteve 

polarizada, alimentada à base de contradições e, consequentemente, repelindo 

qualquer possibilidade de diálogo. Os polos que alimentaram as discussões sobre 

competições, em diferentes abordagens, viveram ou vivem reféns da apresentação 

de seus aspectos positivos, de um lado, e dos negativos, de outro. 

Dentre os principais fatores que contribuíram para as contradições dessas discussões, 

temos sua negação pela Educação Física, quando analisamos o numero de obras que 

discutem a competição no espaço escolar. O mesmo acontece com a pedagogia do 

esporte, que mesmo reconhecendo o significativo avanço promovido pelas principais 

abordagens atuais, ainda são poucos os autores as obras que se dedicam 

efetivamente ao estudo de teoria e prática da competição escolar.  

Reverdito e Scaglia (2006) e Reverdito, Sacaglia e Paes (2009), no estudo das 

principais abordagens em pedagogia do esporte no Brasil comprometidas com a 

ruptura ideológica e paradigmática do modelo tecnicista, destacam que ela não 

apresenta ou não aprofundam discussões referentes as competições. Foram 

encontradas propostas metodológicas para o ensino e aprendizagem dos esportes, 

bem como exemplos de aulas e de jogos educativos, porem nenhum tipo de 

organização de competições ou ainda princípios gerais que podem nortear uma 

competição pedagógica sem nega-la.  
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4. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM X DESAFIOS DE ENSINO 
 

É notório que na iniciação esportiva a maioria das crianças e jovens trazem 

consigo apenas a vivência de brincadeiras lúdicas, as quais se assemelham ao jogo 

propriamente dito, a bagagem de técnicas é adquirida distintamente, de acordo com 

a facilidade e ou dificuldade que os mesmos encontram no decorrer de sua maturação 

física e psicomotora.  

A coordenação motora é fundamental para que haja maiores ganhos e 

melhores rendimentos no decorrer do aprimoramento motor esportivo mediado por um 

técnico-professor, ao qual cabe a missão de lapidar todo o aparato de conhecimento 

prévio trazido pelos alunos para dentro da escola.  Não obstante desse universo de 

desafios, observa-se a possibilidade de desenvolver grandes jogadores, que podem 

levar para a vida adulta uma prática esportiva ativa, contribuindo para um estilo de 

vida saudável e com menos riscos de adquirir doenças como hipertensão, diabetes, 

obesidade e outras que se enquadrem dentro dos quadros clínicos de doenças 

crônicas e agudas.  

Mesmo tendo todos esses itens relevantes para o investimento cada vez mais 

reforçado na prática esportiva, é importante que o professor, tenha consigo o aparo 

famílias, para que juntos possam conduzir as aulas de forma positiva colhendo bons 

frutos no que se refere ao desenvolvimento integral da criança.  

 Para isso é preciso quebrar certos tabus quando se fala do ensino de esportes, 

especificamente do futsal, dentro da escola. Não é difícil encontrar professores que 

tenham como principal ferramenta, a prática propriamente dita do jogo. Sem levar em 

consideração se os alunos têm ou não capacidade de desenvolver certas habilidades 

de forma segura e coletiva, respeitando as limitações dos colegas de equipe ou de 

turma.  Muitos professores aplicam metodologias que elegem os mais habilidosos 

para o jogo, deixando de fora aqueles que tem pouca, ou talvez, nenhuma habilidade 

desenvolvida, tornando suas aulas evidentemente excludentes e seletivas.   

 

A prática do desporto escolar tem de ser para todos independentemente das 
suas capacidades, não permitindo qualquer motivo de exclusão ou 
segregação, normalmente dos mais dotados, que em grande parte são já os 
que usufruem dos benefícios da prática, seja por razões biológicas, 
econômicas ou sociais. (Mota, 2003, p. 2) 
 

O processo de ensino e aprendizagem como um todo se dá de forma gradativa, 

ou seja, a introdução dos conteúdos devem ser colocados de forma simplificada, 
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sendo aprimorada com o passar do desempenho dos alunos ampliando as 

complexidades, até se atinja os níveis desejados e satisfatórios que possam beneficiar 

a todos os alunos, dando a todos as mesmas possibilidades de participar das 

atividades propostas pelo professor em sala de aula/quadra  

Relacionando as ideias expostas para campo dos esportes, faz necessário lançarmos 

mão de alguns autores que entendem o papel da pedagogia do esporte no atual 

contexto da educação física. Freire (1988), argumenta que o papel do educador 

esportivo possui princípios básicos que devem nortear o seu trabalho: 

• Ensinar esporte; 

• Ensinar esporte bem a todos; 

• Ensinar mais que esporte a todos; 

• Ensinar a gostar de esporte. 

 

Paes (1996, 2001, 2002), considera que atualmente o papel do professor é focar 

a sua atenção na maioria, e não apenas em uma minoria possuidora de talentos para 

as práticas competitivas, não obstante reconheça o valor de todos os elementos 

inseridos no ambiente esportivo. Para o referido autor, o esporte moderno, com as 

suas diversidades, seu crescimento e suas articulações, trouxe aspectos otimistas a 

serem explorados, por professores de iniciação esportiva, e ainda que seja factível 

uma analise crítica sobre a relação “esporte produto de consumo” versus “pedagogia 

do esporte”, ainda assim existem aspectos ainda pouco percebidos e que certamente 

podem ser benéficos para as crianças praticantes do esporte. O autor defende a 

diversificação esportiva como um dos aspectos principais no desenvolvimento de uma 

“cultura esportiva” e a importância de ações que envolvam uma pedagogia de 

inclusão.  

Em virtude dessas novas pesquisas realizadas nesse campo de ensino, observou-

se que, segundo (COLL ET. AT. 1998, ZABALA, 2002; MOREIN, 2001, 2006; 

PERRENOUD, 1999; DELORS ET. AL., 2004), não é mais função da pedagogia 

esportiva, ou seja, do professor (técnico), “entulhar” o aluno apenas com 

conhecimento técnico, sem uma correspondente reflexão, focando no desempenho 

de destreza, sem permitir a ele o desenvolvimento de uma capacidade crítica sobre o 

conteúdo ensinado. 

 É difícil para alguns aceitar que o desenvolvimento do esporte possa ter 

outras características, outros objetivos, além de revelar atletas. Infelizmente, o 
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referencial do esporte ainda é o desempenho, a aptidão física, sendo somente essas 

as dimensões, para muitos, que o justificam.  

 

“De acordo com Darido et. alli (2006), a discussão sobre a inclusão desses 
conteúdos na área de Educação Física, é extremamente recente e há 
grandes dificuldades na seleção e implementação de conteúdos relevantes. 
Além disso, muitas vezes, a comunidade escolar não oferece respaldo para 
os professores trabalharem com essa proposta, e ainda, os alunos são 
bastante resistentes a propostas que incluam uma discussão mais 
sistematizada sobre a dimensão conceitual ou atitudinal nas aulas, até porque 
há uma tradição muito acentuada na escola de que a Educação Física é muito 
divertida, pois se resume no (procedimental), ou seja, no fazer, no brincar e 
não compreender os seus sentidos e significados”. 

 

Dessa forma, entender o ‘porque fazer’, e o ‘para que fazer’, também são 

pontos relevantes, visto que muitos professores se atem apenas aos ‘como fazer’, e 

acabam limitando os benefícios integrais que uma aula de educação física pode 

proporcionar ao aluno. Sem contar que, atribuindo todas as dimensões em uma aula, 

o professor também estará sendo agraciado pelas experiencias que os alunos irão 

repassar, afinal de contas, ao se falar de ensino-aprendizagem, estamos lidando com 

uma via de mão dupla, onde de uma forma ou de outra, todos que estão envolvidos, 

ensinam e aprendem.  

O professor, ao se deixar ensinar pela bagagem de conhecimento que os 

alunos têm, irá se permitir, avaliar, pensar, rever seus conceitos a cerca de um 

determinado assunto, e se preciso for, reavaliar, repensar e rever seus conceitos ou 

mesmo as formas como está conduzindo os alunos em suas aulas. Buscando talvez, 

novas formas (metodologias) que possibilitem melhores resultados a todos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O esporte é uma das ferramentas pedagógicas usadas pela educação física 

para alcançar um de suas metas dentro da escola, desenvolver as capacidades físicas 

e motoras da criança requer principalmente, por parte do professor, muita paciência e 

criatividade, para conseguir além de ensinar incentivar os alunos a participarem das 

atividades bem como, alertá-los sobre a importância da atividade física na vida adulta. 

Através de metodologias diversificadas os professores podem descobrir quais 

as verdadeiras dificuldades e habilidades pré-existentes nos alunos, dessa forma 

poderá trabalhar, adaptando suas aulas, criando situações, brincadeiras e jogos pré 

desportivos que auxiliem em uma maior aproximação da criança com o futsal 

garantindo um esporte para todos, dentro da escola. 

Tendo esse reconhecimento sobre as dificuldades que os alunos podem 

apresentar é mais fácil conseguir pensar estratégias para sanar as barreiras que 

afastam os alunos da prática do futsal. Esse fato se configura como um desafio dentro 

do processo de ensino-aprendizagem, cabendo ao professor esse incentivo que irá 

contribuir significativamente na vida do aluno dentro e fora da escola, contribuindo 

para um estilo de vida ativo e saudável.  

Nesse sentido, respondendo a problemática inicial da pesquisa, observa-se que 

o uso de metodologias libertadoras e que dão aos alunos autonomia de aprender pela 

vivência prática dos fundamentos ensinados pelo professor contribui 

significativamente no processo de ensino aprendizado do futsal dentro da escola, visto 

que através das vivências os alunos irão adquirindo maior afinidade com as técnicas 

oque irá influir diretamente em seu rendimento escolar ou mesmo fora da escola. 
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