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RESUMO 

 

O esporte está presente tanto na vida escolar quanto fora deste ambiente. Na escola, o esporte 

ganha importância no processo de ensino aprendizagem não apenas como conteúdo da 

Educação Física, pois os gestos constituem a linguagem corporal que possuímos e que são 

responsáveis por expressar desejos, emoções, sentimentos e mensagens diversas. No ensino do 

futsal, o movimentar-se de outros esportes, atividades lúdicas ou artísticas pode se inter-

relacionar, possibilitando o maior número de experiências motoras desde que planejado de 

maneira adequada. Desta forma, o estudo objetiva discutir a respeito das possibilidades e 

implicações de trabalhar a modalidade esportiva futsal nas aulas de Educação Física. Realizou-

se uma pesquisa bibliográfica em que o conteúdo foi determinado a partir dos indicadores: data, 

local e tema. A partir desses aspectos analisamos a literatura científica nacional por meio de 

uma busca que considerou dissertações e teses disponíveis no banco de dissertações e teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Foram utilizados 

documentos datados entre os anos de 2010 a 2019. Para esse levantamento foi utilizado o termo 

“Futsal”, tendo em vista que os termos “Futsal na escola” apresentaram somente uma tese de 

doutoramento. Frente ao exposto, a referida busca foi norteada pela utilização da palavra-chave 

futsal. Esta escolha propicia maiores possibilidades na coleta de dados, contribuindo para 

ampliar estudos sobre a temática do futsal dentro da comunidade científica da área. A partir dos 

documentos preliminares, observa-se que a modalidade futsal é uma ferramenta utilizada para 

oportunizar crianças e adolescentes quanto a valores de disputas, ganhos e derrotas. Este cenário 

pode favorecer o relacionamento entre colegas por meio de atividades realizadas em grupos, 

possibilitando o compartilhamento de opiniões que surgem em diferentes situações no decorrer 

do jogo. Deste modo, o futsal pode contribuir para além de técnicas específicas, ou seja, abrange 

as áreas social e psicológica na vida dos alunos. Assim, eles poderão vivenciar os aprendizados 

das aulas de Educação Física para toda vida, compreendendo a influência da atividade física no 

contexto de vida integral e, podendo, assim, impactar sua qualidade de vida. Por meio da prática 

esportiva, as crianças e adolescentes são submetidas às situações reais de convivência 

interpessoal, de entendimento às regras do futsal, respeito ao próximo, situações de perda e 

ganho do jogo, possibilitando o desenvolvimento por meio de habilidades e práticas sociais. 

Por fim, será observada a relação dos conteúdos das aulas de Educação Física por meio do 

ensino do futsal com a vivência prática cotidiana associada não somente ao contexto escolar, 

mas, também, social e familiar.  
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