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RESUMO 
O futsal é um esporte bastante popular no Brasil, ele é praticado por muitas pessoas tanto como atividade recreativa 
como em competições. Contudo, como esporte educacional pode ser uma ferramenta importante para contribuir 
durante a infância no desenvolvimento das habilidades motoras. O objetivo do presente estudo foi analisar como 
a prática do futsal poderia contribuir para o benefício da coordenação motora em crianças e adolescentes. Em 
virtude disso, foi feita uma análise por meio de revisão bibliográfica do tipo descritiva argumentativa, onde se 
aborda a relação entre o futsal, e coordenação motora em crianças e adolescentes. Na pesquisa foram revisados 17 
artigos entre os anos de 2001 e 2020. Os estudos dos contextos de psicomotricidade e especificamente de 
coordenação motora vêm constituindo um corpo de conhecimentos para a compreensão da influência dos 
ambientes na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, como a influência da relação de diversas 
modalidades esportivas. Portanto o futsal se bem estruturado tem uma relevância significativa para o 
desenvolvimento característico da coordenação motora e também é de grande aproveito para o aprendizado 
cognitivo e afetivo, sendo benéfico para a vida social dos praticantes, por ser um esporte de bastante contato e que 
exige uma boa interação com os colegas, que contribui para a amizade e socialização. 
Palavras-chave: Futsal. Coordenação motora. Crianças. Jovens. 

ABSTRACT 
Futsal is a very popular sport in Brazil, it is practiced by many people both as a recreational activity and in 
competitions. However, as an educational sport it can be an important tool to contribute during childhood in the 
development of motor skills. The aim of the present study was to analyze how the practice of futsal could contribute 
to the benefit of motor coordination in children and adolescents. As a result, an analysis was carried out through 
a bibliographic review of an argumentative descriptive type, which addresses the relationship between futsal, and 
motor coordination in children and adolescents. In the research, 17 articles were reviewed between the years 2001 
and 2020. Studies on the contexts of psychomotricity and specifically motor coordination have been constituting 
a body of knowledge to understand the influence of environments on the formation and development of children 
and young people, such as the influence of the list of different sports. Therefore, futsal, if well structured, has a 
significant relevance for the characteristic development of motor coordination and is also of great benefit for 
cognitive and affective learning, being beneficial for the social life of the practitioners, as it is a sport of great 
contact and that requires a good interaction with colleagues, which contributes to friendship and socialization. 
Keywords: Futsal. Motor coordination. Children. Young 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo tem o intuito de analisar como a prática do futsal pode contribuir para o 

desenvolvimento da coordenação motora em crianças e adolescentes. Anseia-se com esta 

discussão, poder contribuir com os profissionais de educação física que atuam ou pretendem 

atuar com modalidades esportivas em geral, principalmente com o futsal. 

A escolha deste tema se deu através da experiência dos autores em conhecer e participar 

de trabalhos relacionados ao assunto. Este por sua vez possui uma grande importância para a 

população, pois o futsal é derivado do futebol sendo um dos esportes mais praticados no país.  

Além de ser um lazer para as crianças e adolescentes, o futsal faz com que as mesmas 

socializem e pratiquem uma modalidade esportiva. Diante disso o desenvolvimento da 

coordenação motora e sua relação com o esporte podem ser muito benéficos para o 

aprimoramento de potencialidades de toda e qualquer criança, jovem ou adulto. 

A educação física proporciona facilidades para que a criança se desenvolva por 

completo. Sob esse olhar a pesquisa irá explorar possíveis correlações entre alterações nas 

habilidades motoras e desenvolvimento na coordenação motora total. 

O desenvolvimento motor ou coordenação motora é entendida como um processo de 

mudança no comportamento corporal relacionado com a idade, tanto no movimento quanto na 

postura da criança, ou seja, uma modificação constante da conduta motora ao longo da vida, 

sendo causada pelo contato com as exigências do encargo motor, da biologia do indivíduo e 

dos fatores do ambiente; tais modificações são estudadas de diversas maneiras com várias 

perspectivas teóricas (FERREIRA, 2010). 

Assim sendo, diversos estudos dos contextos de psicomotricidade e especificamente de 

coordenação motora vêm constituindo um corpo de conhecimentos para a compreensão da 

influência dos ambientes na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, como a 

influência da relação de diversas modalidades esportivas. Todavia observa-se que algumas 

dessas modalidades específicas possuem características que podem ou não influenciar com 

maior propriedade no aspecto motor e aprimoramento dessas habilidades, podendo otimizar as 

capacidades inerentes não só para a ampliação motora, mas para a vida. 

O Futsal conhecido mundialmente nos dias de hoje, teve seu surgimento oficial no 

começo da década de 90, esse surgimento se deu pela junção do futebol de salão que era muito 

praticado na América do Sul, como já conhecido futebol de cinco que era praticado 

anteriormente na Europa (CAVALCANTI, 2017). 
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A partir daí, o esporte foi crescendo notavelmente em todo o mundo e sua popularidade 

se deu em grande parte porque em alguns lugares era difícil montar um time de futebol de 

campo, pois necessitava de uma quantidade considerável de pessoas, coisa que já era resolvida 

com a praticidade do futsal, e também não necessita de áreas tão grandes para a modalidade ser 

praticada (CAVALCANTI, 2017). 

No contexto escolar o futsal vem ganhando espaço por trazer benefícios, tanto para 

habilidades motoras quanto para as capacidades físicas e consequentemente para saúde. Um 

papel fundamental do professor de educação física na escola é oportunizar aos alunos atividades 

físicas que venham contribuir para o seu desenvolvimento motor, como o futsal, que vem 

ganhando destaque pelos seus benefícios da sua prática como um todo. 

Muitos estudos vêm mostrando o quanto é eficaz a prática de esportes para aumentar o 

nível de coordenação motora da criança em diversos esportes. Mais especificamente no futsal 

esse desenvolvimento da atividade é muito mais rápido, como diz em testes apresentados por 

Aburachid et al. (2015). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Atualmente a sociedade vem passando por inúmeras alterações, dentre as quais se 

evidenciam os estilos de vida inativos já no início da vida, mais precisamente na infância e 

juventude. Perante isto, observa-se que todos os dias aparecem crianças, de diferentes faixas 

etárias, às escolas infantis que na maioria delas são de caráter esportivo, acompanhadas por seus 

pais. Os mesmos procuram essas instituições com o intuito de encontrar um espaço que seus 

filhos possam ter relações com o esporte, saúde e entretenimento nessa fase da vida. 

Os estudos dos contextos de psicomotricidade e especificamente de coordenação motora 

vêm constituindo um corpo de conhecimentos para a compreensão da influência dos ambientes 

na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, como a influência da relação de diversas 

modalidades esportivas.  

Gimenez e Ugrinowitsch (2002, p. 53). complementam essas ideias afirmando que: 

Devido à carência de espaços apropriados ao desenvolvimento de atividades 
desportivas, à violência é característica das grandes cidades, os pais encaminham seus 
filhos a programas sistematizados de atividade motora, em sua maioria baseados na 
prática específica de uma modalidade esportiva: por exemplo, programas de iniciação 
ao futsal. 
 

Como outrora foi citado, crianças desde muito pequenas já frequentam as escolas de 

iniciação esportiva e assim tem seu primeiro contato com essa modalidade. Todavia é 

importante salientar que vários aspectos são levados em consideração nessa fase da vida que 
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por sua vez podem segmentar e auxiliar o caminho que as mesmas podem traçar em relação ao 

esporte ou até mesmo na vida em um contexto geral.  

No entanto entende-se que os aspectos motores além de aspectos sociais e cognitivos 

possuem uma relação direta com o desenvolvimento de sua habilidade motora no decorrer da 

vida.  

Acerca dos aspectos motores, a Fase de Movimentos Fundamentais representa um 
período no qual as crianças pequenas (aproximadamente entre os 2/3 aos 6/7 anos de 
idade) estão ativamente envolvidas na exploração e na experimentação das 
capacidades motoras de seus corpos (GALLAHUE; OZMUN 2013, p. 32). 

 
Voser (2004) “afirma que a infância é a melhor fase para a aprendizagem motora, na 

qual devem ser trabalhados os fundamentos da técnica (neste caso, do futsal), mas com a devida 

moderação, respeitando as fases do desenvolvimento da criança”. Em se tratando de 

desenvolvimento de habilidades motoras, é importante que entendamos do que elas se tratam. 

A habilidade motora caracteriza-se pela execução do padrão de movimento 
fundamental com precisão, exatidão e controle maiores. Isto é, na habilidade motora, 
a precisão é enfatizada, enquanto, em um padrão de movimento fundamental, o 
desempenho de movimentos básicos locomotores, manipulativos e estabilizadores é 
enfatizado, mas a precisão é limitada e não é necessariamente vista como o objetivo 
(GALLAHUE; OZMUN, 2013, p. 32). 

 
O desenvolvimento motor é parte de uma evolução continua que se inicia desde o 

nascimento e perdura até morte, sendo um dos principais causadores das alterações no 

comportamento motor do indivíduo. “Essas mudanças são provocadas pela interação entre os 

aspectos individuais (hereditariedade, fatores intrínsecos), ambientais (aprendizado, fatores 

extrínsecos) e aspectos relacionados à especificidade da tarefa desempenhada” (GALLAHUE; 

OZMUN; GOODWAY, 2013).  

O desenvolvimento motor tem sido estudado através de várias perspectivas teóricas, 
sendo que cada uma delas tem inferências específicas para os processos de 
desenvolvimento motor e aprendizado de bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
Percebe-se que a existência de vários modelos teóricos reflete a busca por um 
entendimento dos processos acerca do desenvolvimento humano como um todo 
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 33).  
 

Na primeira metade do século XX o desenvolvimento motor era visto como fruto de 

mudanças maturacionais do sistema nervoso central, ou seja, inerente ao indivíduo e sem 

receber contribuição do meio ambiente. Contudo, recentemente, “o desenvolvimento motor tem 

sido considerado um processo de caráter dinâmico, não somente um produto” (ARAÚJO et al.  

apud SILVA, 2017, p. 6).  

Nesta perspectiva, comenta-se a teoria ambiental de Robert Havighurst, que visualiza o 

desenvolvimento como uma junção entre fatores biológicos, sociais e culturais, em que os 

indivíduos, ao longo do tempo, desempenham uma série de tarefas que necessitam ser 
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realizadas, a fim de garantir a maturidade no desenvolvimento. Essa teoria baseia-se na busca 

pelo movimento e pela prática de atividades físicas como fator principal para o 

desenvolvimento desde a infância até o final da vida. 

De acordo com Brauner e Valentini (2009, p. 206) “a estruturação de um ambiente 

adequado à pratica de atividades físicas durante a infância adquire papel importante a medida 

que possibilita a aprendizagem de habilidades motoras fundamentais”.  

O processo de desenvolvimento da criança ou adolescente visa promover a educação 

global da nação como um todo; sendo assim os professores de educação física nas escolas tem 

como objetivo estimular as habilidades motoras das crianças, criando situações em que ela sinta 

a necessidade de se auto realizar em determinadas exigências no esporte; esses estímulos são 

alimento da inteligência das crianças, sem eles as mesmas crescem com certas limitações, 

comprometendo seu desenvolvimento. 

Nessa mesma direção, Ferreira (2010, p. 11). “afirma que proporcionar oportunidades 

de aprendizagem e desenvolvimento dos níveis básicos de proficiência das habilidades motoras 

fundamentais é de extrema importância para o desenvolvimento infantil”. 

O esporte desempenha um papel importante para o desenvolvimento das habilidades 
motoras em crianças nas aulas de educação física. Por meio do esporte a criança vai 
se familiarizar com determinados elementos de uma modalidade esportiva, com isso 
obtendo aquisição das habilidades motoras que futuramente servirão de base para 
aprendizado das habilidades especificas do esporte (VOSER, 2004). 
 

Para Aburachid et al (2015, p. 26), “o processo de ensino-aprendizagem dos esportes 

contribui para a formação integral de crianças e jovens, buscando desenvolver e otimizar as 

capacidades inerentes não apenas para a prática esportiva, mas para a vida”. A prática esportiva, 

segundo Silva (2017, p. 3), “é um importante meio para o desenvolvimento das qualidades 

físicas básicas das crianças e adolescentes e, assim, promove além de uma melhor qualidade de 

vida, uma melhora no desempenho motor”. 

As instituições de iniciação ao futsal vêm crescendo e se expandindo de forma 

considerável e, de acordo com Voser (2003, p. 13), este, atualmente é “o esporte mais praticado 

no Brasil”. 

Fonseca (2007) “relata que o Futsal, ou ainda futebol de salão em sua nomenclatura 

mais antiga, não foi inventado ou criado por alguém, e sim nascido de modificações e 

adaptações feitas a partir do futebol tradicional”. Isso ocorreu devido à impossibilidade de 

encontrar campos livres para se jogar o futebol, o que fez com que alguns praticantes migrassem 

para um novo ambiente, em espaços reduzidos, como as quadras.  
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Na Europa, de acordo com os registros históricos, variações do futebol eram praticadas 

com cinco ou sete jogadores nos meses em que as condições climáticas não eram favoráveis 

para o treinamento em campos abertos. Essa forma de jogar passou a ser assunto de discussão 

entre alguns treinadores europeus que acreditavam que essa metodologia de treino era eficaz 

para “desenvolver e aprimorar a técnica e as habilidades de seus jovens atletas” (FONSECA, 

2007) 

Para Cyrino et al (2002, p. 45), a prática do Futsal contribui de forma significativa para 

o desenvolvimento motor, visto que, nos jogos desse esporte há uma grande intensidade de 

movimentos que leva o praticante a um elevado grau de gasto energético, com alta demanda 

metabólica e neuromuscular. 

Sendo assim baseado nessa bagagem bibliográfica que foi relatada pode-se afirmar que 

o futsal exerce uma função extremamente importante para o desenvolvimento das habilidades 

motoras, por ser considerado um esporte que exige bastante movimentação corporal. 

 

3 METODOLOGIA  

 

O presente estudo trata-se de uma revisão sistêmica do tipo descritiva argumentativa, 

onde se aborda a relação entre o futsal, e coordenação motora em crianças e adolescentes. Para 

o mesmo, foram selecionados 17 artigos nos quais discorrem o tema em questão. 

Para a triagem dos textos sucederam consultadas através do Google Acadêmico, escolha 

feita pelo orientador e pelos acadêmicos. O período dos artigos encontrados se deu do ano de 

2001 até à atualidade, onde as buscas foram realizadas utilizando palavras chaves como: 

coordenação motora, futsal, crianças, adolescentes, desenvolvimento motor, esportes e 

habilidades motoras.  

Após a busca na base de dados utilizando as palavras chaves “esporte, coordenação 

motora e criança” foi encontrado 4.760 publicações, tendo em vista que a quantidade de estudos 

encontrados foi muito abrangente. Realizamos uma nova pesquisa utilizando palavras mais 

específicas, “benefícios do futsal em relação à coordenação motora para crianças”, diante disso 

encontramos 2.190 dissertações, ao observar os títulos, selecionamos 50 artigos que falava 

sobre futsal e coordenação motora.  

Destes 50 estudos excluímos aqueles que não respondiam as indagações que o tema 

buscava. Alguns tinham objetivos diferentes, insuficientes, falavam de outros temas além do 

procurado e não abordavam o futsal relacionado com a coordenação motora. Teve obras que 

falavam apenas do futsal, ou somente do desenvolvimento motor, textos que não discorriam 



7 

 

sobre o tema pesquisado de forma objetiva, e publicações que dissertavam o tema, porém não 

trazia um resultado ou uma conclusão clara.  

Contudo ao fazer a leitura de todos selecionamos somente 17 artigos, que realmente 

discutiam o tema buscado, de forma mais específica e satisfatória para responder as indagações 

do atual estudo. Estes escolhidos falavam do futsal como uma forma de melhorar a coordenação 

motora, especificava o futsal e à sua história e apresentavam a importância do esporte para o 

desenvolvimento motor de crianças e a sua relação com o mesmo. Assim respondendo as 

averiguações discutidas no decorrer desta pesquisa.  

 

 

Após a seleção dos manuscritos que respondiam aos objetivos deste estudo, foi realizada 

uma leitura interpretativa com posterior detalhamento dos dados observados por cada autor das 

pesquisas. Os apontamentos mais importantes que se referiram aos resultados dos estudos foram 

inseridos em uma tabela sinóptica, que consistiu na desconstrução dos estudos, dividido em seis 

colunas: 1) autor; 2) ano de publicação; 3) tipologia do estudo; 4) objetivo; 5) descrição 

metodológica; 6) conclusão. 
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A leitura repetida dos resultados e conclusões, possibilitou a elaboração de uma 

discussão relativa aos pontos comuns e/ou divergentes entre os estudos, onde se descreveu, em 

especial, algumas características das metodologias utilizadas e objetivos nos quais os estudos 

buscaram investigar buscando no entanto conceitos que respondessem as indagações  

relacionadas ao tema proposto. Para a análise dos dados foi utilizado do recurso de Análise de 

Categoria, como ferramenta para obtenção da essência e sentido proposto por cada estudo ou 

artigo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Autores 
Ano de 

publicação 
Tipologia do 

estudo 
Objetivo Descrição metodológica Conclusão 

 
Soares, Reis, 
Silva, Braga, 

Moura e 
Beltrame  

 
2016 

 
Pesquisa de 

Campo 

 
O objetivo deste 

trabalho foi 
verificar a 

coordenação 
com bola de 
crianças que 

treinam futsal. 

A amostra foi com 73 
crianças e jovens de ambos o 
sexo com idade entre 9 e 14 
anos, que treinavam pelo 
menos 2 vezes por semana 
com duração de 90 min. 
Desta amostra 14 jogadores 
participaram de um controle 
para a análise do 
desenvolvimento da 
coordenação com bola. 
Foi utilizado o Teste de 
Coordenação com Bola 
tecobol (Silva, 2011), que 
foi aplicado em dois 
momentos, tendo um 
intervalo de 111 dias 
corridos, nos quais eles 
passavam pelo treinamento 
do futsal. Para o tratamento 
dos dados foi utilizado às 
medidas de média e desvio 
padrão. Além de ser 
utilizado o ANOVA com 
POSTHOC de Bonferroni, 
bem como o teste tstudent 
pareado e o teste de 
correlação Pearson. 

Os resultados desse estudo 
reforçam que a prática 
esportiva é importante para o 
desenvolvimento motor das 
crianças. Com isso podemos 
definir a coordenação com 
bola de crianças que treinam 
futsal, no OPTC, respondendo 
assim à pergunta norteadora 
deste estudo. Visto que houve 
diferença significativa entre os 
momentos concluímos que o 
treino provocou alterações na 
coordenação com bola após 18 
sessões de treino. Mas essas 
alterações podem estar 
relacionadas com o processo 
de maturação e 
desenvolvimento humano. 
Necessitando, assim, de outros 
estudos que possam analisar a 
interferência do treinamento 
no nível coordenativo com 
bola de crianças e jovens.  
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Aburachid  

 
 

Silva  
 
 

Nascimento 
 
 
 

Greco 

 
2015 

 
Pesquisa de 

Campo 

O objetivo do 
presente estudo 
foi verificar o 
nível de 
coordenação 
motora antes e 
depois de um 
programa de 
intervenção de 
15 sessões de 
aulas de futsal, 
compará-lo 
entre dois 
grupos (10/11 
anos) e (12/13 
anos) e entre 
diferentes 
tempos de 
prática (até 2 
anos de prática) 
e (2 anos de 
prática em 
diante).  
Além disso, 
verificou-se se 
houve 
modificação da 
classificação da 
coordenação 
motora após o 
programa de 
intervenção. 

A amostra foi com 2 grupos 
divididos por faixa etária: o 
grupo 1 foi com 10 alunos 
(10/11 anos) e o grupo 2 
com 12 alunos (12/13 anos), 
tendo 22 meninos com idade 
entre 10/13 anos se 
caracterizando como não 
probabilística por 
conveniência (PIRES e 
colaboradores, 2006).  
A seguinte divisão foi pelo 
tempo de prática em 
escolinhas de futsal que 
conteve 10 alunos (até 2 
anos de prática) e 12 alunos 
(2 anos de prática em 
diante).  
O instrumento utilizado foi o 
Teste de Coordenação 
Motora (KTK) validado por 
Kiphard e Schilling (1974) 
que avalia a capacidade de 
coordenação motora das 
crianças utilizando 4 tarefas 
(trave de equilíbrio, saltos 
monopedais, saltos laterais e 
transferência sobre 
plataformas). 

Os alunos mais novos 
apresentavam melhores 
médias no pré e pós-teste, as 
médias se equilibraram. Após 
a intervenção pedagógica, a 
maioria dos alunos se 
classificaram com a 
coordenação motora boa. O 
grupo com até "2 anos de 
prática" e o com "2 anos em 
diante" apresentaram melhora 
estatisticamente significativa 
após a intervenção. 
Comparando os grupos, ambos 
evoluíram de forma 
homogênea, demonstrando 
que o tempo de prática não foi 
um diferencial para o nível de 
coordenação motora dos 
alunos. Isto é preocupante, já 
que pode ventilar que os 
sujeitos com mais tempo de 
prática deveriam, em suas 
médias de entrada, apresentar 
resultados superiores aos dos 
sujeitos com menor tempo de 
prática. Talvez os processos de 
ensino-aprendizagem, para 
escolinhas de futsal, precisem 
reorganizar seus ensinos para a 
obtenção de resultados mais 
expressivos. 

 
Cavalcanti  

 
2017 

 
Pesquisa de 

Campo 

Avaliar o efeito 
da prática de 
futsal sobre o 
desempenho 
neuromotor em 
crianças e 
adolescentes de 
11 a 14 anos de 
idade. 
Avaliar o efeito 
de 24 sessões de 
treinamento do 
Futsal sobre a 
coordenação, a 
força, o 
equilíbrio e a 
lateralidade 
através do 
Körperkoordina
tions Test Für 
Kinder (KTK). 

Um grupo de 10 crianças e 
adolescentes foi submetido a 
testes de coordenação 
motora grossa, antes de 
passarem por um programa 
de treinamento específico 
para o futsal, e ao final do os 
testes serão feitos 
novamente e comparados 
com os resultados 
anteriores. Para avaliação do 
desenvolvimento 
neuromotor foi utilizada a 
bateria de testes de 
coordenação corporal e 
performance motora através 
do teste KTK, proposto por 
Kiphard e Schilling (1974). 

Pode-se afirmar que a prática 
de uma modalidade esportiva é 
de grande importância para o 
desenvolvimento motor 
principalmente de crianças e 
adolescentes, sendo o futsal 
uma ótima modalidade e além 
de todos os ganhos e 
benefícios citados 
anteriormente, ela é uma 
pratica de fácil acesso em 
nosso país. 

 
Massenz  

 
Fornari  

 
2013 

 
A pesquisa é do 
tipo descritiva e 

diagnóstica 

Esse trabalho 
tem por 

finalidade de 
analisar e 

realizar uma 
pesquisa a 

respeito do nível 
de coordenação 

motora em 
crianças que 

praticam futsal, 
analisando sua 

agilidade e 
aptidão física, 

O trabalho analisou e 
realizou uma pesquisa em 
um grupo meninos com 12 
anos de uma escola pública a 
respeito do nível de 
coordenação motora em 
crianças que praticam futsal, 
analisando a aptidão física, 
flexibilidade, e equilíbrio 
dos alunos na faixa etária de 
12 a 14 anos. Foi pesquisado 
nível de coordenação 
motora, disponibilizando de 
testes práticos, como o KTK 

Chegou-se a conclusão com 
base nos resultados obtidos da 
coordenação motora, que estas 
crianças demonstram 
equilíbrio entre as 
classificações sendo que a 
maioria não apresenta nenhum 
caso de perturbação ou 
insuficiência na coordenação. 
Portanto é uma das melhores 
fases para começar com a 
iniciação ao futsal, a partir de 
movimentos básicos que 
simulem os futuramente 
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flexibilidade, 
resistência e 

equilíbrio dos 
alunos na faixa 

etária de 12 a 14 
anos. 

(GORLA, 2003). O estudo 
realizado analisou o índice 
de coordenação motora de 
40 meninos com 12 anos que 
avaliou a coordenação por 
meio da bateria de testes 
KTK. 

exercidos no desporto. A 
criança passa a praticar através 
de seus princípios básicos de 
como fazer um toque, um 
chute, até mesmo conduzir a 
bola a diante, lateralmente e 
não somente a percepção do 
seu corpo como também 
estudar o movimento que 
ocorre com a bola suas ações e 
reações. 

 
Malakowski  

 
2016 

 
Revisão literária 

e Pesquisa de 
campo 

Identificar as 
contribuições 
nos aspectos 
sociais, 
psicológicos e 
físico na prática 
do esporte e na 
aptidão física e 
saúde dos 
alunos; verificar 
se o esporte traz 
benefícios ou 
malefícios para 
vida dos alunos.  
Identificar como 
a prática do 
esporte 
influência nos 
aspectos sociais 
perante a 
sociedade.  
Apontar se a 
modalidade 
esportiva 
potencializa a 
evolução 
psicológica, e se 
é interessante a 
sua aplicação no 
contexto 
escolar. 

O estudo foi realizado com 
os alunos 1º Ano da Manhã, 
e o 2º e 3º Ano do Noturno. 
Realizei a coleta de dados e 
analisei o desenvolvimento 
emocional e cognitivo dos 
envolvidos no jogo. Em qual 
estágio estavam nas 
habilidades motoras, os 
momentos e/ou se 
utilizavam as capacidades 
físicas em situação de jogo, 
e também as atitudes dos 
jogadores em relação à 
turma e motivação dos 
alunos pela prática do futsal. 
Ambas antes/durante e após 
a realização do jogo. Após 
foi elaborada a análise 
documental a partir dos 
planos de trabalho anual dos 
professores, onde se pode 
tirar conclusões a respeito de 
seu ensino. Para finalizar, 
foram juntadas todas as 
anotações e as grades e 
pode-se fazer um 
comparativo de turmas e 
professores. 

Pode-se considerar, que se os 
professores trabalham de 
forma correta a modalidade 
futsal, poderá ter sim, muitos 
benefícios na aptidão física e 
na saúde do aluno. Pode-se 
concluir também que o futsal 
traz mais benefícios para a 
vida saudável do aluno do que 
malefícios, sendo benéfico na 
vida social do aluno, pois 
através dele existe a 
socialização, a amizade, o 
companheirismo. O futsal é 
importante também para a 
evolução psicológica dos 
alunos, pois a modalidade traz 
o lazer, instantes de pensar e 
executar movimentos e ações, 
e traz consigo também a 
evolução dos valores 
humanos. Para finalizar, o 
futsal tem um benefício social 
incrível, ele aproxima raças, 
liga religiões, generaliza 
gêneros e idades, e por 
consequência tem um papel 
fundamental na formação dos 
alunos na escola. 

 
Flôres  

 
Milani  

 
Copetti  

 
Luz  

 
Cordovil  

 
2020 

 
Pesquisa de 

campo, 
descritiva 

Examinar a 
relação entre a 

prática do futsal 
e a competência 

motora de 
meninos dos 6 
aos 10 anos. 

Fizeram parte do estudo 99 
crianças, com idade entre 6 e 
10 anos, provenientes de 
uma cidade da região central 
do RS.  
Eles foram divididos em 2 
grupos: Não praticantes de 
Futsal (G1), com 43 
crianças, com média de 
idade de 8,49±0,76 anos; e 
Praticantes de Futsal (G2), 
com 56 crianças, com média 
de idade de 7,89±1,36 anos. 
As crianças do G1 
frequentavam 2 aulas de 
educação física por semana 
e não participavam de 
nenhuma atividade 
extracurricular e as do G2, 
por sua vez, além das aulas 
regulares de EF, 
participavam de 2/3 dias por 
semana de escolinhas de 
futsal. Os participantes do 
G2 possuíam, em média, 2 

Observando os resultados 
encontrados por este estudo 
pode-se perceber que o 
envolvimento na prática 
sistemática do futsal é 
benéfico para a criança. Os 
resultados mostraram que as 
crianças inseridas no futsal 
possuem maiores níveis de 
competência nos testes de 
locomoção, de estabilização e 
de manipulação de objetos, 
bem como na CM total. 
Nossos achados corroboram 
com outros estudos 
encontrados na literatura. 
Pesquisas futuras poderiam ser 
realizadas com o instituto de 
analisar a relação da CM de 
crianças inseridas em outros 
contextos desportivos e, 
também, com crianças e 
adolescentes em diferentes 
faixas etárias. Em suma, este 
estudo pode auxiliar na 
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anos de prática do futsal. 
Crianças que apresentassem 
alterações ou limitações que 
impossibilitassem a 
realização dos testes foram 
excluídas do grupo 
analisado. 

percepção de pais, professores 
e treinadores, mostrando a 
importância da prática 
sistemática do futsal para o 
desenvolvimento da CM da 
criança. 

 
Sales e Silva  

 
2017 

 
Pesquisa de 

campo 
descritiva, 

transversal e de 
enfoque 

quantitativo 

Analisar o 
desenvolviment

o da aptidão 
física de 
meninos 

praticantes de 
futsal através de 

testes físicos. 
Analisar o 

desenvolviment
o das 

habilidades 
motoras 

fundamentais de 
meninos 

praticantes de 
futsal através de 
testes motores. 

Discutir a 
implicação da 

prática esportiva 
da modalidade 

futsal no 
desenvolviment

o motor de 
meninos de 11 a 

14 anos de 
idade. 

Participaram do estudo 
meninos participantes do 
Projeto Esporte Educacional 
e Qualidade de Vida para 
Crianças e Adolescentes, 
realizado no IEFES-UFC e 
que estiveram devidamente 
matriculados na modalidade 
de futsal. Foram 19 crianças 
com idades compreendendo 
11 a 14 anos, que praticaram 
futsal com uma frequência 
de 2 vezes por semana no 
projeto por um período de 3 
meses. A coleta de dados foi 
realizada nas dependências 
do ginásio do IEFES/UFC, 
local onde ocorrem as aulas 
da modalidade. A bateria de 
testes Movement Assessment 
Battery for Children 2 (M-
ABC 2) (HENDERSON; 
SUGDEN; BARNETT, 
2007) foi utilizada para 
avaliar a coordenação 
motora dos meninos 
praticantes de Futsal. Para 
avaliação da aptidão física 
foi utilizado a bateria de 
testes proveniente do Projeto 
Esporte Brasil (PROESP -
BR, 2015. 

Pode concluir que a prática da 
modalidade futsal, um esporte 
com variados estímulos 
motores, se bem estruturada 
tem relevância significativa 
para o desenvolvimento típico 
da coordenação motora, bem 
como para a promoção de 
saúde de crianças e 
adolescentes inseridos no 
contexto dessa prática 
esportiva. Entretanto, pode-se 
considerar como limitações 
desse estudo o tamanho da 
amostra e a não avaliação 
mediante os testes físicos e 
motores de praticantes de 
outras modalidades ou não 
praticantes de atividades 
esportivas a fim de se 
compreender o real impacto do 
futsal para os processos de 
desenvolvimento motor. Visto 
que, o tema é relevante para 
estudiosos, professores de 
educação física e técnicos 
desportivos, surge a 
necessidade da realização de 
mais estudos para que possa 
compreender com maior 
clareza o papel do contexto 
esportivo na proficiência 
motora de crianças e 
adolescentes.  

 
Freitas  

 
Rodrigues  

 
2015 

 
Pesquisa de 

Campo, 
descritiva 

A pesquisa tem 
como objetivo 

comparar o 
desempenho 

motor em 
adolescentes de 
13 e 14 anos de 

idade, 
praticantes e 

não praticantes 
de futsal. 

Dentre os instrumentos de 
avaliação encontra-se o teste 
de Coordenação Corporal 
(KTK) desenvolvido por 
Kiphard e Schilling (1974). 
A amostra foi composta por 
22 adolescentes de 13 e 14 
anos, do sexo masculino. 
Foram dois grupos, os 
praticantes de futsal (grupo 
experimental) e os que não 
praticam o esporte (grupo 
controle). 

Notou-se um desempenho 
motor melhor em alunos que 
praticam o futsal. De acordo 
com os testes aplicados foi 
possível evidenciar que os 
meninos praticantes da 
modalidade tiveram um 
desempenho melhor que os 
alunos não praticantes. Isso 
demonstra que o futsal por ser 
um esporte com variedade em 
estímulos motores, quando 
praticado de forma correta, 
sem pular etapas, trará 
benefícios para seu 
aprendizado cognitivo, motor 
e afetivo, podendo melhorar 
sua qualidade de vida do seu 
praticante. 
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Ao analisar os artigos foi possível identificar que dos 17 estudos, mais de 70% foram 

publicados após 2015 tendo em vista que a Copa do mundo de 2014, sendo sediada no Brasil 

pode-se considerar uma grande influenciadora para que crianças buscassem praticar mais, 

alguns esportes que se assemelhassem com o futebol em específico o futsal. O objetivo de cada 

estudo tem uma grande relevância. 

A tipologia utilizada para investigação do tema abordado se deu através de pesquisas 

bibliográficas sendo que a maioria dos estudos se utilizou pesquisa de campo. A metodologia 

adotada pelos estudos para responder aos questionamentos levantados pelo objetivo do estudo 

se deu através de testes. Sete estudos, mais precisamente pesquisas de campo, utilizaram o (teste 

de Coordenação Corporal (KTK) desenvolvido por Kiphard e Schilling (1974). Dos outros 10 

estudos, 2 deles utilizaram testes diferentes sendo o teste de Coordenação com Bola tecobol 

(Silva, 2011) e o teste  Movement Assessment Battery for Children 2 (M-ABC 2) 

(HENDERSON; SUGDEN; BARNETT, 2007) os outros 8 estudos sendo esses, revisões de 

artigos e pesquisas bibliográficas a metodologia utilizada foram análises documentais e 

questionários. 

Na maioria dos estudos identificou-se uma correlação entre os objetivos de cada um. 

Em 11 estudos foi possível perceber uma semelhança e havendo um propósito em comum entre 

eles que seria identificar possíveis alterações e benefícios da prática do futsal para a 

coordenação motora, alguns estudos salientaram seus objetivos de formas mais restritas, 

buscando achar respostas mais específicas para suas indagações. Um estudo buscou com seu 

objetivo verificar a coordenação motora com bola, já outros 5 artigos foram utilizados alguns 

testes para encontrar possíveis alterações nos níveis de coordenação motora, força, equilíbrio e 

lateralidade.  

No entanto também foi levado em consideração alguns estudos que não fizeram 

questionamentos restritamente relacionado apenas ao futsal, mas todavia os objetivos foram 

mais abrangentes, relacionando benefícios em outros esportes e aspectos gerais da vida dos 

praticantes. Um estudo buscou em seu objetivo analisar e entender como o futsal nas escolas 

tem contribuído no processo de ensino aprendizagem dos alunos e como essa modalidade 

poderia ser uma ferramenta pedagógica usada pela educação física para alcançar uma de suas 

metas dentro da escola, que seria desenvolver as capacidades físicas e motoras dos alunos.  

Em outros 4 estudos o objetivo central da pesquisa era identificar como o esporte de 

maneira geral, abrangendo por sua vez diversas modalidades, que poderiam influenciar de 

maneira positiva os processos de desenvolvimento motor, cognitivo e social dos praticantes. 
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Por esta razão compreende-se que os objetivos citados possuem sim uma correlação, no 

entanto cada um faz sua indagação com base em objetivos específicos, analisando cada cenário 

e adequando o contexto de cada um. 

Após avaliar os resultados dos 17 estudos um fator de grande relevância foi identificado 

nas conclusões dos mesmos. Em concordância com os objetivos dos estudos a maioria dos 

achados concluiu que o futsal por ser um esporte com variedade em estímulos motores, quando 

praticado de forma correta, sem pular etapas, traz benefícios para seu aprendizado cognitivo, 

motor e afetivo, podendo melhorar sua qualidade de vida do seu praticante.  

No entanto alguns outros estudos sendo em minoria concluíram que, a prática esportiva 

contribui positivamente para benefícios motores e outros aspectos. Um estudo concluiu que o 

ensino das habilidades especializadas deve respeitar a sequência de desenvolvimento das 

crianças, não devemos transformar o esporte ou a prática de uma simples atividade física numa 

experiência frustrante e nunca é demais lembrar que a criança não é um adulto pequeno. 

Outro estudo citou na sua conclusão que, se os professores trabalharem de forma correta 

a modalidade futsal, poderá ter sim, muitos benefícios na aptidão física e na saúde do aluno. 

Também concluiu que a modalidade futsal traz mais benefícios para a vida saudável do aluno 

do que malefícios. E completou que o futsal é benéfico também na vida social do aluno, pois 

através dele existe a socialização, a amizade, o companheirismo e valores de extrema 

importância. 

O futsal é importante para a evolução psicológica dos alunos, pois a modalidade traz 

consigo o lazer, a todo momento durante o jogo, instantes de pensar e executar movimentos e 

ações, e traz consigo também a evolução dos valores humanos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar a influência do futsal na coordenação 

motora em jovens e crianças praticantes do mesmo; após a análise de todos os dados coletados 

concluímos que o futsal é um esporte que abrange diversos aspectos no desenvolvimento motor, 

quando praticado de forma precisa, sem elevar etapas, e que se deve respeitar a sequência do 

desenvolvimento da criança, para que não torne o aprendizado frustrante.  

Portanto o futsal se bem estruturado tem uma relevância significativa para o 

desenvolvimento característico da coordenação motora; e também é de grande proveito para o 

aprendizado, cognitivo e afetivo; sendo ainda benéfico para a vida social dos praticantes, por 
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ser um esporte de bastante contato e que exige uma boa interação com os colegas, contribui 

para a amizade e socialização. 

Diante do posto acima, a pesar de praticamente todos os artigos encontrados terem um 

resultado parecido, que nos levou a chegar à conclusão de que o futsal é benéfico para o 

desenvolvimento da criança e dos jovens, não só motor, mas em vários outros aspectos; notamos 

que há uma escacasses de publicações que abordam o tema, principalmente quando se busca 

futsal relacionado com crianças menores de 7 à 10 anos de idade.   

Perante o exposto nota-se que há necessidade de um maior número de estudos 

relacionados ao tema futsal e coordenação motora, que possa abordar quais metodologias de 

ensino são mais qualificadas para serem aplicadas em escolinhas de futsal, que a amostra possa 

ser com crianças menores cerca de 7 à 10 anos; pelo fato dessa fase ser o auge do   seu 

desenvolvimento, para que se possa analisar de forma mais precisa a relação do futsal em sua 

ampliação motora, e outros aspectos que englobam o desenvolvimento da criança. 

Contudo esta investigação buscou colaborar com os profissionais da Educação Física 

que trabalham com o cenário da iniciação esportiva a fim de estimular as alternativas 

estratégicas para os programas de aulas, buscando também argumentar de forma empírica, o 

nível de importância dos conteúdos da base motora esportiva a serem aplicados visando o 

desenvolvimento motor, coordenativo, afetivo e social. 
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