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ESPORTIVA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

Eduardo Henrique Corredor de Oliveira 

 
 

RESUMO- O presente estudo tem como proposta trazer fundamentação teórica com 
técnicas para iniciar o trabalho com o futebol com uma criança. Para tal vão ser 
apresentadas técnicas desde o teórico a fundamentos técnicos para um futuro 
profissional. Além de trazer o futebol como o esporte, também ensinar regras, melhora 
na coordenação motora, trazer que o esporte é fundamental na formação de ser 
humano, ensinar regras para convivência e respeito, um espaço de aprendizagem e 
de experiências. Através de pesquisas bibliográficas este presente trabalho trará 
primeiramente o referencial teórico, mostrando o histórico de profissionais que 
trabalharam o futebol na iniciação e buscou-se trazer habilidades e técnicas para 
trabalhar a iniciação no futebol, a fim que todo e qualquer profissional tenha 
conhecimento do processo de ensinar o esporte. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A iniciação no esporte seja ela em qualquer modalidade esportiva é muito 

importante para as crianças e para os adolescentes, pois é um processo considerado 

como de fundamental importância na formação geral dos mesmos, tanto para a vida, 

quanto para uma possível carreira profissional em uma determinada modalidade 

esportiva.  

Freire (2003) coloca a importância do professor para desmistificar conceitos 

vindos do senso comum em relação ao futebol, pois o modo como se deve passar 

isso em aulas tem de ser como; cultura, preservação do espaço lúdico, um espaço de 

brincadeiras produtivas para a aprendizagem, não ignorando a competência das 

crianças.  

O professor com seus diversificados conhecimentos metodológico não pode 

deixar de constantemente rever seus princípios didático/pedagógicos a fim de que 

possa efetivamente participar da formação das crianças, que de acordo com Freire 

(2003) são: ensinar futebol a todos, ensinar futebol bem a todos, ensinar mais que 

futebol a todos e  ensinar a gostar do esporte, e a valorizar o que traz de benefícios 

como habilidades motoras especificas e não especificas, expressão humana, 

coordenação motora, orientação de tempo e espaço, além de muitos outros aspectos 

que contribuirão para a sua formação como um todo.  

Para Voser (1999), a etapa que consideramos a iniciação esportiva das 

crianças a uma determinada modalidade pode ser entendida como um processo de 

ensino aprendizagem por meio da qual os as crianças e os jovens adquirem as 

técnicas básicas de um determinado desporto e as desenvolve. 

Com base nesses conceitos o presente trabalho tem como proposta trazer 

fundamentos para o auxílio de técnicas para o trabalho de iniciação no futebol. 

É sabido que o futebol é um dos mais praticados esportes em todo o mundo, 

no Brasil, em especial, o futebol apresenta-se como um fenômeno atraente, já que 

desperta o interesse em quase toda a população (FILGUEIRA, 2006). 

Geralmente na infância é que se manifesta o interesse pelo esporte, em geral 

é também nesse período que se indica o início das crianças e jovens nas práticas 

esportivas (FILGUEIRA, 2006). 
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No entanto, para isso, é necessário ter conhecimentos sobre o processo de 

crescimento e desenvolvimento infantil para que as intervenções e propostas de 

metodológicas ao processo de iniciação esportiva, e no caso do futebol, sejam 

adequadas para cada fase em especial. 

Sendo o futebol uma atividade extremamente complexa há torna necessário 

um desenvolvimento assim como uma aprendizagem motora adequada as habilidades 

específicas. 

Sobre os aspectos técnicos na iniciação esportiva, Lucena (1998, p.7), diz que, 

através da aquisição de bons hábitos motores um bom domínio de técnicas 

fundamentais, é que se fundamenta progressivamente o desenvolvimento técnico da 

criança.  

A participação de uma criança em jogos e situação de jogo sobre regras que 

implica, não somente, na adesão a um sistema de recompensa e motivação, mas, 

sobretudo num processo cognitivo extremamente complexo. 

Para Voser (1999) a iniciação esportiva vem a ser um processo de ensino 

aprendizagem no qual o jovem adquire as técnicas básicas de um determinado 

desporto e efetivamente as desenvolve.   

O mesmo autor ainda relata que o processo de iniciação esportiva deve ser 

uma continuidade do trabalho de desenvolvimento motor quando aplicados vários 

movimentos e experiências, através de exercícios com bolas e pequenos jogos, 

assim, possibilitando uma melhora na qualidade motora da criança. Quanto maior for 

a variedade de experiências motoras vividas pelas crianças, maior será o 

desenvolvimento motor. (MUTTI, 2003) 

Voser (1999) diz que o professor deve organizar e estruturar atividades que 

desenvolva equilíbrio, lateralidade, organização do corpo no espaço e no tempo, 

coordenação grossa e fina, não esquecendo que as características da idade são: 

correr, saltar, transportar, trepar, rastejar e rolar, ou seja, é necessário que o professor 

estimule as crianças a criação e organização das atividades, assim sendo, os alunos 

se sentirão mais seguros e desinibidos para a pratica dos exercícios. 

Para Mutti (2003), o critério e os procedimentos didáticos como: demonstração 

do movimento, execução dos alunos e a correção são fatores indispensáveis para a 

aprendizagem dos fundamentos do futebol, e as correções devem ser feitas de 
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maneira cuidadosa sem que o professor faça com que o aluno se sinta constrangido 

perante os demais, causando assim o desinteresse do mesmo. 

Não só no futebol mais também em outras modalidades existe uma tendência 

para que as crianças iniciem sua vida esportiva com idade reduzida criando assim 

duvidas e questionamentos em torno da chamada “Especialização Precoce”.  

Mas segundo relatos de Greco (1998), durante o processo de iniciação 

esportiva é utilizado em geral o treinamento generalizado, com o objetivo de promover 

à criança uma variedade ampla de habilidades motoras que irão desenvolver um 

conhecimento amplo das capacidades funcionais para as suas necessidades 

individuais na fase posterior que é da especialização esportiva. 

Sobre essa temática a ciência do esporte tem ao longo do tempo procurado 

determinar com uma maior racionalidade a faixa etária mais adequada para o início 

de um processo de iniciação esportiva.  (BÖHNE; ARENA, 2000) 

Scaglia, (1996) diz que os fundamentos básicos do futebol devem ser 

prioridades na proposta de ensino na faixa etária entre 7 a 10 anos, seguindo assim 

uma sequência racional de evolução e de dificuldade ao longo de todo processo. 

Relativo ao processo de especialização Pini (1983) fala que a idade para essa 

etapa deve ser por volta dos 15 anos de idade, enquanto que Santana (1998) coloca 

que a idade indicada é entre 12 e 14 anos. Nessa fase o adolescente já atingiu ou 

está atingindo seu desenvolvimento biológico e psicológico para suportar melhor a 

carga de treinamento. 

Para Arena e Bohme (2000), a especialização no futebol deve ter seu início por 

volta por volta dos 13 anos de idade, diferentemente de outros esportes coletivos, que 

tem seus inícios por volta dos 9-10 anos de idade.  

O jogo de futebol em geral não é feito apenas dos aspectos técnicos 

(fundamentos do jogo), a relação com a bola é uma das competências primordiais do 

jogo. Desse modo, o professor precisa ao desenvolver esses mesmos jogos se 

preocupar em facilitar a aprendizagem, tratando-as na perspectiva das competências 

gerais em sua periodização do processo de iniciação (OLIVEIRA,2004). 

Outro aspecto que não pode deixar de ser evidenciado é o fato de que os jogos 

de bola com os pés apresentam a necessidade de utilização de mais de um 

fundamento do jogo; logo estes podem ser utilizados para o desenvolvimento de mais 
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de um fundamento contextualizado no jogo, ficando a cargo do professor dar 

prioridade ao fundamento que deseja desenvolver a cada momento de seu 

planejamento e periodização (valorizando as competências gerais) (VALENTIN e 

COELHO, 2005). 

Portanto, o processo de iniciação no futebol deve ser realizado de forma 

paulatina, respeitando as necessidades e individualidades das crianças. Garganta 

(1998) fala que o ensino do jogo centrado principalmente na técnica individual é uma 

consequência da transposição direta de meios e métodos do treino das modalidades 

individuais para as coletivas, sem levar em consideração a especificidade da estrutura 

funcional. 

Frente a isso, professores e treinadores entendem que as crianças não devem 

iniciar o jogo de futebol até que não tenham o domínio correto de todas as técnicas, 

desconsiderando, assim, as outras dimensões do jogo. 

No entanto, é fundamental que as crianças treinarem os aspectos técnicos do 

jogo, como cruzamentos, desarmares, passes, finalizações, entre outros, sem 

vivenciarem por inteiro as demais dimensões do jogo. Ou seja, de nada adianta formar 

jogadores que executam com perfeição os gestos técnicos, se os mesmos 

apresentam deficiências ao nível da compreensão do jogo. 

As seguintes habilidades que todo jogador de futebol deve desenvolver são: 

Recepção: Frisselli & Montovani (1999), dizem que a recepção é o primeiro 

contato com a bola, realizado através de uma das estruturas corporais permitidas 

pelas regras. A partir desse primeiro contato, onde ocorre à recepção, passamos a 

seguinte fase; 

- Domínio: Segundo Frisselli & Montovani (1999), é definido como ação de 

diminuir a velocidade da bola preparando-a para terceira fase; 

- Controle: De acordo com Frisselli & Montovani (1999), é o ato de manter a 

bola sob o seu raio de ação visando poder realizar a ação técnica subsequente com 

qualidade.       

Para Freire (2003) “o controle é condição de base para a realização de qualquer 

jogada no futebol”. Quando um jogador recebe a bola vinda de um passe, de um 

lançamento, ou de qualquer outro tipo de jogada, ele precisa controlar a bola e passá-

la num tempo mínimo. O jogador pode controlar a bola de várias maneiras: com várias 
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partes do pé, com o peito, com a cabeça, com a coxa, entre outras maneiras, em 

diferentes situações, às vezes durante um salto, uma corrida, ou mesmo parado, o 

que exige que o jogador tenha domínio suficiente sobre ela para controlá-la, senão 

será desarmado ou sua tentativa de dar sequência ao jogo será frustrada (FREIRE, 

2003). 

Para Freire (2003) condução é a habilidade que possibilita o jogador levar a 

bola de um ponto a outro do campo, sem ser desarmado, antes de efetuar uma  e 

outra ação, como um cruzamento ou outra jogada qualquer. 

 Conduzir a bola é uma habilidade de certa forma difícil, pois o jogador está 

sempre vigiado por uma marcação serrada por parte do adversário. Uma boa 

condução exige um eficiente controle e proteção da bola além de equilíbrio e 

velocidade. A condução da bola pode acontecer em linha reta, com mudanças de 

direção, e sempre a bola deve permanecer o mais perto possível do corpo do jogador. 

A condução envolve o preparo para um cruzamento, lançamento, passe entre outras 

jogadas como romper uma defesa no interior da área para preparação de uma 

finalização decisiva (FREIRE, 2003). 

Segundo Frisselli & Mantovani (1999), denomina-se condução a ação de 

progredir com a bola por todo espaços disponíveis do campo em velocidades 

elevadas.  

O drible para Freire (2003) é a habilidade de evitar que o adversário o desarme 

quando de posse da bola enquanto este a conduz ou controla. A função do drible num 

jogo é a de eliminar a marcação do adversário e colocar em boas condições de 

finalização ou para executar um bom passe, colocando assim seu companheiro em 

condição de realizar uma jogada mais aguda. 

Para Frisselli & Mantovani (1999), denomina-se drible o recurso que se utiliza 

o futebolista para, quando de posse de bola, ultrapassar o adversário sem perder o 

controle da mesma. A técnica do drible consiste de uma combinação de recursos 

variados, tais como o equilíbrio, balanceio, ginga do corpo, trabalha com os pés, fintas, 

velocidade de membros ou velocidades acíclicas. 

Para Frisselli & Mantovani (1999), marcar é a ação de impedir, obstruir, parar 

as ações técnicas e táticas do adversário que por ventura possam levar perigo a meta. 
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É considerado como principal recurso de defesa, e para isso é necessária muita 

habilidade, velocidade equilíbrio e força por parte do jogador, para desarmar seu 

adversário. Muitas vezes as tentativas de desarme terminam em penalizações quando 

o corpo do jogador é atingido em vez da bola (FREIRE, 2003). 

O passe segundo especialistas é um dos mais importantes fundamentos do 

jogo moderno, pois executar um bom passe requer muita habilidade do jogador e fazer 

passes rápidos e corretos são decisivos para o êxito do futebol. O passe apresenta 

diferentes modalidades como o passe de assistência (quando um jogador passa a 

bola a um companheiro em condições de fazer gol), lançamento, cruzamento, passe 

comum. Ao fazer um passe, o jogador enfrenta marcação por parte do adversário, 

portanto ele tem que ser veloz e evitar que o adversário tome a bola. A habilidade do 

passe desenvolve principalmente a habilidade coletiva do esporte, pois “aprender a 

passar é aprender a socializar as habilidades individuais” (FREIRE, 2003).         

Segundo Frisselli & Mantovani (1999), denomina-se passe a movimentação de 

bola entre companheiros da mesma equipe objetivando chegar a meta adversária ou 

manter durante o maior tempo possível a posse de bola, e pode ser executado com a 

parte interna, externa, com aponta do pé, com o peito do pé com a coxa, com a 

cabeça, ombro e com o peito, podendo ter uma trajetória rasteira e alta e ainda ser 

aplicado para cureta média e longa distância.  

Freire (2003) define a finalização como a habilidade mais decisiva do futebol, 

podendo ser elas feitas com cabeceio, chute, peito ou barriga, tendo como objetivo 

direcionar a bola para o gol. Para a realização da finalização o jogador tem que 

dominar diversas outras habilidades antes de chegar ao gol, como correr, driblar, 

passar, cruzar, cabecear, entre outras. A defesa trabalha de maneira a evitar a 

finalização do atacante. As principais habilidades motoras presentes no ato de finalizar 

são: equilíbrio, força de chute, velocidade de chute  

Segundo Frisselli & Mantovani (1999), finalizar ou chutar é o ato de tocar a bola 

utilizando à perna ou pé golpeando a mesma de diversas maneiras e em várias 

trajetória com objetivo principal de realizar um gol, podendo ser executado com a parte 

intera e externa do pé, com a ponta do pé, com o peito do pé sendo que seus tipos 

são: rasteiro, meia altura e alto, de voleio, de bate pronto, de puxada e de bicicleta.  
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Para Frisselli & Mantovani (1999), o cabeceio é a ação que o jogador realiza 

em golpear a bola com a cabeça com a intenção de fazer o gol, realizar um passe e 

ou afastar a bola da linha de defesa.  

É um fundamento usado preferencialmente em bolas altas, o cabeceio é uma 

habilidade usada tanto para atacar quanto para defender (FREIRE, 2003). 

Segundo Frisselli & Mantovani (1999), o cabeceio pode ser executado com a 

parte frontal da cabeça ou com a parte lateral da mesma podendo ser sua trajetória 

parabólica ou descendente e seus tipos podem ser assim definidos: parado, com salto, 

em corrida, lateral, para trás, com mergulho.  

O goleiro deve ter uma boa formação em relação a noções de espaço e tempo, 

senão terá muita dificuldade para executar alguns dos seus fundamentos como sair 

do gol e antecipar as bolas lançadas para área. O goleiro precisa ter muita força de 

salto para defender os chutes, bom nível de agilidade para reagir rapidamente às bolas 

lançadas próximas ao gol e para defender os chutes a rápidos e inesperados, o goleiro 

precisa ter muita velocidade de reação (FREIRE, 2003). 

 

3-CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente artigo teve como principal objetivo trazer fundamentos e técnicas 

para poder trabalhar o esporte futebol na iniciação, trazendo as primeiras técnicas 

para poder ensinar o esporte desde o início.  

Desta forma pode se estabelecer que para iniciar o esporte é necessário ter a 

idade correta, além de noções de coordenação motora prévias para conseguir realizar 

os movimentos necessários do esporte. 

Recomendo que para que inicie o trabalho com as crianças é necessário estar 

a par de todas as regras e técnicas a serem ensinadas e de primeiro contato com os 

alunos fazer testes de coordenação motora para averiguar o nível que estão no 

aprendizado. 
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