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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: 2008/2 
 
 

P R O G R A M A 
SÉTIMA  FASE 

 
 
DISCIPLINA: Metodologia do Futebol 
   Código: 7MFUT 
   Carga Horária: 90 h/a (crédito – 05) 
 
 
I. EMENTA: 

 
Histórico. Aspectos técnicos e táticos do futebol de campo e do futebol de 
salão. Regulamentação do futebol de campo e do futebol de salão. 
Relação do futebol educacional com o de participação e o de rendimento. 
Pedagogia e Metodologia do Futebol. Ensino, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos fundamentos. Processo de seleção e iniciação. 
Organização de escolas de Futebol. Arbitragem. Futebol adaptado às 
populações especiais. 
 

 
II. OBJETIVO GERAL 

 
Formar profissionais qualificados para intervir, acadêmica e profissionalmente, 
em instituições públicas e privadas no ensino ou treinamento do futebol. 
 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Contribuir para a formação da competência geral do profissional de Educação 
Física; 
 

• Conhecer a evolução histórica e as noções básicas de regras e regulamentações 
do futebol e do futsal; 

 
• Distinguir as diferentes abordagens empregadas no processo de treinamento 

físico, técnico e tático do futebol e futsal; 
 
• Identificar e aplicar as diferentes metodologias de ensino do futebol e do futsal; 
 
• Compreender os conceitos que norteiam a estrutura organizativa da preparação 

de futebolistas, mediante a consideração do sistema competitivo das equipes. 
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• Discutir sobre os processos de ensino do futebol, refletindo sobre propostas 
recentes em pedagogia do esporte;  

 
• Vivenciar, por meio da prática dirigida, os processos pedagógicos de ensino do 

futebol e do futsal; 
 
• Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa na 

área do futebol. 
 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 UNIDADE I – Introdução ao futebol. 
 

• Histórico e Evolução do futebol e futsal. 
• Caracterização do futebol e do futsal (técnica, tática e física). 

  
 UNIDADE II - Regulamentação Básica do futebol e do futsal. 
 
• Noções das Regras do Jogo. 
• Noções de Arbitragem. 
 
 
UNIDADE III – Processo de ensino-aprendizagem. 
 

• Iniciação esportiva em crianças e jovens. 
• Metodologia de ensino dos fundamentos do futebol de campo e do futsal. 
• As habilidades específicas e os gestos desportivos necessários à prática do 

                  futebol e do futsal; 
• As fases de ensino-aprendizagem dos alunos na infância e adolescência na  

       modalidade futebol. 
• A pedagogia do esporte, prática dirigida e o processo de ensino do futebol. 
• Futebol adaptado às populações especiais. 
 

UNIDADE IV – Processo de treinamento esportivo no futebol e futsal. 
 

• Caracterização do futebol  e do futsal (técnica, tática e física). 
• Sistemas táticos no futebol e futsal. 
• Fatores de rendimento. 
• Métodos tradicionais de treinamento físico, técnico e tático. 
• Métodos alternativos de treinamento físico, técnico e tático. 

 
UNIDADE V – Planejamento e periodização no futebol e futsal. 
 

• Modelos de periodização no futebol e futsal. 
• Planejamento e Organização no futebol e futsal. 
• Processo de seleção e iniciação. 
• Organização de escolas de Futebol 
 

 
V. METODOLOGIA ADOTADA: 
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• Aulas expositivas dialogadas, 
• Leitura e discussão de textos; 
• Aulas práticas; 
• Seminários. 
• Trabalhos em grupo.  

 
VI. RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Serão utilizados recursos audiovisuais, campo e ginásio poliesportivo da 
Universidade, bem como materiais correspondentes à prática da modalidade futebol. 

 
 
VII. AVALIAÇÃO 
 

• Prova escrita; 
• Avaliação da participação nas aulas; 
• Seminários; 
• Tarefas em grupo 

 
 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
MELO, R; MELO, L. Ensinando futsal. Rio de Janeiro, Sprint, 2007. 
 
MUTTI, D. Futsal, da iniciação ao alto nível. São Paulo, Phorte, 2003. 
 
WEINECK, J. Futebol total: o treinamento físico no futebol. Guarulhos: Phorte, 2004. 

 
 
 
 
 
IX. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BARROS NETO, Turibio Leite de; GUERRA, Isabela (Org.). Ciência do 
futebol. Barueri: Manole, 2004. 338 p. 
 
CASTELO, Jorge. Futebol: a organização do jogo . [S.l.]: Ed do Autor, 1996. 
541 p. 
 
DRUBSCKY, Ricardo. O universo tático do futebol: escola brasileira. Belo 
Horizonte: Health, 2003. 336 p. FREIRE, J. B. Pedagogia do Futebol. 2 ed. 
Campinas: Autores Associados, 2003. 98 p. 
 
MELO, Rogério Silva de. Futsal 1000 exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 1999. 
399 p. 
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X. OBSERVAÇÕES  
 
           Programa aprovado pelo Departamento em: ____/_____/_____ 

 
Chefe de Departamento: _______________________________________ 
 
Diretor de Ensino:_____________________________________________               

 
 


