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O Futsal é um jogo esportivo coletivo muito popular no Brasil, tendo em vista
que nas escolas essa modalidade é praticada por alunos de todas as idades e
sexo, sendo esta, a mais, ou uma das mais presentes nesse ambiente. Por esse
motivo, existe uma importância muito grande de caracterizar-se essa
modalidade, de forma que o Futsal seja entendido desde sua organização interna
até suas ações técnicas e táticas. Esse relato, tem como objetivo apresentar um
olhar praxiológico desse jogo esportivo coletivo e, surgiu de observações
obtidas em aulas e treinamentos dessa modalidade, realizados no Colégio
Técnico Industrial de Santa Maria. Nessas observações era notório a dificuldade
que alguns alunos possuíam para estabelecer relações com seus companheiros,
com isso o arranjo tático do jogo acabava se tornando muito difícil de organizar-

se, da mesma forma as ações técnicas dos jogadores estavam sendo
prejudicadas, dificultando assim a estruturação do jogo. Por ser considerado um
jogo esportivo coletivo, o Futsal possui elementos que o caracterizam, sendo que
os mesmos são explicados pela Praxiologia Motriz, ciência que estuda a
organização interna dessas práticas e suas ações motrizes. Essa modalidade,
caracteriza-se por demandar de cooperação e oposição simultaneamente,
fazendo com que companheiros e adversários estabeleçam relações de interação
entre si, tendo em vista que essas relações ocorrem por meio da troca de
mensagens entre esses indivíduos. Para que o Futsal seja entendido de forma
completa, não basta apenas aprender movimentos técnicos e táticos separados da
sua lógica interna, pois, para os jogadores realizarem as ações motrizes corretas
é necessário que eles estabeleçam as relações de interação possibilitando a
tomada de decisão certa nos momentos certos. Com essa visão, percebe-se que a
Praxiologia Motriz auxilia muito no entendimento do Futsal, possibilitando aos
alunos uma compreensão de toda sua estruturação e organização interna,
facilitando a assimilação de elementos como a técnica e a tática, que são tão
importantes para a prática do jogo.
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