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RESUMO 

 

O futebol, enquanto esporte da modernidade tem a Copa do Mundo como seu 
evento máximo, evento que surgiu em 1930, com a Copa do Uruguai. De lá para cá 
ocorreram 18 edições, e somente o Brasil participou de todas, sagrando-se 
pentacampeão em 2002. Neste cenário, o presente estudo procurou discorrer sobre 
a participação brasileira nas Copas do Mundo de futebol até o ano de 2002, visto 
que o evento de 2006 não foi tratado neste trabalho, buscando avaliar os sistemas 
de jogo utilizados pela “seleção canarinho”. Para tanto, realizou-se um estudo de 
natureza descritiva, de cunho bibliográfico, no qual foram abordados os seguintes 
assuntos: breve histórico do surgimento do futebol, baseado nas duas vertentes 
mais aceitas, enquanto jogo com bola e o futebol como esporte moderno, porém a 
vertente utilizada para este trabalho é a do futebol enquanto esporte moderno; 
surgimento e expansão da Federação Internacional de Futebol (FIFA), sendo esta a 
responsável pela organização da Copa do Mundo, e a Copa como evento máximo 
do futebol mundial; entendimento de estratégia, tática e sistema de jogo; principais 
sistemas de jogo existentes numa ordem cronológica; sistemas de jogo utilizados 
pela seleção brasileira durante as Copas do Mundo de 1930 a 2002. Avaliando os 
sistemas de jogo utilizados pela seleção brasileira de futebol e co-relacionando com 
o surgimento dos mesmos, observa-se um despovoamento da zona de ataque, uma 
prevalência de alguns sistemas de jogo, em especial do sistema clássico nas 
primeiras edições da Copa, e do sistema 4x4x2 a partir de 1978 e, por fim, destaca-
se o sistema 4x3x3 foi o utilizado pela seleção brasileira em dois títulos mundiais, o 
que não aconteceu com nenhum outro sistema de jogo.  

 

Palavras-Chave: Sistema de Jogo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo de Futebol 

 

 



ABSTRACT 

 

Football as sport of modernity, has the World Cup event as its maximum, an event 
that began in 1930 with the World Cup in Uruguay. Since then, there were 18 issues, 
only Brazil and participated in all, was crowned champion in 2002. In this scenario, 
this study sought to discuss the Brazilian participation in World Cup soccer by the 
year 2002, whereas the 2006 event was not handled in this work, aiming to evaluate 
the systems used by the game "selection canary."For this, we carried out a 
descriptive study, based on bibliography, which covered the following topics: a brief 
history of the emergence of soccer, based on the two slope most accepted, while 
playing with ball and football as a modern sport, but the strand used for this work is 
the sport of football as modern; emergence and expansion of the International 
Football Federation (FIFA), which is responsible for organizing the World Cup and 
World Cup as football's world event; understanding of strategy, tactics and game 
system; major game systems existing in a chronological order; game systems used 
by the Brazilian team for World Cups from 1930 to 2002. Assessing game systems 
used by the Brazilian soccer team and co-relate with the appearance of them, there 
is a depopulation of attack, a prevalence of some gaming systems, especially the 
classical system in the first editions of the Cup, 4x4x2 and system since 1978 and, 
finally, that the 4x3x3 system was used for Brazil in two world titles, which did not 
happen with any other gaming system. 

 

Key-words: Game systems, Brazil squad, World Cup Soccer 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na segunda metade do séc. XIX surge na Inglaterra o futebol, atualmente 

um dos esportes mais praticados em todo o mundo. Segundo Elias e Dunning, 

conforme Reis (2003), esse esporte era inicialmente praticado somente pela classe 

dominante como uma forma de lazer, principalmente nas escolas públicas inglesas, 

que eram frequentadas somente pela elite.  

Em 1863 foi criada a Associação de Futebol Inglesa (Football Association - 

FA), ficando esta responsável pelas primeiras normatizações do futebol. A criação 

da FA é tida como o marco definidor do futebol como um esporte moderno. Com a 

normatização, o que ocasionou a uniformização das regras e o estabelecimento de 

uma organização própria, o futebol ganhou adeptos em vários países do continente 

europeu, fato este também ocorrido em países não pertencentes à Europa (REIS, 

2003). 

Após essa disseminação no continente europeu, o futebol deixou de ser um 

esporte praticado somente pela elite. Neste sentido, Reis (2003) coloca que os 

estudos de Elias e Dunning destacam que o futebol foi aceito independente das 

estruturas dos países que aderiram à sua prática e/ou tornaram-no um espetáculo.  

Em 1885 ocorre a profissionalização do futebol, devido ao grande número de 

pessoas com tempo ocioso que se dedicava a prática desse esporte; isso gerou uma 

intriga para os praticantes da classe dominante, pois estes não aceitavam ser 

derrotados por uma classe subalterna (REIS, 2003).  

Em 1904, as Federações da França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suécia, 

Suíça e Espanha criaram a Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 

entidade máxima do futebol mundial e principal responsável pelo status que este 

esporte conseguiu no cenário mundial.  

Em 1924 e 1928, na organização dos Jogos Olímpicos de Paris e Amsterdã, 

respectivamente, a FIFA responsabilizou-se pela organização do torneio de futebol, 

com a intenção de reconhecer as disputas futebolísticas olímpicas como as 
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primeiras edições de campeonatos mundiais de futebol. Porém, dadas as 

divergências entre a FIFA e o COI, a primeira entidade desistiu de organizar as 

competições futebolísticas nos Jogos Olímpicos, o que proporcionaria a criação da 

Copa do Mundo de Futebol (REIS, 2003).  

Em 1930, no Uruguai, ocorreu a primeira edição da Copa do Mundo, sendo 

este considerado o primeiro campeonato mundial de futebol e o evento máximo do 

mundo futebolístico. A partir de 1930, a FIFA organizou, a cada quatro anos, a Copa 

do Mundo de Futebol, ressalvando-se os eventos de 1942 e 1946, períodos 

marcados por grandes guerras e que ocasionaram a não realização das copas 

citadas.  

Entre 1930 e 2006 foram realizadas dezoito Copas do Mundo de Futebol e 

somente a Oceania e a África ainda não foram palcos deste grandioso evento, pelo 

menos até o ano de 2010, visto que pela primeira vez este evento será realizado no 

continente africano, mais especificamente na África do Sul. Neste sentido, há 

indícios que evidenciam os interesses da FIFA em expandir o futebol por todos os 

cantos do planeta, agregando a este esporte valores marcantes do sistema 

capitalista. 

“Durante os últimos 25 anos, a FIFA tem conseguido 
estender seu campo de influência por todo o mundo, não 
somente no âmbito esportivo, senão também em outros 
setores de nossa sociedade, como o comercial e o político. O 
futebol em mais de uma faceta, expandiu-se para regiões 
inteiras e sua população. Com mais de 200 milhões de 
jogadores ativos, o futebol converteu-se em uma das 
melhores indústrias do lazer, abrindo novos mercados no 
mundo não apenas para a FIFA, senão para o resto das 
nações” (FIFA). 

 

Desde a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol, apenas sete países 

conseguiram obter o título de campeão: Uruguai (1930 e 1950), Itália (1934, 1938, 

1982 e 2006), Alemanha (1954, 1978 e 1990), Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 e 

2002), Inglaterra (1966), Argentina (1974,1986) e França (1998), sendo o Brasil o 

único que conseguiu o titulo fora do seu próprio continente.  

Durante o transcorrer das Copas as equipes participantes fizeram uso 

diferenciado das táticas de jogo, incluindo neste contexto os sistemas de jogo, ou 

seja, a distribuição dos jogadores em campo para o início e transcorrer da partida, 
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uma formação básica que objetiva preencher todos os espaços do campo . Neste 

cenário de mudanças nos sistemas de jogo utilizados durante a Copa do Mundo de 

Futebol, a seleção brasileira também esteve presente, fazendo uso de sistemas 

variados ao longo da historia.  

Assim, o presente estudo teve a intenção de verificar e discorrer a respeito 

dos sistemas de jogo utilizados pela Seleção Brasileira de Futebol durante as Copas 

do Mundo de Futebol, de 1930 a 2002. Para tanto, far-se-á uma “viagem no tempo”, 

tendo como ponto de partida o Uruguai (1930) e como chegada a Coréia-Japão 

(2002). 

Por fim, entende-se que o presente estudo justifica-se pelas contribuições 

quanto aos conhecimentos e discussões acerca do futebol, na medida em que se 

torna importante levantar os sistemas de jogo utilizados pela seleção brasileira 

durante as 17 Copas do Mundo de Futebol, procurando verificar se ocorreram 

mudanças significativas ao longo do tempo e, em caso positivo, quais foram estas 

mudanças e, ainda, se ocorreu prevalência de algum sistema, seja ele considerado 

“ofensivo” ou “defensivo”. 
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2. METODOLOGIA  

 

Este trabalho teve por objetivo verificar os sistemas de jogo utilizados pela 

seleção brasileira de futebol entre 1930 e 2002. Para tanto, foi desenvolvido um 

estudo de natureza descritiva, de cunho bibliográfico. Segundo Cruz; Ribeiro (2004) 

o estudo de natureza descritiva consiste em observar, registrar, analisar, descrever e 

correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir com 

precisão a freqüência em que um fenômeno ocorre e sua relação com outros 

fatores.  

O estudo bibliográfico foi dividido nas seguintes partes:  

 histórico do futebol, entendo-o como esporte da modernidade; 

 surgimento e desenvolvimento da Federação Internacional de Futebol 

(FIFA), entidade responsável pela organização da Copa do Mundo de 

Futebol; 

 A Copa do Mundo como o evento “máximo” do futebol mundial 

 conceituação de tática e estratégia; 

 conceituação de sistema de jogo; 

 sistemas de jogo utilizados pela seleção brasileira de futebol durante as 

Copas de 1930 a 2002. 

 

Optou-se em desenvolver o estudo até a Copa de 2002 em razão da viabilidade 

de coleta de informações. 

As fontes utilizadas para essa coleta de dados foram: jornais, livros, artigos 

científicos em periódicos, revistas esportivas e bases de dados localizadas na 

internet, como a página da Federação Internacional de Futebol (FIFA). Nestas fontes 

procurou-se informações que foram utilizadas no intuito de descrever os sistemas de 

jogo utilizados pela “seleção canarinho” durante o transcorrer do evento máximo do 

futebol mundial. 
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Assim, foram analisados os sistemas de jogo utilizados pela seleção brasileira, 

que até hoje foi agraciada com o cinco títulos de campeã do mundo de futebol, nos 

anos de 1958,1962,1970, 1994 e 2002; os demais títulos foram conquistados pelos 

seguintes países: Uruguai (1930 e 1950), Itália (1934,1938,1982 e 2006), Alemanha 

(1954,1974 e 1990), Inglaterra (1966), Argentina (1978,1986) e França (1998).  

Após a constatação dos sistemas de jogo utilizados pela seleção brasileira 

durante as Copas do Mundo, procurou-se verificar, na seqüência cronológica dos 

eventos já realizados (1930 a 2002), se ocorreram mudanças significativas nos 

sistemas, se houve uma maior incidência de determinado sistema de jogo e, por fim, 

se os sistemas de jogo utilizados podem ser considerados “ofensivos” ou 

“defensivos”, tendo em vista o tratamento que a literatura dá a essa questão. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. A Gênese do Futebol 

 

Segundo Normando (2004), o futebol, essa paixão, hoje mundial, já foi 

bastante restrita: foi identificadora de camadas socialmente segregadas e tidas 

como perturbadora da ordem urbana. Mergulhar, pois, na ancestralidade do futebol e 

refazer seu caminho não-linear de desenvolvimento ajuda a estabelecer significados 

para as estatísticas contemporâneas, tanto quanto possibilita um viés de 

entendimento da história sócio-cultural dos seus agentes, uma vez que, com certa 

anterioridade temporal, a “pelota” acompanha o homem no seu caminhar através da 

história.  

 É inegável a existência de controvérsias sobre o surgimento do jogo com a 

bola. Segundo Unzelte (2002, apud Crivellenti; Soares, 2005) as primeiras 

manifestações surgiram na China entre 3.000 e 2.500 a.c., onde os soldados tinham 

o costume de chutar o crânio dos inimigos derrotados, e este crânio tinha que ser 

lançado entre duas estacas que estavam cravadas ao chão.  

 Aquino (2002) informa que o jogo com a bola surgiu dois mil e trezentos anos 

atrás, na China, através do tsu-chu, que significa “golpe na bola com o pé”, onde o 

seu criador foi Yang-Tsé, que pertencia à guarda do jovem imperador Huang-Ti, 

primeiro nobre a se interessar por futebol. Esse esporte chinês, criado para fins 

militares, tinha padrões bem parecidos com o utilizado hoje pelo futebol, como o 

campo que era regular e suas medidas eram 30 metros de largura por 60 metros de 

comprimento. A bola utilizada era feita de couro cru e sua parte interna preenchida 

com crina (pêlo do pescoço e da cauda do cavalo), participavam desse esporte duas 

equipes composta por doze jogadores. 

Já os japoneses praticavam a mais de 2.000 anos atrás o Kemari, sendo este  

considerado mais uma apresentação de habilidades do que uma competição 

esportiva. Era praticado em um campo quadrado e rodeado de cerejeira, uma árvore 

recheada de símbolos para os japoneses, e cada equipe era composta por oito 
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jogadores. Também surgiu como forma de treinamento militar, depois passou a ser 

praticado pelos nobres e bastante tempo depois começou a ser praticado por todas 

as classes sociais, assim como o futebol (AQUINO, 2002). 

De acordo com Aquino (2002), para os gregos o esporte mais parecido com o 

futebol era o epyskiros, que mesmo não fazendo parte das Olimpíadas, era realizada 

uma competição de quatro em quatro anos. Neste esporte a bola utilizada era feita 

de bexiga de boi recheada com ar e areia, e as equipes eram compostas por 9 

jogadores, também praticado em um campo quadrado. 

O esporte mais parecido com o futebol para os romanos era o harpastum, só 

não se sabe ao certo se era praticado utilizando as mãos ou os pés. Normando 

(2004) informa que o harpastum fixou certas funções aos seus praticantes. Esta 

transformação traçou uma inquestionável aproximação tática com o jogo 

contemporâneo, colocando-o como um antecessor direto do futebol de hoje: o 

campo era retangular, com uma linha divisória em duas linhas de meta, devendo as 

duas equipes lutar pela posse da bola e tentar levá-la até a meta adversária, 

denominada locus santium. Essa zona do campo era protegida por jogadores lentos, 

quase parados, de funções defensivas como as do goleiro ou zagueiros de hoje. Os 

jogadores mais velozes e ofensivos atuavam por uma zona do campo chamada área 

pilae praetervolantis et superiectae, enquanto um terceiro tipo de jogador, o 

medicurrens, permanecia sobre a linha divisória do campo. Sua função não se sabe 

ao certo qual tenha sido, pois jogava para os dois lados ao mesmo tempo, passando 

a bola ora a um, ora a outro jogador de defesa ou de ataque.  

Segundo Aquino (2002) há informações de que a prática do jogo com bola 

também era conhecida das populações indígenas do continente americano. Cada 

população indígena usava o jogo com a bola de acordo com seus costumes e 

crenças. 

Já na Itália, desde a Idade Média é disputado o cálcio, praticada na Itália 

feudal. O cálcio tinha como principal característica a violência, e com isso Giovanni 

di Bardi fixou algumas regras para amenizar essa violência. Este jogo podia ser 

praticado com os pés ou com as mãos, sendo realizado entre duas equipes em um 

campo de terra, onde cada equipe era composta por 27 jogadores e contava com 10 
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juízes. O objetivo do jogo era atravessar todo o terreno do adversário com uma bola 

mediante constantes ataques físicos. Até os dias de hoje esse esporte é praticado 

de forma comemorativa no dia 24 de junho, dia de São João (NORMANDO, 2004). 

Todos os jogos anteriormente citados eram regulamentados por tradições 

locais, sendo assim suas regras variavam de um local para o outro e se 

caracterizavam por um alto grau de violência entre seus jogadores, o que indicava a 

necessidade de se normatizar tais jogos, tendo em vista a diminuição das ações 

violentas.  

A normatização de vários jogos se deu na Inglaterra, passando por vários 

estágios até se chegar ao que hoje é denominado de esporte (REIS, 2000) e o 

futebol está dentro deste contexto. 

 O chamado “surgimento” do futebol é baseado em duas vertentes, a primeira 

considera que o futebol surgiu a partir dos jogos com bola e que esses já ocorriam 

desde 2500 a.c. como foi relatado anteriormente. A segunda vertente é que o futebol 

surgiu nas escolas públicas inglesas como um esporte moderno. Então vamos 

conhecer um pouco dessa segunda vertente. 

 Alguns jogos coletivos ingleses, que eram denominados por passatempos 

foram esportivizados nos séculos XIX e XX, e são comumente tratados pela 

literatura como “esportes modernos”. Sendo assim o futebol é um dentre os vários 

esportes modernos, porém com características bem peculiares, pois foi esse o 

esporte que mais aceitação teve dentre os povos do mundo inteiro, sendo até hoje o 

mais praticado em diversos países, contando com importantes competições locais e 

internacionais (REIS, 2003). 

O futebol surgiu de forma regulamentada, inicialmente, nas escolas públicas 

inglesas entre 1845 e 1862 (ELIAS & DUNNING, 1992, apud Reis, 2003). Mas o 

marco oficial da “criação” do futebol, como um esporte moderno, é os últimos meses 

do ano de 1863, quando foi criada a Associação de Futebol Inglesa (“Football 

Association” – FA). Nesse período histórico as escolas públicas inglesas eram 

frequentadas somente pela elite, ou seja, somente a classe social mais favorecida 

podia praticar o futebol. Porém essa situação não permaneceu por muito tempo, pois 

o futebol não demorou a ser disseminado entre a classe trabalhadora e até mesmo 

para as pessoas com tempo ocioso (REIS, 2003). 
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Com o aumento do número de praticantes desse esporte era inevitável sua 

profissionalização, mesmo com toda a resistência pelos membros da elite. Então a 

partir do ano de 1885 começou o processo de profissionalização do futebol. A 

profissionalização se deu em especial pelas pessoas com tempo ocioso, que podiam 

dedicar muito tempo a sua prática, destacando-se assim frente aos outros 

praticantes, em especial aos freqüentadores das “Public Schools”, que se negavam 

a participação em confrontos (REIS, 2003). 

Com o processo de esportivização e normatização das regras do futebol, 

facilitou sua disseminação pelo mundo, conquistando assim mais praticantes e fãs. 

Como o futebol, enquanto esporte moderno, surgiu na Inglaterra, os primeiros países 

contaminados foram os europeus (REIS, 2003). 

A expansão do futebol aos países europeus se deu concomitante ao processo 

de profissionalização do mesmo. Esta expansão levou consigo os elementos 

constitutivos do jogo, sua linguagem, sua forma de organização, seus costumes, 

suas vestimentas e, também, o hábito de terem adeptos assistindo aos jogos, 

aqueles que, atualmente, denominamos de espectadores ou de torcedores.
  

Soma-

se a essa expansão do futebol o desenvolvimento ferroviário, como conseqüência da 

revolução industrial, facilitando assim o transporte dos jogadores e 

consequentemente a ampliação de disputas entre regiões (REIS, 2003). 

Após a expansão do futebol pelo mundo foram sendo criadas Federações que 

eram responsáveis pela organização de competições e pela regulamentação do 

futebol em seu país. E em 1904 surge a “Fédération Internationale de Football 

Association” (FIFA), sendo o órgão máximo de representação do Futebol (REIS, 

2003). 

 É inegável a importância das Confederações Nacionais e da FIFA no 

processo de difusão do futebol espetáculo e, também, no seu nível de 

desenvolvimento técnico e tático. A FIFA em especial tem uma participação 

fundamental na transformação do futebol em um dos maiores produtos da economia 

mundial no final do Século XX (REIS, 2003). Umas das estratégias que a FIFA 

utilizou para elevar o futebol ao nível no qual ele se encontra foi a criação da Copa 

do Mundo de Futebol. 
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3.2. Surgimento e desenvolvimento da Federação Internacional de 

Futebol (FIFA) 

 

 

 Após a normatização e esportivização do futebol, este esporte foi se 

espalhando cada vez mais pelo mundo, o que induziu a criação de uma entidade 

que fosse responsável pela organização dos eventos futebolísticos de ordem 

mundial, pois não adiantava cada país ter a sua Federação e criar regras próprias. 

 Assim, no dia 21 de maio de 1904 as Federações Nacionais da Bélgica, 

França, Dinamarca, Holanda, Suécia, Suíça e Espanha criaram a Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), sendo esta a instituição máxima de 

futebol e a grande responsável pelo status que hoje esse esporte desfruta no mundo 

e por sua transformação em mercadoria global (REIS, 2003).  

 Juntamente com o Comitê Olímpico Internacional (COI), a FIFA ficou 

responsável pela organização futebolística no contexto dos Jogos Olímpicos, com a 

intenção de reconhecer as disputas futebolísticas olímpicas de futebol como edição 

das primeiras competições mundiais de futebol; porém a FIFA participou apenas da 

organização de duas competições, em 1924 nos Jogos Olímpicos de Paris, e em 

1928 nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, devido a divergências com o COI, 

decidindo não mais participar na organização doTorneio Olímpico de Futebol (REIS, 

2003). 

 Após essa divergência com o COI, a FIFA tinha que continuar a desenvolver 

competições futebolísticas mundiais, e visto a repercussão que o futebol causou nos 

Jogos Olímpicos, chegando a ter um público de 50.000 expectadores, motivou ainda 

mais a entidade a realizar em 1930 a primeira Copa do Mundo de Futebol no 

Uruguai. Desde então essa competição vem sendo realizada a cada quatro anos, 

ressalvando os anos de 1942 e 1946 onde alguns países se encontravam em 

guerra, não havendo assim a competição nos anos supracitados. 

 Reis (2003) ressalta que em torno não só do futebol, mas também da 

realização da Copa do Mundo de Futebol,
 

criou-se um mundo de negócios 

milionários e que atrai os mais diferentes setores, como, por exemplo, o turismo, a 



22 
 

indústria têxtil e de calçados, – particularmente de materiais esportivos, além da 

criação de novos profissionais, todos esportivos – os empresários, advogados, 

juízes, economistas, gestores e dirigentes. E uma forma de observar isso é 

analisando os países que já sediaram este grandioso evento, onde a FIFA está 

quase conseguindo abranger todos os continentes, faltando apenas a Oceania e o 

Continente Africano, isso pelo menos até o ano de 2010 onde a África do Sul será 

sede da Copa do Mundo de Futebol. 

Para termos noção da dimensão alcançada pela FIFA é só observarmos o 

número de países filiados a essa organização. Hoje a FIFA conta com 208 países 

filiados, superando o número de vinculados a Organização das Nações Unidas – 

ONU, países estes que “lutam” a cada quatro anos pelo título da Copa do Mundo de 

Futebol, evento de maior grandeza e importância no âmbito do futebol e que está 

sob a tutela da Federação Internacional de Futebol (FIFA, 2009b). O quadro abaixo 

apresenta os países filiados a FIFA, demonstrando a sua intensa capilarização por 

todos os recantos do mundo. 

 

Quadro I: Países Associados a FIFA 

Afeganistão Albânia Alemanha Andorra 

Angola Angola Antiga y Barbuda Atilas Holandesa 

Arábia Saudita Argélia Argentina Armênia 

Aruba ARY de 

Macedônia 

Austrália Áustria 

Azerbaiyán Bahamas Bahrein Bangladesh 

Barbados Bélgica Belice Benin 

Bermudas Bielorrússia Bolívia Bósnia-

Herzegovina 

Botsuana Brasil Brunéi 

Darussalam 

Bulgária 

Burkina Faso Burundi Bután Cabo Verde 

Camboya  Camerún Canadá Chad 

http://es.fifa.com/associations/association=afg/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=alb/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ger/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=and/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ang/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=aia/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=atg/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ant/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=alg/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=arg/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=arm/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=aru/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mkd/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mkd/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=aus/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=aut/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=aze/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bah/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bhr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ban/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=brb/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bel/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=blz/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ben/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ber/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=blr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bol/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bih/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bih/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bot/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bra/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bru/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bru/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bul/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bfa/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bdi/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=bhu/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cpv/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cam/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cmr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=can/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cha/index.html
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Chile Chinese Taipei Chipre Colômbia 

Comoras Congo Costa de Marfim Costa Rica 

Croácia Cuba Dinamarca Dominica 

Equador Egito El Salvador Emirados Árabes 

Unidos 

Eritrea Escócia Eslováquia Eslovênia 

Espanha Estados Unidos 

de América 

Estônia Etiópia 

Filipinas Finlândia Fiyi França  

Gabón Gales Gâmbia Geórgia 

Gana Granada Grécia Guam 

Guatemala Guinea Guinea Equatorial Guinea-Bissáu 

Guyana Haiti Honduras Hong Kong 

Hungria Índia Indonésia Inglaterra 

Iraque  Iran Irlanda do Norte Islândia 

Islas Caiman Islas Cook Islas Feroe Ilhas Salomão  

Islas Vírgenes 

Británicas 

Islas Vírgenes 

Estadounidenses 

Israel Itália 

Jamaica Japão  Jordânia Kazajstán 

Kenia Kirguistán Kuwait Laos 

Lesoto Letônia Líbano Libéria 

Líbia Liechtenstein Lituânia Luxemburgo 

Macao Madagascar Malásia Malaui 

Maldivas Mali Malta Marrocos 

Mauricio Mauritânia México Moldávia 

Mongólia Montenegro Montserrat Moçambique 

Mianmar Namibia Nepal Nicarágua 

http://es.fifa.com/associations/association=chi/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tpe/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cyp/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=col/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=com/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cgo/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=civ/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=crc/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cro/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cub/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=den/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=dma/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ecu/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=egy/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=slv/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=uae/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=uae/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=eri/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sco/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=svk/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=svn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=esp/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=usa/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=usa/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=est/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=eth/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=phi/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=fin/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=fij/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gab/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=wal/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gam/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=geo/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gha/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=grn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gre/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gum/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gua/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gui/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=eqg/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=gnb/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=guy/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=hai/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=hon/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=hkg/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=hun/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ind/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=idn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=eng/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=irq/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=irn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=nir/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=isl/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cay/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cok/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=fro/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=vgb/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=vgb/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=vir/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=vir/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=isr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ita/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=jam/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=jor/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=kaz/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ken/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=kgz/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=kuw/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lao/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=les/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lva/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lib/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lbr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lby/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lie/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ltu/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lux/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mac/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mad/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mas/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mwi/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mdv/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mli/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mlt/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mar/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mri/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mtn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mex/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mda/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mng/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mne/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=msr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=moz/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=mya/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=nam/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=nep/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=nca/index.html
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Níger Nigéria Noruega Nova Caledônia 

Nova Zelândia Omã Países Baixos  Paquistão 

Palestina Panamá Papúa Nueva 

Guinea 

Paraguai 

Peru Polônia Portugal Porto Rico 

Qatar RD do Congo RDP de Coréa República 

Centroafricana 

República Checa República de 

Corea 

República de 

Irlanda 

República 

Dominicana 

RP China Ruanda Romênia Rússia 

Samoa Samoa 

Estadounidense 

San Cristóbal y 

Nieves 

San Marino 

San Vicente y las 

Granadinas 

Santa Lucía Santo Tomé y 

Príncipe 

Senegal 

Sérvia Seychelles Sierra Leona Singapura 

Síria Somália Sri Lanka Suazilândia 

Sudáfrica Sudán Suécia Suíça 

Suriname Taiti Tailândia Tanzânia 

Tayikistán Timor Oriental Togo Tonga 

Trindade e 

Tobago 

Túnez Turcas y Caicos Turkmenistán 

Turquia Ucrânia Uganda Uruguai 

Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam 

Yemen Yibuti Zâmbia Zimbábue 

 

 Após conhecer os países filiados a FIFA e a dimensão que a mesma tem no 

“mundo futebolístico”, vamos ver qual destes países fizeram e fazem história no 

universo futebolístico. Para tanto vamos conhecer um pouco da história de todas as 

Copas do Mundo de Futebol de 1930 a 2002. 

http://es.fifa.com/associations/association=nig/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=nga/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=nor/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ncl/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=nzl/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ned/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=ple/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=pan/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=png/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=png/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=par/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=per/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=pol/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=por/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=pur/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=qat/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cod/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=prk/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cta/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cta/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=cze/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=kor/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=kor/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=irl/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=irl/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=dom/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=dom/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=chn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=rwa/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=rou/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=rus/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sam/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=asa/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=asa/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=skn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=skn/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=smr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=vin/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=vin/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=lca/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=stp/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=stp/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sen/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=srb/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sey/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sle/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sin/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=syr/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=som/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sri/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=swz/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=rsa/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sud/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=swe/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sui/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=sur/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tah/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tha/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tan/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tjk/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tls/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tog/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tga/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tri/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tri/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tun/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tca/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tkm/index.html
http://es.fifa.com/associations/association=tur/index.html
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3.3. A Copa do Mundo como o evento “máximo” do futebol mundial 

 

 

 Visto o papel da FIFA para que o futebol chegasse ao patamar no qual se 

encontra hoje, buscou-se neste momento discutir a Copa do Mundo como o evento 

“máximo” do futebol mundial. Para tanto, far-se-á uma “pequena viagem” pelas 

Copas do Mundo de Futebol para observar a evolução e a participação dos países 

neste evento, cujo o ponto de partida é o Uruguai e o de chegada Coréia-Japão.  

 A primeira Copa do Mundo de Futebol ocorreu no Uruguai em julho do ano de 

1930, sendo que a competição contou com a participação de 13 equipes. Durante o 

transcorrer dessa competição foram realizadas 18 partidas, ficando o Uruguai com o 

título de Campeão do Mundo de Futebol dentro de sua “casa”, onde venceu a 

Argentina de virada por 4 a 2, fazendo assim com que a equipe Argentina ficasse 

com o título de vice-campeão e na terceira colocação estava os Estados Unidos. No 

decorrer de todas as partidas realizadas foram marcados 70 gols, ficando assim uma 

média de 3,9 por partida (FIFA, 2009a). 

 Em junho de 1934, na Itália, foi realizada o “Campiomati Mondiali Di Calcio”, 

nome esse que a Itália utiliza até os dias de hoje para denominar o futebol. Nesta 

competição participaram 16 equipes, com a realização de 17 jogos. A competição 

teve como jogo final a Itália contra Checoslováquia, no qual o resultado foi 2 a 1 a 

favor do italianos, com a Checoslováquia tornando-se vice-campeã e em terceiro 

lugar a Alemanha. Durante a competição foram marcados 70 gols, tendo uma média 

de 4.1 por partida (FIFA, 2009a). 

 A terceira edição da Copa do Mundo de Futebol ocorreu na França em junho 

de 1938. A competição contou com a participação de 15 equipes, somando um total 

de 18 jogos, sendo marcados 84 gols durante o evento, com uma média de 4,7 por 

partida. O jogo final foi entre Itália e Hungria, com os italianos sagrando-se 

campeões, por um placar de 4 a 2; na terceira colocação ficou o Brasil, após um 

jogo muito disputado contra a Polônia (FIFA, 2009a). 
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 Após a Copa de 1938 ocorreu uma interrupção de doze anos na realização da 

Copa do Mundo de Futebol, devido à Guerra Mundial, não sendo realizados os 

eventos em 1942 e 1946. 

 E após esses anos sem a realização da Copa, em junho de 1950 é realizada 

a quarta edição da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, na qual participaram 13 

equipes e foram realizadas 22 partidas. A final colocou frente a frente Brasil e 

Uruguai, onde nos segundos finais o Uruguai fez o seu segundo gol, vencendo 

assim o Brasil por 2 a 1 em um jogo emocionante e trágico para a nação brasileira. 

Em terceiro lugar ficou a Suécia. Nesta competição foram marcados 88 gols, tendo 

una média de 4 por partida (FIFA, 2009a). 

 Em junho de 1954 deu-se inicio a mais uma edição da Copa do Mundo, tendo 

como país sede a Suíça. Desta vez o evento ocorreu com a participação de 16 

equipes, que realizaram uma somatória de 26 partidas, estando na grande final a 

Alemanha e Hungria, onde de virada a Alemanha venceu por 3 a 2, e na terceira 

colocação ficou a Áustria. Dentre as 26 partidas realizadas foram marcados 140 

gols, tendo assim uma média de 5,4 gols por partida (FIFA, 2009a). 

 A Suécia foi palco da sexta edição da Copa do Mundo de Futebol, que 

ocorreu em junho de 1958. A competição foi agraciada com a participação de 16 

países, que disputaram 35 partidas que resultaram em 126 gols, tendo em média 3.6 

gols por partida. A partida final desta edição ocorreu entre Brasil e Suécia, onde em 

um resultado de 5 a 2 o Brasil foi campeão do mundo de futebol, a Suécia foi a vice-

campeã e a França ficou com o terceiro lugar (FIFA, 2009a). 

 A Copa de 1962 ocorreu no Chile, com a participação de 16 equipes, que 

realizaram um total de 32 partidas. No transcorrer da competição foram marcados 89 

gols, com uma média de 2,8 gols por partida. O jogo final foi realizado entre Brasil e 

Checoslováquia, onde o Brasil se consagrou campeão com uma vitória de 3 a 1. O 

país sede da Copa do Mundo de Futebol ficou com a terceira colocação (FIFA, 

2009a). 

 Em 1966 ocorre a Copa do Mundo de Futebol na Inglaterra, com 16 equipes 

participantes da competição, realizando 32 jogos totais e tendo um saldo total de 

gols de 89, com uma média de 2,8 gols por jogo. O titulo de campeão do mundo de 
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futebol ocorreu em um jogo onde a Inglaterra venceu a Alemanha por 4 a 2 durante 

a prorrogação. O terceiro lugar ficou com Portugal (FIFA, 2009a). 

 Em 1970 é a vez do México receber a Copa do Mundo de Futebol, que contou 

com a participação de 16 equipes, que totalizaram 32 jogos e essas equipes 

marcaram 95 gols durante toda a competição, computando assim uma média de 3,0 

gols por partida. O jogo final foi entre Brasil e Itália, onde o Brasil se consagrou pela 

terceira vez campeão do mundo de futebol com um resultado de 4 a 1, ficando a 

Alemanha com o terceiro lugar (FIFA, 2009a). 

 Agora é a vez da Alemanha receber a Copa do Mundo de Futebol em 1974, 

onde houve a participação de 16 equipes e a realização de 38 partidas. A final 

ocorreu entre o país sede da competição contra a Holanda, onde a Alemanha se 

consagrou campeã por um resultado de 2 a 1. A Polônia ficou com a terceira 

colocação. Nesta competição foram marcados 97 gols, tendo uma média de 2,6 gols 

por partida (FIFA, 2009a). 

 Em 1978 a Copa do Mundo de Futebol é realizada na Argentina, que recebeu 

16 países para o evento. Foram realizadas 38 partidas, com uma média de 2,7 gols 

por partida, totalizando 102 gols ao final da competição. A Argentina venceu os 

Países Baixos por 3 a 1 e foi então a campeã desta edição da copa do mundo, 

ficando o Brasil com a terceira colocação (FIFA, 2009a). 

 Agora com a presença de 24 países a Espanha recebe a Copa do Mundo de 

1982, competição esta que contou com 52 partidas e 146 gols, tendo assim uma 

média de 2,8 gols por partida. A Itália se consagrou campeã em uma vitória sobre a 

Alemanha por 3 a 1, e com a terceira colocação ficou a Polônia (FIFA, 2009a). 

 Pela segunda vez o México é o responsável pela organização da Copa do 

Mundo de Futebol, dessa vez no ano de 1986. Participaram desta competição 24 

países e foram realizados um total de 52 jogos, totalizando 132 gols marcados, 

tendo uma média de 2,5 por partida. A Argentina venceu a Alemanha por 3 a 2 e 

levou o título de campeã do mundo, o terceiro lugar ficou com a França (FIFA, 

2009a). 

 A Copa do Mundo de Futebol ocorreu na Itália em 1990 e contou a 

participação de 24 países. Durante esta Copa ocorreram 52 jogos, perfazendo uma 
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média de 2,2 gols por partida, com um total de 115 gols ao final da competição. Na 

final entre Alemanha e Argentina a seleção alemã levou a melhor, vencendo por 1 a 

0,  e a seleção italiana ficou com a terceira colocação (FIFA, 2009a). 

 Já no ano de 1994 a Copa do Mundo de Futebol foi realizada nos Estados 

Unidos, onde o Brasil consagrou-se tetra campeão do mundo de futebol, com o jogo 

final sendo decidido nos pênaltis, onde o Brasil venceu a Itália em um jogo muito 

disputado. A seleção da Suécia ficou com a terceira colocação. Nesta edição da 

copa participaram 24 equipes, que realizaram um total de 52 jogos e marcaram 141 

gols, tendo uma média de 2,7 gols por partida (FIFA, 2009a). 

 A França em 1998 foi o país sede da Copa do Mundo de Futebol, evento que 

contou com a participação de 32 equipes e que realizaram um total de 64 partidas. O 

jogo final foi entre França e Brasil, onde a seleção francesa venceu o Brasil por 3 a 

0, e a Croácia ficou com a terceira colocação. Em toda a competição foram 

marcados 171 gols, uma média de 2,7 gols por partida (FIFA, 2009a). 

 Em 2002, em mais uma das estratégias da FIFA para propagação do futebol 

pelo mundo, a Copa foi realizada em dois países, Coréia e Japão. A competição 

contou com a participação de 32 equipes, totalizando 64 jogos, nos quais foram 

marcados 161 gols, tendo uma média de 2,5 gols por jogo. Brasil e Alemanha 

realizaram o jogo final, onde o Brasil venceu por 2 a 0, sendo assim consagrado com 

o título de pentacampeão. A Turquia ficou com o terceiro lugar (FIFA, 2009a). 

 Neste contexto das Copas do Mundo de Futebol, as equipes participantes 

fizeram e continuam fazendo uso de preparação física, psicológica, técnica e tática. 

Quanto a esta última, a preparação tática, faz-se necessário compreender alguns 

conceitos a ela relacionados, como estratégia, tática e sistema tático, para que em 

seguida possam ser tratados os sistemas táticos utilizados pela seleção brasileira 

durante o evento máximo do futebol, objeto principal do presente estudo.  
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3.4. Breves considerações sobre Estratégia e Tática  

 

 

Segundo o Dicionário Aurélio (2004) sistema é a disposição das partes ou dos 

elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcionam como estrutura 

organizada, e tática é a parte da arte da guerra que trata da disposição e da 

manobra das forças durante o combate ou na iminência dele. 

 Há uma grande dificuldade quando se fala em definir alguns conceitos, e isso 

ocorre dentro do mundo futebolístico. Segundo Capinussú e Reis, J. (2004) as 

principais razões para essas dificuldades seriam a carência de material desportivo, 

em língua portuguesa, e em especial a respeito do futebol e a terminologia utilizada, 

pois esta na maioria das vezes conduz o leitor ao erro ou a dúvida. 

 Dentro desse cenário, três conceitos que podem deixar dúvidas são: 

estratégia, tática e sistema tático, visto que há uma grande variação relacionada à 

nomenclatura utilizada pelos autores. Visto isso, far-se-á uma breve análise a 

respeito desses conceitos. 

 Estratégia é definida no Dicionário Aurélio (2004) como uma arte de aplicar os 

meios disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos; arte de explorar 

condições favoráveis com o fim de alcançar objetivos específicos.   

 Segundo RIERA (1995, apud Silva,T; Junior, D, 2005), a tática muitas vezes 

se confunde com a estratégia. Freqüentemente, utilizam-se os termos tática e 

estratégia como sinônimos ou não se estabelecem diferenças entre eles; ou então 

se emprega o termo tática, mas seu significado encaixa com a descrição de 

estratégia. 

 Para Bangsbo; Peitersen (2003, apud Vendite, 2006), a estratégia de jogo é o 

modo que cada jogador se comporta no campo de jogo, tanto individualmente como 

coletivamente, em coordenação com seus companheiros dentro de um contexto 

organizado. 

 Drubscky (2003) sugere que montar a estratégia para a equipe é uma das 

atribuições mais importantes de um técnico de futebol, onde ele deve analisar as 

condições de momento e as possibilidades futuras do elenco e do clube. Segundo o 

autor, as ações do time são idealizadas num plano estratégico maior e depois 
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executadas em detalhes nos treinamentos e jogos. Para ele o treinador deve ter uma 

estratégia para o final da partida, devem estar programadas atitudes táticas 

específicas, para mudar ou não o resultado do jogo. O mesmo autor ainda coloca 

que quanto mais elaborada a idéia de jogo, melhor será a equipe que a representa. 

 Referindo-se à tática, Silva, A; Junior (2005) diz que quando se fala em tática, 

vem à memória das pessoas aquela série de formações defensivas e ofensivas e de 

“jogadas” executadas pela equipe esportiva, que na verdade refere-se à estratégia 

do jogo.  

 Para Bauer (1993, apud Vendite, 2006) tática é definida de várias formas, 

existe a tática quando se está jogando, preparando e se organizando para uma 

partida competitiva, ou seja, a tática envolve todo o processo, não só a partida, mas 

toda a preparação durante a semana, o que se aproxima bastante do entendimento 

de estratégia. 

 Já Santana (2004) afirma que a tática é o elemento inteligente do jogo, que 

transita entre dois pólos: o ofensivo e o defensivo. Alguns são os elementos básicos 

que a configuram, entre os quais os sistemas, que são os posicionamentos que a 

equipe adota para atacar e para defender.  

 Segundo Mutti (2003) tática é o estudo, a orientação e a execução de 

manobras ofensivas e defensivas de uma equipe durante o jogo. Para o autor é a 

preparação da equipe por meio de instruções básicas e especializadas, que 

juntamente com informações sobre o time adversário são planejadas com a 

finalidade de ter uma vantagem sobre o mesmo. 

 Para Drubscky (2003) a tática leva em consideração inúmeros fatores; para 

ele quando a idéia tática do jogo exacerba o valor individual dos atletas dará uma 

boa contribuição às vitórias; se isso não ocorrer, algo deve ser feito levando em 

consideração o tempo, os treinamentos, etc. O autor ainda ressalta que para ter um 

domínio da ciência tática e do comando no futebol, é necessário o conhecimento 

teórico e prático.  

 Costa et al (2009) ressalta que os princípios táticos podem auxiliar o processo 

de avaliação tática do desempenho dos jogadores. Concebendo que os 

comportamentos dinâmicos de uma equipe, assim como a sua eficácia no jogo, 

podem ser apreciados a partir das variáveis quantitativas e qualitativas das ações 
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dos jogadores nas relações de cooperação e oposição, pressupõe-se que a 

compreensão dos princípios táticos constitui-se uma ferramenta útil para ajudar 

nessa avaliação. A partir dessa avaliação pode-se analisar os princípios táticos que 

foram mais eficazes para a determinada equipe. 

 Zerhouni e Aboutoihi (1980, apud Costa et al, 2006) destacam que a 

aplicação dos princípios táticos auxilia a equipe a obter um melhor controle do jogo, 

manter a posse de bola, realizar variações na sua circulação, alterar o ritmo de jogo, 

e a concretizar ações táticas, visando romper o equilíbrio da equipe adversária e, 

conseqüentemente, alcançar mais facilmente o gol. 

 A partir dos entendimentos acima expostos, fica evidente a relevância da 

tática e da estratégia no âmbito do futebol, visto que tais conceitos são os 

responsáveis pela organização da equipe no campo de jogo, pela dinamização de 

suas ações ofensivas e defensivas, coletivas ou individuais e seu posicionamento 

em campo. Neste último caso trata-se do sistema tático, que será visto na próxima 

sessão.  

 

 

3.5. Sistema de Jogo (Sistema Tático)  

 

 

Segundo o Dicionário Aurélio (2004) sistema é a disposição das partes ou dos 

elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcionam como estrutura 

organizada, e tática é a parte da arte da guerra que trata da disposição e da 

manobra das forças durante o combate ou na iminência dele. 

 Quanto ao sistema tático ou sistema de jogo também não há na literatura uma 

uniformidade quanto ao uso desses termos. O que se percebe é que tanto sistema 

tático quanto sistema de jogo fazem referencia à mesma coisa, ou seja, a disposição 

dos jogadores em campo. 

 Para Mutti (2003) sistema de jogo é definido como a disposição dos 

jogadores, com o objetivo de anular as manobras ofensivas da equipe adversária e 

confundir seus dispositivos defensivos para marcar gol. 
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 Um outro entendimento de sistema de jogo o coloca como a disposição de 

jogadores em campo, de forma que atenda aos problemas de estruturação, 

permitindo amplas possibilidades para variações táticas (Oliveira,1994, apud 

Barbieri, Benites,  Neto, 2009) 

 Drubscky (2003) usa o termo sistema tático para definir sistema de jogo, e diz 

que como o conjunto das táticas que determinam as ações e características de uma 

equipe é a idéia do jogo, o desenho tático, esquematizações, variações, posturas, 

sistemas de marcação, detalhes táticos e estilos de jogo, o sistema tático é definido 

pelas numerações 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, etc. O autor coloca a idéia de sistema mais 

abrangente e cheia de nuança, onde o sistema tático ideal é aquele que traduz todas 

as necessidades de um time, isso dentro de uma idéia simples e objetiva de jogo. 

 Leal (2000) ressalta que além da distribuição dos jogadores em uma estrutura 

organizada, no sistema de jogo coordenado existe uma interdependência, com 

funções definidas que se completam e se movimentam, visando, com o menor 

esforço possível, alcançar melhor produção e resultado. 

 Apolo (2007) considera sistema o posicionamento dos jogadores em quadra 

(no caso do futsal) de maneira que se consiga anular as manobras de ataque do 

adversário e ludibriar, com manobras pré-estabelecidas, também a defesa inimiga. 

 Os sistemas de jogo começaram a tomar forma a partir de 1820 ou 1830, 

quando a Universidade de Cambridge estabeleceu  que o jogo seria realizado com 

11 jogadores em cada equipe, sendo 10 alunos e o inspetor ou bedel seria o goleiro. 

(Capinussú; Reis, J. 2004). 

 Desde então os sistemas de jogo passaram por grandes variações, desde a 

sua criação até os dias de hoje, com os técnicos alterando o sistema do time de 

acordo com as inúmeras situações do jogo e também levando em consideração o 

potencial e as limitações individuais ou coletivas dos seus jogadores e do 

adversário. 

 O ano de 1860 é considerado como o marco da criação do primeiro sistema 

de jogo, o 1x1x8; esse sistema é composto por um zagueiro que ficava na frente do 

goleiro, por um médio responsável pela ligação da defesa com o ataque e por oito 

atacantes. No período deste sistema os campos não tinham linhas demarcatórias, 

nem traves, existiam apenas quatro bandeirinhas que marcavam os limites do 

campo e dois postes de vinte e oito centímetros de altura e sete metros de 

comprimento, que ocupavam o lugar das traves (Melo, 1999; apud Julio 2009). 
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FIGURA 1: Esquema tático 1x1x8 

Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci1.jpg 
 

 Em 1870 a seleção inglesa, na tentativa de equiparar a defesa e o ataque, 

recuou um jogador para o meio do campo, surgindo assim o 1x2x7, com um jogador 

na defesa, 2 no meio de campo e 7 jogadores no ataque. Mesmo com essa 

disposição a equipe tinha um pouco de dificuldade para conseguir marcar gols 

(Santos, 1979, Leal, 2001; apud Barbieri, Benites, Neto, 2009). 

 A seleção escocesa em 1872 decidiu recuar mais 2 jogadores, formando o 

sistema chamado de 2x2x6 na intenção de preencher os espaços vazios. Ficavam 2 

jogadores na defesa, 2 jogadores no meio campo e 6 jogadores no ataque, 

formando assim uma espécie de quadrado na frente do goleiro. Essa decisão da 

seleção escocesa entrou para a história como o primeiro jogo a terminar em 0x0. 

(Melo, 1999; apud Julio 2009). 

  

http://www.efdeportes.com/efd123/capaci1.jpg
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FIGURA 2: Esquema tático 2x2x6 

Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci2.jpg 

 

 A partir do sistema anterior, em 1883 criou-se o sistema Clássico ou também 

chamado de Piramidal ou ainda 2x3x5, ficando os jogadores na seguinte disposição: 

2 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio de campo e  5 jogadores no ataque.   

Neste sistema, a tarefa de cada jogador começou a se tornar mais específica. 

Quando a equipe atacava os jogadores da frente atacavam em linha, e esta era uma 

facilidade para os atletas da defesa, já que nesta época a lei do impedimento exigia 

pelo menos três defensores mais próximos da linha de fundo para dar condição de 

jogo a um atacante. Com esta lei os atacantes corriam pelas laterais, e os dois 

defensores jogavam separados, com um próximo da linha de fundo e outro mais no 

meio de campo, o que obrigava o recuo do atacante para não ficar em linha de 

impedimento (MANTOVANI; FRISELLI 1999; apud Julio 2009). Esse sistema durou 

42 anos, sendo superado após alterações na regra quanto ao impedimento em 1924 

(Oliveira, 1978; Gonçalves, 1997; Leal, 2001, apud Barbieri, Benites, Neto, 2009). 

 

http://www.efdeportes.com/efd123/capaci2.jpg
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FIGURA 3: Esquema tático 2x3x5 
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci3.jpg 

 

 Em 1925 o técnico do Arsenal, Herbert Champman, criou o sistema 3x2x2x3, 

também chamado de WM devido a semelhança com as duas letras. Esse sistema 

ficou em vigor por mais de 30 anos e sofreu algumas variações no decorrer deste 

tempo. Foi a partir do WM que os atacantes tiveram mais possibilidades de fazer 

gols, o que facilitou isso foi a criação desse novo sistema juntamente com as 

alterações nas regras relacionadas ao impedimento pela International Board, que 

passou a dar condição de jogo ao atacante que tivesse, agora no mínimo dois 

defensores e não mais três como era anteriormente. Porém, com esse novo sistema 

de jogo os técnicos tinham que reforçar a defesa da sua equipe, sendo obrigado a 

extinguir com a função do centro médio, que foi substituído por um terceiro zagueiro, 

que se posicionava no centro do campo, entre os dois zagueiros e na frente do gol. 

(Melo, 1999; apud Julio, 2009) 

 Segundo Montovani; Frisseli (1999, apud Vandite, 2006), no sistema WM a 

defesa era formada por uma linha de três zagueiros, dois médios que atuavam no 

meio de campo, o ataque era formado por dois meias, um jogando pela direita e 

outro pela esquerda, que tinham a função de armar a jogada para os três atacantes 

que jogavam na frente, sendo um centro avante e mais dois pontas, um de cada 

lado do campo. Com este sistema começou também a marcação individual, já que 

no anterior a marcação era por zona MANTOVANI; FRISSELLI (1999, apud 

Vendite,2006). 

http://www.efdeportes.com/efd123/capaci3.jpg
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 Capinussú e Reis, J. (2004) sugerem que talvez o sistema WM tenha sido o 

mais equilibrado de toda a história do futebol, enquanto Giulianotti (2002) apud 

Barbieri, Benites, Neto,( 2009)  afirma que essa alteração serviu para 

“espetacularizar” o jogo, fornecendo um novo sistema para a organização das 

equipes.  

 O time do Flamengo e do Fluminense após disputar um torneio hexagonal na 

Argentina, e perder por uma grande diferença de gols para os times que utilizavam o 

sistema WM, trouxeram esse sistema tático para o Brasil, mas esse na época ficou 

conhecido aqui como Diagonal ou ainda como Defesa Cerrada. Enquanto nos times 

da Europa os quatro jogadores que ficam próximos do meio campo formavam um 

perfeito quadrado, no Brasil forma uma espécie de losango, daí o nome diagonal. 

(Capinussú e Reis, J, 2004) 

 

FIGURA 4: Esquema tático WM  
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci4.jpg 

 

 A partir do sistema WM, Martim Francisco, um técnico brasileiro, criou o 

sistema 4x2x4 (Capinussú e Reis, J, 2004). De acordo com Bangsboo; Peitersen 

(2000) apud Vendite (2006) esse sistema era composto por um goleiro, dois 

zagueiros centrais e dois laterais, dois meio-campistas, sendo que um ataca e o 

outro defende, e mais quatro atacantes, onde dois são pontas e os outros dois são 

centroavantes (Mantovani; Frisselli 1999, apud Julio, 2009). 

http://www.efdeportes.com/efd123/capaci4.jpg
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FIGURA 5: Esquema tático 4x2x4 
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci5.jpg 

  

 As maiores e mais rápidas transformações ocorridas no posicionamento das 

equipes ocorreu a partir dos anos 50. Em 1958 surge o 4-3-3, aparecendo o terceiro 

homem no meio campo que também funcionava como quarto atacante. O recuo do 

jogador acontecia principalmente no lado esquerdo, onde o ponta esquerda recuava 

para o meio para ajudar na marcação, sendo uma adaptação do 4-2-4 (MENDES, 

1979, apud Barbieri, Benites, Neto, 2009). Então a distribuição dos jogadores em 

campo ficava com um goleiro, quatro zagueiros, sendo dois laterais e dois centrais, 

três no meio de campo, sendo um com a função de dar cobertura para a defesa e 

dois com a função de armação e conclusão das jogadas e três atacantes 

(MANTOVANI; FRISSELLI 1999, apud Julio, 2009). Leal (2000) destaca que a partir 

desse momento houve um aperfeiçoamento nos métodos de marcação, dando 

grande ênfase na participação dos jogadores, encerrando o período romântico de 

jogar futebol. 

Capinussú e Reis,J (2004) coloca como uma variação dos brasileiros em 

relação ao 4x3x3 o sistema chamado de 4x1x2x3. Essa variação foi realizada devido 

aos grandes jogadores que o Brasil possuía. A diferença deste sistema foi o recuo 

de um atacante de meio, então a formação ficava da seguinte forma: 2 zagueiros 

centrais e 2 laterais, um meio-campista mais recuado, dois meio-campistas e 3 

atacantes. 
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FIGURA 6: Esquema tático 4x3x3 
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci6.jpg 

 

 No inicio dos anos 80, houve uma grande concentração de jogadores no meio 

de campo, com o recuo de um ou dois atacantes, o que causou um grande 

desequilíbrio entre a defesa e o ataque. A maioria das equipes apresentou o sistema 

4-4-2 com um líbero, este jogador tinha a função de realizar coberturas dos outros 

componentes do sistema defensivo. Neste sistema, o atacante recuado deve possuir 

características físicas e técnicas de acordo com as funções exigidas para a posição 

(MELO, 1999) apud Vendite (2006). As principais características desse sistema são: 

a intensidade na marcação e o bloqueio dos espaços, configurando uma nova era 

para o futebol, agora menos plástico e mais futebol força (GONÇALVES, 1997, apud 

Barbieri, Benites, Neto, 2009).  

A partir dessa mudança começou a era do futebol mais pragmático, de posse 

de bola, com passes curtos e rápidos, em busca de resultado. Para Drubscky (2003) 

ocorre uma variação no posicionamento dos jogadores do meio de campo, onde eles 

podem formar um quadrado, que é o tradicional onde se tem dois zagueiros centrais 

e dois nas laterais, dois meias a frente da zaga central e dois meias de armação um 

pouco mais adiantados, e na frente dois atacantes. Já o sistema em losango o meia 

que fica mais adiantado exerce o papel fundamental de um atacante, com essa 

formação o 4x4x2 chega a ser confundido com o 4x3x3. 

http://www.efdeportes.com/efd123/capaci6.jpg
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FIGURA 7: Esquema tático 4x4x2 
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci7.jpg 
 

 

 Em 1984 a equipe da Dinamarca surgiu com mais um esquema tático, o 

3x5x2, sendo esse sistema composto por três zagueiros, dois alas, três atletas no 

meio campo e mais dois atacantes. Foi o sistema mais utilizado na Copa do Mundo 

de 1990, onde 20 das 24 equipes participantes utilizaram esse sistema tático. Uma 

variação desse sistema é o 5x3x2 (Melo, 1999, apud Julio, 2009). 

 

FIGURA 8: Esquema tático 3x5x2 
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd123/capaci8.jpg 
 

 
Durante a Copa do Mundo de Futebol do ano de 1994 a equipe da Noruega 

aparece com um sistema tático diferente, o 4-5-1. O sistema é composto por quatro 

defensores, ficando dois zagueiros no meio da área e dois laterais, cinco meio 

http://www.efdeportes.com/efd123/capaci7.jpg
http://www.efdeportes.com/efd123/capaci8.jpg
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campistas e somente um atacante. Este esquema facilita a função da defesa, que 

estará sempre posicionada para ganhar bola pelo alto (Melo, 1999, apud Vendite, 

2006). 

Assim, ao longo da história do futebol, vários sistemas táticos foram criados e 

utilizados, fato este que também ocorreu durante a realização das Copas do Mundo. 

Neste contexto de uso variado dos sistemas táticos em Copas, a seleção brasileira 

também se encaixa, o que será visto a seguir, onde serão apresentados os sistemas 

que a seleção canarinho adotou de 1930 a 2002.  

 

 

3.6.  Sistemas táticos da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 

Futebol 

 

 

3.6.1. Copa do Mundo de 1930 

 

FIGURA 9: Emblema da Copa do Mundo de 1930  
FONTE: FIFA (2009a) 
 

 

A organização da primeira Copa do Mundo FIFA ocorreu no Uruguai e 

esta foi muito diferente do modelo atual, pois não houve nenhuma 

qualificação, sendo as treze equipes participantes convidadas pela 

organização, e o sorteio dos jogos foram realizados quando todas as equipes 

estavam presentes no Uruguai (FIFA, 2009a). 

A seleção brasileira da primeira Copa do Mundo de Futebol era 

composta por: Joel (Veloso), Brilhante (Zé Luís) e Itália; Hermógenes, Fausto 

e Fernando; Poli (Bendito), Nilo (Russinho), Arakén (Carvalho Leite), 
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Preguinho e Teófilo (Moderato), compondo assim o Sistema Clássico ou 

Piramidal (2x3x5). Nesta primeira edição da Copa do Mundo de Futebol o 

Brasil não teve um bom rendimento, ganhou o primeiro jogo contra a Bolívia e 

perdeu o segundo para a Iugoslávia, conseguindo assim a sexta colocação e 

tendo uma média de 2,5 gols por partida (CAPINUSSÚ; REIS,J., 2004). 

O sistema escolhido pela seleção brasileira já estava em vigor desde 

1883, mais no ano desta Copa estava surgindo um novo sistema de sistema 

de jogo, o WM, porém este demorou um pouco a chegar no Brasil devido a 

distância, já que o WM surgiu em Londres e também devido aos meios de 

transporte existentes na época. 

3.6.2. Copa do Mundo de 1934 

 

FIGURA 10: Emblema da Copa do Mundo de 1934  
FONTE: FIFA (2009a) 

 

A segunda edição da Copa foi realizada na Itália e teve uma aceitação muito 

maior que a Copa anterior. Como trinta e dois países se interessaram em participar 

da competição, foi necessária a realização de uma fase preliminar (mesmo os 

anfitriões, a Itália, tiveram de obter a sua classificação), restando 16 equipes na fase 

seguinte.  

O Brasil manteve o sistema utilizado na Copa anterior, o Sistema Clássico, 

ficando o time composto pelos seguintes jogadores: Pedrosa, Silvio Hoffman e Luiz 

Luz; Tinoco, Martim e Canali; Luizinho, Waldemar de Brito, Armandinho, Leônias e 

Patesko. Nesta Copa a seleção brasileira ficou muito mal classificada, ficando na 

décima quarta colocação, e tendo um gol como média de gols por partida (CBF, 

2010). 
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Nesta edição da Copa o sistema WM estava começando a ser utilizado por 

alguns times brasileiros, porém sem êxito algum, o que fez com que a seleção 

brasileira preferisse continuar jogando com o Sistema Clássico. 

 

 

3.6.3. Copa do Mundo de 1938 

 

FIGURA 11: Emblema da Copa do Mundo de 1938  
FONTE: FIFA (2009a) 

 

 

A seleção brasileira provou ser a principal atração da concorrência, exibindo o 

seu jogo tático inimitável. Iniciou a competição muito bem, justificando sua fama ao 

vencer a Polônia por um incrível 6 a 5, onde  Leônidas, o "diamante negro", marcou 

quatro gols cada um. Infelizmente, as quartas-de-final disputada em Bordeaux, entre 

Brasil e Tchecoslováquia, degenerou em uma briga monumental, onde três 

jogadores foram expulsos e outros cinco feridos, dois dos quais foram levados às 

pressas para o hospital com o braço quebrado (FIFA, 2009a). 

A semi-final entre Itália e Brasil prometeu ser uma final antecipada, mas o 

treinador brasileiro, Ademir Pimenta, cometeu um erro grave por deixar de fora dois 

jogadores-chave, sendo um deles, Leônidas um grande atacante. Com isso, os 

Azzurri, longe de serem intimidados, saíram vitoriosos (2-1) e ganharam o direito de 

defender o título contra a Hungria, que tinha batido a Suécia, sem problemas (FIFA, 

2009a). 

Nesta terceira edição da Copa, realizada na Franca, a seleção brasileira já 

tinha jogadores de renome internacional e jogou com o Sistema Clássico, também 

chamado de Piramidal (2x3x5), enquanto os europeus usavam o Sistema WM. 

Usando este sistema o Brasil conseguiu a sua melhor colocação até então, o 
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terceiro lugar. Os jogadores que compunham o time do Brasil eram: Batatais 

(Walter), Domingos (Jaú) e Machado (Nariz); Zezé Procópio (Brito), Martim 

(Brandão) e Affonsinho (Argemiro); Lopes (Robero), Romeu (Luizinho), Leônidas, 

Perácio (Tim) e Hércules (Patesko). Nesta edição da Copa a seleção ficou com o 

terceiro lugar e teve uma média de 2,8 gols por partida (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

Os times brasileiros, após não conseguirem jogar com o Sistema WM dos 

europeus, fizeram algumas adaptações de acordo com a qualidade de seus 

jogadores, não formando assim um quadrado perfeito ao centro, e por isso deram o 

nome de Diagonal. Como esse processo de adaptação ainda era novo, a seleção 

brasileira continuou jogando com o Sistema Clássico, enquanto as seleções 

européias se renovavam e utilizavam o Sistema WM. 

 

 

3.6.4. Copa do Mundo de 1950 

 

FIGURA 12: Emblema da Copa do Mundo de 1950  
FONTE: FIFA (2009a) 

 

Após a segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o escolhido para sediar mais 

uma edição da Copa do Mundo de Futebol; porém como muitos países estavam 

destruídos pela guerra, participaram desta edição da Copa apenas 13 seleções.  

Durante a Copa de 50 a seleção brasileira entrou em campo renovada, 

utilizando o Sistema WM, porém perdeu a grande final para o Uruguai, que utilizava 

o Sistema Clássico (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). O comandante da seleção era 

Flávio Costa, e a seleção escolhida por ele era composta por: Barbosa, Augusto, 

Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. O saldo de 

gols por partida foi de 3,7 (CBF, 2010). 
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É interessante observar que durante a Copa de 1938 a seleção brasileira 

utilizava o sistema Clássico, que já vinha sendo utilizado desde a primeira Copa do 

Mundo, enquanto os europeus utilizavam um novo sistema, o WM. Já nesta Copa de 

1950, a seleção brasileira renovou o seu sistema utilizando o WM, porém o Uruguai, 

que conquistou o título, utilizou o sistema Clássico, anteriormente utilizado pelo 

Brasil. Infelizmente a seleção brasileira não conseguiu conquistar o titulo em 

nenhuma das duas Copas, porém chegou a final contra o Uruguai nesta Copa de 

1950. 

 

 

3.6.5. Copa do Mundo de 1954 

 

FIGURA 13: Logo marca da Copa do Mundo de 1954  
FONTE: FIFA (2009a) 

 

Após a Copa de 50, a organização da Copa do Mundo de Futebol de 1954 

ficou a cargo da Suíça.  

Após a derrota dentro de casa para os uruguaios na Copa anterior, o técnico 

Zezé Moreira resolveu abandonar o sistema WM, adotado em 50, fazendo uso 

novamente do Sistema Clássico. O time era composto por: Castilho, Pinheiros e 

Nilton Santos; Djalma Santos, Brandãozinho e Bauer; Julinho, Didi, Baltazar (Índio), 

Pinga (Humberto) e Rodrigues (Maurinho) (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

Nesta Copa o Brasil ficou com a sexta colocação e teve uma média de 2,7 

gols por partida (CBF, 2010). 
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3.6.6. Copa do Mundo de 1958 

 

FIGURA 14: Emblema da Copa do Mundo de 1958  
FONTE: FIFA (2009a) 

O marco desta edição da Copa do Mundo de Futebol, ocorrida na Suécia, foi 

a primeira cobertura televisiva internacional, onde todo o mundo pode testemunhar o 

domínio das estrelas do futebol moderno. Outro ponto curioso foi a quantidade de 

países participantes, um total de 55 (FIFA, 2009a). 

A seleção brasileira, mais uma vez chegou a grande final, desta vez com a 

seleção sueca como adversária. Nesta disputa, a Suécia começou o jogo com mais 

integridade, e pela primeira vez na competição o Brasil ficou para trás. Mas não por 

muito tempo. Graças aos gols de Zagallo, Vavá e, acima de tudo, Pelé, com apenas 

17 anos, ao marcar duas vezes, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo 

com um resultado de 5 a 2 sobre a Suécia (FIFA, 2009a). 

 Para chegar a essa conquista a seleção brasileira utilizou o sistema 4x2x4. 

Porém, ao longo da competição Zagallo foi recuado para o meio de campo, 

formando agora o sistema 4x3x3. Outro aspecto que deve ser ressaltado nesta 

edição da copa do mundo, segundo observadores, diz respeito ao recuo de Pelé, o 

que já dava a este sistema características futuristas do 4x4x2. Os jogadores que 

formavam este brilhante time eram: Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton 

Santos; Zito, Didi, Pelé, Garrincha, Vavá e Zagallo, a seleção teve uma média de 2,7 

gols por partida. Este título ficou marcado por ser o primeiro em que uma seleção 

conquistou o titulo noutro continente (Leal, 2000).  

 É interessante destacar que uma conceituada revista, a “France Football”, ao 

divulgar uma analise sobre os 16 finalistas da Copa, informou que o Brasil tinha 

grandes craques no seu elenco, porém todos excessivamente imaturos, 

emocionalmente vulneráveis, de difícil adaptação a ambientes de competição e 

despreparado emocionalmente.  E para finalizar destacou que a seleção brasileira 

conseguiria no máximo um sexto lugar (CBF, 2010). 
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 Durante esta copa pode-se observar que a seleção brasileira fez um uso 

variado de sistemas. Começou a competição utilizando o 4x2x4, que surgiu no inicio 

dos anos 50; porém Zagallo, um jogador de destaque na seleção brasileira, 

começou a descer para o meio do campo, formando assim o sistema que acabara 

de surgir.  

 

 

3.6.7. Copa do Mundo de 1962 

 

FIGURA 15: Emblema da Copa do Mundo de 1962 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

O Brasil conseguiu seu bicampeonato na edição subsequente da Copa do 

Mundo de Futebol, que ocorreu no Chile em 1962. Nesta edição houve um novo 

recorde quanto ao número de seleções que participaram da fase de classificação, 

sendo cinqüenta e seis equipes disputando uma vaga para participar do evento 

máximo do futebol mundial. A seleção brasileira voltou a esta Copa praticamente 

com a mesma formação e o sistema de jogo utilizado foi o 4x3x3. Os europeus, na 

busca de um aperfeiçoamento para jogar contra a seleção brasileira, renovaram o 

método de marcação e cobertura, acabando com o período romântico de jogar 

futebol, não dando espaço nem tempo para os adversários (Leal, 2000). 

A seleção que conseguiu a façanha de trazer mais um título para o Brasil era 

composta por: Gilmar; Djalma Santos, Mauro, Zózimo e Nilton Santos; Zito, Didi, 

Amarildo; Garrincha, Vavá e Zagallo. Infelizmente no primeiro jogo, um dos 

principais jogadores da seleção brasileira, o Pelé, sofreu uma lesão e não pode mais 

participar desta Copa. Na conquista do bicampeonato a seleção brasileira teve uma 

média de 2,3 gols por partida (CBF, 2010). 
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Após a conquista do primeiro titulo de Campeã do Mundo de Futebol na Copa 

de 1958, a seleção brasileira optou pela renovação que havia feita na Copa anterior 

e utilizou o sistema 4x3x3, surgido em 1958. A partir desta edição da Copa verifica-

se que o número de gols por partida diminuiu consideravelmente, onde na Copa de 

1958 a média de gols foi 3,6 por partida, e nesta Copa de 1962 a média foi de 2,8 

gols por partida. 

 

 

3.6.8. Copa do Mundo de 1966 

 

FIGURA 16: Emblema da Copa do Mundo de 1966 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

A Copa de 1966, que ocorreu na Inglaterra, serviu como teste para o Brasil, 

visto que a seleção fez uma variação no sistema 4x3x3, transformando-o em 

4x1x2x3, e a Copa serviu como teste deste sistema em uma competição da elite do 

futebol internacional.  

Nesta Copa a seleção brasileira estava passando por uma reformulação 

quanto aos jogadores, onde grandes ídolos como Garrincha, Zito e Djalma Santos 

estavam encerrando sua carreira futebolistica. Em contra partida surgiam novos 

jogadores de destaque como Tostão, Carlos Alberto, Jairzinho e outros. Mesmo 

passando por essas mudanças, a seleção brasileira era considerada a favorita para 

esta Copa (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004).  

Nesta edição da Copa as equipes européias fizeram um estudo a fundo sobre 

os principais jogadores brasileiros e tentaram fazer “clones” em especial do 

Garrincha e seus dribles. Vendo que seria impossível copiar o jeito brasileiro de 
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jogar, chegaram a conclusão que teriam que pará-los, não os deixando jogar. Então 

os europeus passaram por um forte trabalho de preparação física, no qual obtiveram 

excelentes resultados, conseguindo assim não deixar espaços para a seleção 

brasileira jogar (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

O time escalado para defender o Brasil nesta copa era composto por: Gilmar; 

Bellini, Altair, Paulo Henrique, Djalma Santos; Denílson, Lima, Pelé; Garrinha, 

Jairzinho, Alcindo. Isso sobre o comando de Vicente Feola. Devido a transição de 

jogadores e a inovação do sistema de jogo, a seleção brasileira conseguiu a décima 

primeira colocação, e teve uma média de 1,3 gols por partida. 

O sistema 4x3x3 perdurou aproximadamente 30 anos, então nesta copa a 

seleção brasileira mais uma vez jogou com esse esquema. Como o Brasil tinha 

jogadores de excelente qualidade, foi necessário fazer uma adaptação deste 

sistema, na tentativa de otimizar o desempenho, transformando o 4x3x3 em 

4x1x2x3, onde o jogador que jogava um pouco mais recuado tinha a função de 

cobrir o espaço deixado pelo companheiro do meio campo que penetrava como 

ponta-de-lança. 

 

 

3.6.9. Copa do Mundo de 1970 

 

FIGURA 17: Emblema da Copa do Mundo de 1970 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

Para a Copa do México, que bateu mais um recorde quanto ao número de 

participantes na fase classificatória, a seleção brasileira após uma análise da Copa 

anterior, onde os times europeus realizaram um ótimo trabalho de preparo físico, 
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também começou a investir neste trabalho, a fim de habilitar os jogadores a 

realizarem tarefas mais complexas, sob o ponto de vista tático, e cada vez com 

maior eficiência, sob o ponto de vista técnico (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

O técnico escolhido para comandar a seleção brasileira nesta edição da Copa 

do Mundo foi Zagallo, que havia feito muito sucesso em edições anteriores da Copa 

como jogador da seleção. Na sua escalação Zagallo escolheu jogadores hábeis, 

técnicos e inteligentes, montando um programa de trabalho e um plano de treino de 

alto nível, que proporcionaria a seleção a voltar a suas origens, ao seu estilo de 

toques, alternando com o de lançamentos longos, de liberdade para fintar e driblar e 

de posse de bola. O sistema de jogo escolhido por Zagallo foi o 4x3x3, com 2 pontas 

bem abertos e um centro-avante (LEAL, 2000). 

 Os jogadores que presentearam o Brasil com o tri-campeonato foram: Félix, 

Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo, Pelé e Gerson; Jairzinho, Tostão 

e Rivelino. O destaque da seleção foi Jairzinho, que se tornou o primeiro jogador a 

marcar gols em todos os jogos da Copa do Mundo de Futebol. Nesta Copa o Brasil 

teve uma média de 3,2 gols por partida (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004) 

 Mais uma vez o sistema 4x3x3 reinou sob a seleção brasileira. É interessante 

observarmos que esta edição da Copa foi a que teve o menor número de gols por 

partida, apenas 2 gols na média geral. 

  

 

3.6.10. Copa do Mundo de 1974 

 

FIGURA 18: Emblema da Copa do Mundo de 1974 
FONTE: FIFA (2009a) 
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O país sede da Copa de 1974 foi a Alemanha, que presenciou algumas 

mudanças no sistema organizacional da Copa do Mundo de Futebol, onde o sistema 

de grupos da primeira fase foi substituído pelo sistema de grupos nas duas fases. A 

outra mudança foi a substituição do troféu Jules Rimet por uma por uma estatueta 

de ouro maciço conhecida como a Copa do Mundo. Participaram da fase 

classificatória 98 seleções, classificando para a fase seguinte 16 seleções (FIFA, 

2009a).  

Capinussú, Reis,J. (2004) colocam que o maior adversário do Brasil nesta 

Copa foi o pensamento que éramos invencíveis, esquecendo que antes de sermos 

invencíveis tínhamos que jogar. Os holandeses chegaram com uma nova forma de 

jogar, sem posições fixas, sendo considerados modelo do futebol moderno. O Brasil 

não tinha nenhuma inspiração ofensiva e preocupava-se demasiadamente em 

defender, esquecendo que o importante é vencer, ou seja, marcar gols. A seleção 

brasileira entrou em campo utilizando mais uma vez o Sistema 4x1x2x3, composto 

por: Leão, Nelinho (Zé Maria), Luiz Pereira, Marinho Perez e Marinho Chagas; 

Carpegiani (Piazza); Paulo Cesar (Mirandinha) e Rivelino; Waldomiro, Leivinha 

(Dirceu) e Jairzinho. A seleção brasileira conseguiu o quarto lugar, porém esta Copa 

foi a que o Brasil teve o menor número de gols por partida, apenas 0,9 (CBF, 2010). 

 

 

3.6.11. Copa do Mundo de 1978 

 

FIGURA 19: Emblema da Copa do Mundo de 1978 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

Essa Copa foi um pouco complicada para o Brasil, pois o time estava rodeado 

de incertezas e indefinições, proporcionando muitos debates sobre a melhor maneira 
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para a seleção brasileira jogar, com jogadores de força ou com jogadores 

habilidosos. Alguns testes foram realizados na própria competição, o que 

obviamente não trouxe bons resultados para o Brasil. Outro ponto colocado como 

desfavorável para a seleção brasileira foi por jogarmos muito cautelosos, numa 

competição onde vencer é o principal objetivo (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

 Capinussú; Reis,J. (2004) relatam que os grandes jogadores brasileiros de 

meio campo desapareceram e o espaço foi ficando muito grande para três 

jogadores. Uma das soluções encontradas foi o recuo de um dos extremas, que 

passou a ser identificado como “falso ponta”, isto é, atacante que recuava para 

formar o quarto homem do meio campo, surgindo assim o do sistema 4x4x2. Os 

jogadores que compunham esse novo esquema que surgia para a seleção brasileira 

eram: Leão; Toninho, Oscar, Amaral e Edinho (Rodrigues Neto); Batista, Cerezzo 

(Chicão), Zico (Dirceu) e Gil; Reinaldo (Roberto Dinamite) e Rivelino (Jorge 

Mendonça). Com este sistema de jogo a seleção conseguiu a terceira colocação e 

teve uma média de 3,0 gols por partida (CBF, 2010). 

 O marco do surgimento do sistema 4x4x2 é inícios dos anos 80, porém nesta 

Copa de 1978 observa-se que a seleção brasileira começou a fazer uma adaptação 

do sistema 4x3x3, criando assim um dos sistema mais utilizados pelos times 

brasileiros nos dias de hoje, o 4x4x2. Analisando sobre o sistema 4x4x2, nota-se  

uma diminuição de jogadores na zona de ataque, agora com dois jogadores. É 

interessante observar que desta forma o sistema 4x4x2 pode se confundir com o 

sistema 4x3x3 em algumas situações, isso devido ao “falso ponta”. Com esta 

renovação a seleção brasileira conseguiu conquistar o quarto lugar na Copa. 
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3.6.12. Copa do Mundo de 1982 

 

FIGURA 20: Emblema da Copa do Mundo de 1982 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

A Copa de 1982, sediada pela Espanha, mais uma vez apresentou um novo 

formato com três fases distintas: a primeira fase com seis grupos de quatro equipes, 

classificando para a segunda fase os dois primeiros, um segundo turno, com quatro 

grupos de três equipes, classificando o primeiro de cada grupo, e, finalmente, as 

semifinais e final (FIFA, 2009a). 

Para o Brasil, as preparações para esta edição da Copa começaram com a 

criação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), saindo da eclética 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD) (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

Nesta Copa Telê Santana foi o responsável por dirigir a seleção brasileira. 

Começou o seu trabalho de uma forma coerente, porém era criticado por seus 

critérios e forma de trabalhar, acusavam-no de escalar somente jogadores de sua 

escolha exclusiva. A seleção brasileira participou de uma série de jogos 

preparatórios, obtendo bons resultados diante de equipes fortes. A equipe ficou 

assim escalada: Valdir Pires; Leandro, Oscar, Luizinho, Junior, Falcão, Sócrates, 

Toninho Cerezzo, Zico, Serginho e Éder, constituindo assim o Sistema 4x3x3. Com 

este sistema a seleção brasileira conseguiu conquistar o quinto lugar e ter uma 

média de 3,0 gols por partida (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 
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3.6.13. Copa do Mundo de 1986 

 

FIGURA 21: Emblema da Copa do Mundo de 1986 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

Na Copa de 1986, realizada no México, o grande problema da seleção 

brasileira foi a indecisão quanto ao técnico; na fase de preparação passaram pela 

seleção: Edú, Parreira e Evaristo, cada qual com seu estilo de comandar a equipe, 

porém o técnico que assumiu o Brasil nesta edição da Copa mais uma vez foi Telê 

Santana.  

Havia um pequeno detalhe na convocação de Telê Santana, ele estava fora 

do Brasil desde que perdeu a Copa anterior; com isso, estava desatualizado quanto 

aos jogadores brasileiros, convocando assim vários jogadores da Copa anterior. 

Nesta edição da Copa do Mundo de Futebol a seleção brasileira foi eliminada nas 

quartas de final (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

 O sistema utilizado desta vez foi o 4x4x2, no qual a seleção brasileira 

conseguiu um modesto quinto lugar, e teve uma média de 2,0 gols por partida. O 

time estava composto por: Carlos; Josimar, Júlio César, Edinho e Branco; Elzo, 

Júnior, Alemão e Sócrates (Zico); Muller (Silas) e Careca. (CAPINUSSÚ; REIS,J, 

2004) 

 Em 1984, surgiu mais um sistema de jogo, o 3x5x2, que seguiu na lógica do 

4x4x2 de despovoar a zona de ataque. Como este sistema ainda era muito novo, e 

os jogadores estavam começando a se adaptar, Telê Santana preferiu utilizar o 

4x4x2. 
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3.6.14. Copa do Mundo de 1990 

 

FIGURA 22: Emblema da Copa do Mundo de 1990 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

Durante a edição da Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália, 18 das 24 

equipes participantes utilizaram o esquema 3x5x2, havendo uma variação com o 

5x3x2. Segundo Capinussú; Reis,J. (2004) a seleção brasileira não fugiu do padrão, 

sob o comando do técnico Sebastião Lazaroni. Ele utilizou o líbero, exercendo a 

mesma função do zagueiro na sobra, e dois atacantes fixos, o que significava atacar 

com quatro a seis jogadores, fato esse que seus críticos jamais quiseram admitir. 

A seleção Brasileira era composta nesta Copa por: Taffarel; Mauro Galvão, 

Mozer, Ricardo Gomes, Jorginho e Branco; Dunga, Alemão e Valdo, Muller e 

Careca. Com a estréia do sistema 3x5x2, a seleção brasileira conseguiu a nona 

colocação e teve uma média de 1,0 gol por partida (CBF, 2010). 

Como podemos observar o sistema 3x5x2 chegou com força total na Copa de 

1990, porém não trouxe bons resultados para a seleção brasileira. Em contra partida 

a seleção alemã conseguiu o título de campeã do mundo utilizando este sistema, e 

assim como o Brasil, Itália e outros, jogou com dois atacantes fixos. Pelo fato da 

seleção brasileira ser muito cobrada, a crítica “caiu em cima” do Brasil por ter 

utilizado este sistema com dois atacantes fixos e três zagueiros, no caso Muller e 

Careca.  
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3.6.15. Copa do Mundo de 1994 

 

 

FIGURA 23: Emblema da Copa do Mundo de 1994 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

Na Copa de 1994 nos Estados Unidos mais um recorde foi quebrado quanto 

ao número de equipes participantes das eliminatórias, sendo 147 países lutando 

para conseguir o titulo de Campeão Mundial de Futebol (FIFA, 2009a). 

Após um jejum de 24 anos, a seleção brasileira sob o comando de Parreira, 

foi campeã do mundo de Futebol. Segundo Capinussú; Reis,J. (2004) Parreira 

trabalhou com objetividade e preparou a equipe para vencer, porém não daria 

espetáculos a altura do futebol brasileiro. A seleção usou expediente semelhante 

para enfrentar seleções que jogassem com dois atacantes mais a frente. Então o 

Mauro Silva (jogador do meio-campo) recuava, passando da linha dos zagueiros 

centrais, fazendo a sobra como líbero, recuado para cobrir os centrais, a quem cabia 

a marcação e disputa com dois atacantes adversários. De resto, mantendo os 

jogadores em suas respectivas posições, no exercício das funções do sistema 

4x4x2, deles se exigia, apenas, um pouco mais, com que, pelas evidencias, podiam 

arcar (Leal, 2000). 

Os consagrados jogadores que trouxeram o Tetra para o Brasil foram: 

Taffarel; Jorginho (Cafu), Aldair, Marcio Santos e Branco (Leonardo); Mauro Silva, 

Dunga, Mazinho e  Zinho (Viola); Bebeto e Romário.  

Como a seleção brasileira não teve êxito utilizando o 3x5x2 na copa passada, 

resolveu voltar a utilizar o 4x4x2, que já era nesta época o sistema mais utilizado 

pelos times brasileiros. Porém vale ressaltar novamente o papel cumprido pelo 

Mauro Silva, o qual fazia a função de 3° zagueiro, ocasionando uma mudança 

concreta no sistema e na dinâmica do próprio jogo, haja vista que agora passava-se 
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do 4x4x2 para o 5x3x2. Durante este mundial a seleção brasileira obteve uma média 

de 1,6 gols por jogo. 

 

 

3.6.16. Copa do Mundo de 1998 

 

 

FIGURA 24: Emblema da Copa do Mundo de 1998 
FONTE: FIFA (2009a) 
 

 

Para a Copa do Mundo de 1998, realizada na França, o técnico escolhido 

para comandar o Brasil foi Zagallo, que fez uma variação do esquema 4x4x2 para 

4x3x1x2. A idéia era utilizar um dos quatro homens do meio de campo como um 

terceiro ponta-de-lança, que seja capaz de “encostar” nos atacantes. O jogador 

encontrado para essa posição foi o Juninho Paulista, porém ele se lesionou as 

vésperas da Copa, não podendo participar da mesma. Com isso Zagallo foi para a 

França sem o jogador capaz de suprir essa posição. Isso trouxe indefinição na 

escalação e consequentemente insegurança para alguns jogadores. Os jogadores 

brasileiros entraram para a final contra a França abatidos, revelando uma apatia 

bem maior do que nos jogos anteriores. Sem falar no incidente ocorrido com 

Ronaldo Nazário, que até hoje não ficou claro o que realmente aconteceu 

(CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004) 

Nesta Copa o Brasil entrou em campo com: Taffarel; Cafú (Zé Carlos), Junior 

Baiano (Gonçalves), Aldair (André Cruz) e Roberto Carlos; Dunga, César Sampaio 

(Doriva), Geovani (Leonardo e Emerson) e Zinho (Viola); Bebeto (Edmundo), 

Ronaldo Nazário. Estes jogadores conseguiram um segundo lugar e tiveram uma 

média de 2,0 gols por partida (CBF, 2010). Zagallo foi criticado se não teria sido 
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melhor mudar o Sistema de Jogo do que procurar um jogador disponível para suprir 

o sistema utilizado (Capinussú; Reis,J. ,2004). 

 

 

3.6.17. Copa do Mundo de 2002 

 

 

FIGURA: 

FIGURA 25: Emblema da Copa do Mundo de 2002 
FONTE: FIFA (2009a) 

 

De acordo com Capinussú, Reis,J. (2004), para a Copa de 2002, realizada 

pela primeira vez em dois países, Coréia e Japão, o futebol brasileiro passou por 

uma crise, envolvendo escândalos de corrupção na parte administrativa de vários 

clubes, a insistência dos técnicos em escalar “cabeças-de-área” e estávamos 

entrando numa era onde o árbitro estava “fazendo parte do espetáculo”. 

A seleção brasileira participou de vários amistosos com atuações que 

deixaram a desejar. A nação brasileira quase não acreditava na classificação da 

seleção para a Copa. Após uma atuação desastrosa a seleção se classificou em 

terceiro lugar numa eliminatória que oferecia apenas quatro vagas. Com isso houve 

uma reviravolta de técnicos, saindo Wanderley Luxemburgo e assumindo Emerson 

Leão, que não modificou em nada o desempenho do time, sendo posteriormente 

substituído por Luiz Felipe Scolari, o Fellipão (CAPINUSSÚ; REIS,J, 2004). 

Após 40 dias de treinamento a seleção brasileira viajou definida que utilizaria 

o sistema 3x5x2. Os jogadores que compunham esse sistema eram: Marcos como 

goleiro, Edmilson (Anderson Polga), Roque Júnior e Lúcio na zaga; Cafu, Roberto 
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Carlos, Emerson, Cléberson (Vampeta/ Gilberto Silva) e Rivaldo no meio campo, 

Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho no ataque, onde quase todos os jogadores de linha 

eram versáteis no desempenho de mais de uma função tática (Capinussú; Reis,J. 

2004). Felipão sofreu criticas e teve dificuldades para encaixar o time, porém há 

muito tempo ele já tinha a idéia fixa de qual time colocar em campo, utilizando-se do 

sistema 3x5x2. Na conquista desta Copa do Mundo de Futebol, a seleção brasileira 

teve uma média de 2,6 gols por partida (Drubscky, 2003).  

Drubscky (2003) destaca que na época desta edição da Copa do Mundo de 

Futebol, o Brasil passava por momentos de muitas cobranças quanto ao sistema 

ofensivo, e o sistema 3x5x2 é considerado defensivo; com isso o êxito da conquista 

da seleção brasileira nesta Copa vai em especial para o técnico da seleção 

brasileira, que resistiu as criticas em defesa de uma nova forma de jogar.  

 Por fim, optou-se neste momento, tendo em vista uma melhor visualização de 

dados anteriormente apresentados, organizar um quadro que contemple os 

seguintes aspectos: ano da Copa, sistemas de jogo utilizados pela seleção 

brasileira, média de gols das Copas, média de gols do Brasil e a colocação obtida 

pela seleção canarinho.   
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QUADRO II: Relação do Ano da Copa do Mundo, Sistema utilizado pela seleção, média de gols da 
Copa, média de gols da seleção brasileira e colocação da seleção brasileira. 
 

Ano da Copa Sistema 

utilizado pelo 

Brasil 

Média de 

Gols da 

Copa 

Média de 

Gols da 

seleção 

brasileira 

Colocação 

da seleção 

brasileira 

1930 2x3x5 3,9 2,5 6º 

1934 2x3x5 4,1 1 14º 

1938 2x3x5 4,7 2,8 3º 

1950 WM  3x4x3 4,0 3,7 2º 

1954 2x3x5 5,4 2,7 6º 

1958 4x2x4 3,6 2,7 1º 

1962 4x3x3 2,8 2,3 1º 

1966 4x3x3; 4x1x2x3 2,8 1,3 11º 

1970 4x3x3 3,0 3,2 1º 

1974 4x1x2x3 2,6 0,9 4º 

1978 4x4x2 2,7 1,4 3º 

1982 4x3x3 2,8 3,0 5º 

1986 4x4x2 2,5 2,0 5º 

1990 3x5x2 2.2 1,0 9º 

1994 4x4x2 2,7 1,6 1º 

1998 4x4x2 2,7 2,0 2º 

2002 3x5x2 2,5 2,6 1º 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após conhecer melhor a história do futebol, do surgimento da FIFA e da 

criação da Copa do Mundo, como evento máximo do futebol mundial, procurou-se 

definir os conceitos de estratégia, tática e sistema de jogo, o desenvolvimento dos 

sistemas de jogo e os sistemas utilizados pela seleção brasileira, constatando-se 

mudanças significativas quanto aos sistemas. A partir das informações levantadas 

verificou-se que a seleção brasileira realizou várias mudanças no seu sistema de 

jogo, ao que parece de acordo com as mudanças sofridas pelos sistemas de jogo, 

seguindo uma espécie de tendência adotada pelos europeus. 

 Um aspecto que chamou atenção, no que tange aos sistemas de jogo, diz 

respeito ao despovoamento da zona de ataque, haja vista que há o registro do 

primeiro sistema de jogo com a presença de oito atacantes, e atualmente os times e 

seleções jogam com dois ou três jogadores no ataque.  

Porém, para chegar a essa disposição que as seleções utilizam atualmente, 

os sistemas foram testados inúmeras vezes, passando por um processo de 

aprimoramento bastante considerável. Por outro lado, o processo de aceitação para 

as seleções utilizarem um novo sistema de jogo é um pouco demorado, pois após o 

surgimento do sistema é necessário um período de aceitação e testes. 

 Quanto aos sistemas de jogo utilizados pela seleção brasileira, constatou-se 

que os mais utilizados foram o Sistema Piramidal (Clássico), que foi utilizado em 

quatro copas, em especial durante as primeiras edições da Copa do Mundo de 

Futebol, seguido do 4x4x2, que também foi utilizado em quatro copas, porém foi 

utilizado a partir da Copa de 1978, e trouxe somente um título para a seleção 

brasileira e, por fim, o 4x3x3, sistema que mais trouxe conquistas para o Brasil, o 

qual foi utilizado em três edições da Copas, e contribuiu para a seleção brasileira  

conquistar dois títulos mundiais. 

 Outro sistema que é interessante ressaltar é o 4x2x4, sendo utilizado somente 

na Copa de 1958 e trouxe o primeiro titulo de Campeão do Mundo de Futebol para o 

Brasil. Este foi o terceiro sistema de jogo utilizado pela seleção brasileira, visto que a 

seleção nacional inicia sua participação em Copas do Mundo jogando com o 
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Sistema Piramidal, depois passa pelo WM sem nenhum sucesso e chega em 1958 

com o 4x2x4, que havia surgido nos anos 50. 

 Um aspecto que chamou atenção foi a média de gols da seleção brasileira 

durante os mundiais; observa-se que a seleção não seguiu a tendência do saldo de 

gols por partida geral da Copa do Mundo, oscilando muito no seu saldo de gols 

durante as Copas. Um fato curioso é que na Copa de 1994 onde o Brasil foi 

campeão, teve um dos menores saldos de gols por partida, 1,6, revelando que uma 

equipe pode ser campeã com um saldo de gols considerado baixo quanto a média 

geral da competição. 

 Seguindo o entendimento de Drubscky (2003), vale ressaltar que muitos 

consideram que o futebol regrediu como espetáculo, pelo simples fato de ter 

passado de um jogo extremamente ofensivo e cheio de gols para o de grandes 

disputas de meio-campo e poucos gols, com uma valorização crescente do aspecto 

tático do jogo, no qual se incluem os sistemas de jogo utilizados pelo Brasil ao longo 

dos 72 anos abordados neste estudo.  

Quanto ao exposto no parágrafo anterior, cita-se o exemplo da Itália na Copa 

de 2006, sagrando-se campeã mediante o uso do sistema 4x5x1, ou seja, com um 

povoamento da zona defensiva e intermediária, em detrimento da zona de ataque.  

Por fim, não há como fazer uma relação direta entre os sistemas utilizados 

pela seleção brasileira e a sua colocação nos mundiais, assim como a média de gols 

da equipe, pois os dados apresentados no quadro II demonstram que o 

posicionamento da equipe em campo – sistema tático – pode não ser o fator 

definidor, na medida em que na Copa de 1930 o Brasil fez uso do sistema 2x3x5, 

ficando em 6° lugar, com uma média de 2,5 gols e, por outro lado, na Copa de 2002 

a seleção nacional utilizou o sistema tático 3x5x2, obteve o título da competição e 

computou uma média de 2,6 gols por partida. Talvez a equipe de 2002, assim como 

outras seleções nacionais, tenham se adequado melhor ao entendimento de Leal 

(2000), citado anteriormente, conseguindo distribuir os jogadores em uma estrutura 

organizada, num sistema de jogo coordenado com funções definidas que se 

completam e se movimentam, visando, com o menor esforço possível, alcançar 

melhor produção e resultado. 
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