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RESUMO 

 

O Futsal se tornou ao longo do tempo um esporte presente no contexto da sociedade brasileira 

como um todo, e com essa popularidade, torna-se necessário investigar temas relacionados 

aos treinamentos. O presente estudo buscou investigar quais os procedimentos metodológicos 

aplicados nos treinamentos técnicos e táticos da seleção de futsal de Diamantina, no intuito de 

verificar e descrever se tais procedimentos adotados se caracterizam por oferecer aos atletas 

uma série de exercícios técnicos táticos distanciados da realidade contextual do jogo. O 

trabalho se caracteriza como descritivo, de caráter qualitativo. O estudo foi dividido em duas 

partes, sendo a primeira parte a revisão de literatura e a segunda parte o trabalho de campo, 

onde foi entrevistado o treinador da Seleção de Futsal de Diamantina em 2011, com o intuito 

de obter informações relevantes para atingir o objetivo proposto. A partir das informações 

encontradas na entrevista consideramos que no treinamento da técnica da equipe de futsal de 

Diamantina o treinador baseia-se primordialmente no método analítico sintético, situação 

contrária ao que defendem alguns autores. Porém, há situações em que os elementos técnicos 

são trabalhados em conjunto com a tática, ou seja, o treinador oferece aos atletas atividades 

próximas ao contexto do jogo. 

 

  

Palavras-chave: Futsal; Metodologia de Ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O futsal surgiu da fusão entre o futebol de salão, regulamentado pela Federação 

Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA) e o futebol cinco, regulamentado pela Federação 

Internacional de Futebol (FIFA), no final da década de 80 do século XX (SANTANA, 2002a).  

Quanto ao futebol de salão, há duas versões sobre o seu surgimento, e, tal como em 

outras modalidades desportivas, há divergências quanto a sua invenção.  

Há uma versão que o futebol de salão começou a ser jogado por volta de 1940, por 

freqüentadores da Associação Cristã de Moços, em São Paulo (SP), pois havia uma grande 

dificuldade em encontrar campos de futebol para poderem jogar e então começaram a jogar 

suas ''peladas'' nas quadras de basquete e hóquei.  

No início, jogava-se com cinco, seis ou sete jogadores em cada equipe, mas logo 

definiram o número de cinco jogadores. As bolas usadas eram de serragem, crina vegetal, ou 

de cortiça granulada, mas apresentavam o problema de saltarem muito e freqüentemente 

saiam da quadra de jogo, então tiveram seu tamanho diminuído e seu peso aumentado, por 

este fato o futebol de salão foi chamado de “Esporte da bola 

pesada”.(http://www.futsaldobrasil.com.br). 

Há também a versão, tida como a mais provável, de que o futebol de salão foi 

inventado em 1934 na Associação Cristã de Moços de Montevidéu, Uruguai, pelo professor 

Juan Carlos Ceriani, que chamou este novo esporte de “Indoor-foot-ball”. 

(http://www.futsaldobrasil.com.br). 

Assim como o futebol, o futsal tornou-se um desporto bastante popular no Brasil. 

Esta realidade é evidenciada através dos números apresentados por Santana (2008, p.5): 

 

“O Brasil possui 5000 equipes de futsal, mais de 180 mil atletas federados, 27 

federações, 1672 clubes, mais de 370 atletas no exterior; no mundo, mais de 70 

países praticam o futsal; depois do Brasil, os países com maior número de 

participantes são: Espanha (1 milhão), Republica Tcheca (300 mil), Itália (210 mil), 

e Austrália (120 mil)” (SANTANA, 2008, P.5). 

 

E com toda esta popularidade que o futsal adquiriu no país, a cidade de Diamantina se 

mostra presente neste cenário de paixão.  

http://www.futsaldobrasil.com.br/
http://www.futsaldobrasil.com.br/
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Para exemplificar tal paixão existente pelos diamantinenses em relação ao futsal, 

observa-se que anualmente a cidade se mobiliza em torno da “Taça Diamantina De Futsal”, 

evento que reúne várias equipes da cidade para disputar qual é a “melhor” no desporto.  

Segundo dados da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do município 

de Diamantina, no ano de 2011 foi disputada a 15° edição do torneio, onde cerca de 84 

(oitenta e quatro) equipes disputaram a competição, totalizando 125 jogos. As equipes foram 

divididas em categorias, sendo elas: - categoria de 9 e 10 anos; categoria de 11 e 12 anos; 

categoria de 13 e 14 anos; categoria de 15 e 16 anos; categoria adulto e categoria feminino, 

somando entre atletas e técnicos cerca de 900 pessoas.  

Além disto, a cidade possui uma seleção de futsal que disputa campeonatos no 

Estado de Minas Gerais, dentre eles o JIMI (Jogos Do Interior De Minas Gerais). 

Os Jogos do Interior de Minas − JIMI/2011 é um programa esportivo de integração 

entre municípios do interior do Estado e faz parte do projeto estruturador do Governo de 

Minas. Tal evento ocorre anualmente, tendo como objetivo central aumentar a participação da 

juventude em atividades esportivas, ocasionando a integração social, o exercício da cidadania 

e a descoberta de novos talentos. O JIMI promove o desenvolvimento da cultura esportiva por 

meio da tradicional competição de esporte especializado. A competição movimenta a 

economia dos municípios que sediam os jogos, gerando emprego e renda. Cerca de 15 mil 

atletas, entre homens e mulheres, participam do JIMI anualmente. A competição é realizada 

há 26 anos pelo Governo do Estado. Ao todo são disputadas 20 (vinte) modalidades 

esportivas, dentre elas o futsal. (http://www.jimi.mg.gov.br). 

A partir do exposto acima, nos foi despertada a curiosidade de investigar quais os 

procedimentos metodológicos aplicados nos treinamentos técnicos e táticos da seleção de 

futsal de Diamantina, no intuito de verificar e descrever se tais procedimentos adotados se 

caracterizam por oferecer aos atletas uma série de exercícios técnicos táticos distanciados da 

realidade contextual do jogo. 

A partir do objetivo acima exposto, definimos como problema de estudo para este 

trabalho: se os procedimentos técnicos táticos adotados nos treinamentos da seleção de futsal 

de Diamantina consideram a realidade complexa e imprevisível do jogo de futsal?  

Esse estudo justifica-se pelo fato do futsal ter se tornado um fenômeno na sociedade 

brasileira como um todo, sendo comum verificarmos que em várias cidades do país há uma 

equipe de futsal que as representam, sendo necessário investigar mais a fundo quais os 

métodos de ensino/treinamento utilizados pelas mesmas. Acreditamos que o mesmo pode 

contribuir para todos aqueles que lidam com o futsal, principalmente os treinadores, estes os 

http://www.jimi.mg.gov.br/
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responsáveis diretos pela aplicação dos métodos de ensino/treinamento de uma equipe de 

futsal.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Treinamento técnico no futsal: alguns apontamentos 

 

Futsal, o sucesso ou o fracasso numa competição pode ser imputado aos componentes 

do treinamento esportivo a que os atletas são submetidos. Dentre os componentes, a técnica e 

a tática são considerados elementos extremamente importantes. 

Voser (2003) define técnica como sendo todo gesto ou movimento executado pelo 

atleta que lhe permite dar continuidade e desenvolvimento ao jogo. 

É descrita também como uma série infindável de movimentos realizados durante uma 

partida, tendo como base os fundamentos do jogo (LUCENA, 1998).  

No futsal, as técnicas individuais, empregadas durante a prática do jogo, são adaptadas 

às condições e situações do jogo a ao tipo somático do jogador, utilizando a forma mais 

funcional e econômica para alcançar seu objetivo no jogo. O padrão técnico de cada indivíduo 

é fundamentalmente influenciado pelos componentes de equilíbrio, ritmo, coordenação geral e 

coordenação espaço-temporal, em fim de suas vivências e experiências motoras de um modo 

geral (LUCENA, 1998). 

Conforme Mutti (2003), a técnica consiste na realização individual dos fundamentos 

básicos do futsal, isto é, do passe, do chute, da recepção de bola, do drible etc; no caso do 

goleiro, consiste na pegada, lançamento, espalmada, entre outras. 

Segundo Andrade (1997)a técnica é fundamental para um bom desempenho no jogo; o 

jogador que possui uma técnica mais elaborada é capaz de solucionar mais rápido e melhor os 

problemas que se apresentam durante o jogo. 

Mutti(2003: p.33) apresenta alguns fundamentos técnicos essenciais do futsal, sendo 

eles: 

Passe: ação de enviar uma bola a um companheiro ou determinado setor do espaço de 

jogo. 

Chute: ação de golpear a bola, visando desviar ou dar trajetória à mesma, estando ela 

parada ou em movimento. 

Recepção de bola ou domínio: ação de interromper a trajetória da bola vinda de passes 

ou arremessos. 

Condução: ação de carregá-la de uma zona para outra da quadra, principalmente 

naquele avanço em direção à meta adversária.  
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Drible: é uma ação individual com bola que consiste numa combinação de recursos 

variados, como equilíbrio, velocidade de arranque, agilidade, descontração muscular, ritmo, 

sentido de improvisação etc., com o objetivo de ultrapassar um adversário mantendo o 

domínio da bola. 

Finta: é o movimento executado sem bola, a fim de deslocar o adversário e fugir da 

marcação. Por exemplo: o atacante ameaça se deslocar para um lado e vai para o outro, 

abrindo uma distância entre ele e o marcador e, consequentemente, maior espaço para receber 

a bola com mais liberdade. 

Controle: ação de dominar a bola e saber manejá-la de acordo com as várias situações 

que ocorrem durante o jogo. 

Marcação: ação de impedir que o oponente direto tome posse da bola, e quando de 

posse da bola da mesma, venha a progredir pelo espaço de jogo. 

Antecipação: é o ato de o jogador antepor ao adversário para ganhar a posse de bola. 

Cabeceio: ação de golpear a bola com as regiões da cabeça, tanto ofensivamente como 

defensivamente. 

Bloqueio: é a ação de impedir ou dificultar (ofensivamente ou defensivamente) a livre 

ação do adversário sem infringir as regras do jogo. 

Deslocamentos: maneira pelo qual o jogador busca um melhor posicionamento na 

quadra de jogo, com ou sem a posse da bola, para efetuar uma ação ofensiva ou defensiva 

para si ou para sua equipe. Geralmente o deslocamento é feito em grandes espaços da quadra. 

Ainda há técnicas que são exclusivas do goleiro, sendo elas: 

Pegada:técnica básica do goleiro. 

Queda lateral e salto: executam-se com o objetivo de colocar o corpo numa posição 

favorável à defesa em bolas fora do seu alcance quando está em sua posição básica no gol. 

Espalmar: toque com a palma da mão na bola, desviando-a da sua trajetória para 

impedir um gol no caso de chutes muito fortes ou em bolas que apresentam um alto risco para 

a pegada. 

Lançamento: passe do goleiro realizado com as mãos. 

Fechar o ângulo: é fazer que o gol pareça menor para o atacante. 

É importante que os atletas/jogadores dominem se não todas, grande parte das técnicas 

aqui citadas, visto que o futsal tornou-se um jogo extremamente competitivo,  quem conseguir 

dominá-las terá uma maior probabilidade de se sobressair no jogo. Isso dependerá em grande 

medida dos métodos de treinamentos adotados pelos treinadores. 
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Segundo Ferreira (1986, apud TENROLLER, 2004), método vem do grego méthodos, 

caminho para chegar a um fim e ainda, caminho pelo qual se atinge um objetivo, sendo 

processo ou técnica de ensino. 

Alguns tipos de treinamento ou métodos são empregados buscando o aprimoramento 

técnico do jogador de futsal, alguns que buscam uma aproximação com a realidade contextual 

do jogo e outros que vão em uma outra direção, ou seja, que trabalha o desenvolvimento e 

aprimoramento técnico mediante uma série de exercícios isolados, distantes do jogo real. 

 Quanto a este último tipo de treinamento técnico, Reis (1994, p.9), o define como “[...] 

aquele em que o professor parte dos fundamentos, como partes isoladas, e somente após o 

domínio de cada um dos fundamentos o jogo propriamente dito é desenvolvido”. 

Greco (1998, p.41), explica que nesse método: 

 

O aluno conhece, em primeiro lugar, os componentes técnicos do jogo através da 

repetição de exercícios de cada fundamento técnico, os quais são logo acoplados a 

série de exercícios, cada vez mais complexos e mais difíceis; à medida que a ajuda e 

a facilitação diminuem, gradativamente aumenta a complexibilidade e a dificuldade 

das ações. À medida que o aluno passa a dominar melhor cada exercício, passa a 

praticar uma nova sequência. Estes movimentos já dominados passam a ser 

integrado em um contexto maior, que logo permitirão o domínio dos componentes 

básicos da técnica inerente ao jogo esportivo, na sua situação do modelo ideal... 

 

Santana (2008) faz a seguinte observação:  

Em se tratando de método, a pergunta pedagógica é: o que se deve estimular? A 

automatização desse ou daquele gesto, posicionamento, jogada ou a capacidade de se adaptar 

a situações novas, de resolver problemas e de improvisar? 

Quando Santana se refere à automatização desse ou daquele gesto, posicionamento, 

jogadas, o mesmo está se referindo ao método analítico sintético e a capacidade de se adaptar 

a situações novas, de resolver problemas e de improvisar ao método situacional. A princípio 

deve-se buscar um equilíbrio entre os métodos de ensino, não deixando que um sobressaia 

sobre o outro. 

 

Reis (1994, p. 9), define o método analítico sintético como: 

 

 "[...] aquele em que o professor parte dos fundamentos, como partes isoladas, e 

somente após o domínio de cada um dos fundamentos o jogo propriamente dito é 

desenvolvido".  
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Segundo Dietrich et al. (1984), o método analítico sintético pauta-se, principalmente, 

em cursos de exercícios, com ênfase na repetição de tarefas para o aprimoramento técnico, 

possibilitando posterior melhora no jogo formal. 

Xavier (1986, apud TENROLLER, 2004, p. 51), destaca que “este método consiste 

em ensinar destrezas motoras por partes para, posteriormente, uni-las”. 

 Greco (2001, p.54) ressalta que nos treinamentos em que o método analítico 

sintético está presente observa-se "(...) muito tempo na técnica e pouco no jogo”. 

Segundo Costa (2003) o método analítico sintético apresenta variáveis negativas e 

positivas. As negativas são: - não possibilita o jogo por imediato, por conseqüência, não 

motiva a sua prática; - cria-se um ambiente que não há criatividade por parte dos alunos; - 

pode proporcionar um ambiente monótono e pouco atraente; - por se trabalhar as habilidades 

motoras, o método parcial não consegue criar situações de exigências próprias do jogo.  

Já as positivas são: - possibilitar o treino motor correto e profundo de todos os 

elementos da técnica do jogo; - possibilitar ao professor aplicar correções imediatas à 

realização de um gesto técnico errado por parte do aluno; - acompanhar os progressos de 

aprendizagem sob a forma de avaliação de desempenho é facilmente realizável; - permitir ao 

professor trabalhar dentro dos estágios de aprendizagem, individualizando o ensino das 

habilidades, desta forma, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno. 

Por outro lado, o método situacional, também denominado de situacional-cognitivo, 

se caracteriza pela prática de situações de jogo semi-estruturadas (jogadas básicas extraídas 

do jogo), que envolvem comportamentos individuais e coletivos (GRECO, 1998; GRECO; 

CHAGAS, 1992). 

Atualmente há uma grande discussão em relação ao treinamento dos fundamentos 

técnicos e elementos táticos do futsal. Alguns autores, na sua minoria defendem que a técnica 

deve ser treinada em separado do jogo propriamente dito, mediante uma série de exercícios 

repetitivos, desvinculada da tática. Porém, há um contingente considerável de autores que 

afirmam e defendem que a técnica deve ser treinada dentro da perspectiva do jogo, ou seja, 

dentro de uma perspectiva tática.  

 

2.2 Treinamento tático no futsal: alguns apontamentos 

 

A tática no futsal é um elemento fundamental para uma equipe. Mas isoladamente este 

elemento não atinge seus propósitos em sua totalidade. Por isso, deve estar diretamente 
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relacionada a outros fatores essenciais, como a condição técnica, o condicionamento físico e 

os aspectos psicológicos e motivacionais. (Navarro; Almeida, 2008). 

Segundo Mutti (2003), tática é uma forma racional e planejada de aplicar um sistema e 

seus vários esquemas, a fim de ajustar o jogo de ataque e defesa, tirando proveito de todas as 

circunstâncias favoráveis da partida, com o objetivo de dominar o adversário e obter a vitória, 

sendo que a mesma é influenciada por vários fatores, como: adversário, condição técnica, 

condição física, aspectos psicológicos, situações ocorridas durante a partida, dimensões da 

quadra, regras, regulamento. 

Lucena (1994) relata que tática é o conjunto de ações individuais ou coletivas 

empregadas nos diferentes sistemas de jogo, de acordo com os adversários e as condições que 

envolvem a prática. Já sistema, ele declara ser a distribuição ordenada de uma equipe em 

quadra, visando a facilitar a aplicação das diferentes manobras. 

Para Santana (2008) tática é o elemento inteligente do jogo, circula entre dois pólos: o 

ofensivo e o defensivo, sendo que, alguns são os elementos básicos que a configuram: 

 

 sistemas – posicionamento que a equipe admite para atacar e 

para defender; 

 manobras – movimentações que a equipe adota para atacar e 

para defender com a bola em jogo e com a bola parada; 

 padrão de jogo – movimentações repetitivas que a equipe faz 

com o intuito de progredir no espaço de jogo, manter a posse de bola e 

construir a finalização; 

 contra-ataque – um elemento que tem uma relação estreita com a 

proposta defensiva da equipe. É, em parte, determinado por duas 

estratégias: onde (a partir de que local) e como (de que forma) a 

equipe marca. 

 

Ainda segundo Mutti (2003) a tática requer raciocínio. Os jogadores têm que 

raciocinar sobre aquilo que vão realizar em cada situação do jogo:  

Os padrões de movimentos, os posicionamentos, pois as jogadas não acontecem por 

reflexo, mas sim depois que o cérebro processou uma informação, racionalizou e decidiu 

executar uma ação. 

Visto que a tática transita entre o pólo ofensivo e o defensivo, vale destacar quais são 

os seus objetivos:  
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Táticas ofensivas: - manutenção da posse de bola; - progressão pelo espaço de jogo; - 

e finalização a gol. 

Táticas defensivas: É caracterizada pela recuperação da posse de bola, que pode ser 

centrada nas movimentações da bola, chamada defesa por zona, ou nas movimentações do 

individuo, chamada defesa individual. 

De acordo com Paoli (2003), no futsal moderno os atletas devem ser preparados para 

atuar em todas as posições, desempenhando com eficiência as funções ofensivas e defensivas. 

Isso, evidentemente, é válido também para o goleiro, que com a mudança da regra, passou a 

exercer determinadas funções, tendo uma participação decisiva nas partidas. 

 

2.1 Novas perspectivas no treinamento técnico-tático 

Garganta (1995) é um dos autores/estudiosos que tem influenciado diferentes 

abordagens metodológicas em diversas partes do mundo, principalmente quando idealizou em 

seu trabalho o desenvolvimento da Teoria dos Jogos Desportivos Coletivos (JDCs). Seus 

trabalhos estabeleceram novos referencias para a compreensão dos JDCs. 

Garganta (1995) contempla em sua abordagem o ensino nos JDCs centrado na forma 

de jogos condicionados. O jogo é decomposto em unidades funcionais, e sua complexidade é 

sistematiza progressivamente, sendo o principio regulador para o ensino e a aprendizagem, o 

próprio jogo.  

Mesmo sendo reduzido a unidades funcionais, mantém as características básicas de 

cooperação, a oposição e a finalização. Neste sentido “o fazer está relacionado aos aspectos 

funcionais do jogo, como a oposição, a finalidade lúdica e os saberes sobre o jogo” (Garganta, 

1995, p.23). 

Observa se que no futsal atual a grande maioria dos treinadores utiliza o método 

analítico-sintético em seus treinamentos com os atletas, contestando as idéias e concepções da 

grande maioria dos especialistas da área na atualidade, estes a favor dos métodos global-

funcional e situacional, sendo que o jogo/esporte não se reduz as partes isoladas e, quando o é 

dessa forma, perde seu contexto funcional sistêmico, organizacional, de imprevisibilidade, 

decooperação, de autorregulação e etc. 

Conforme Greco (1988), a capacidade de jogo refere-se à interação de diferentes 

capacidades, que permitirão ao esportista/atleta responder a uma situação-problema do jogo, 

apresentando determinado rendimento esportivo. 
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Ainda segundo Garganta, um dos grandes problemas dos JDCs está em reduzi-los a 

partes isoladas, tentando entender sua unidade complexa, dicotomizando suas partes (técnica-

tática-estratégia-coordenativas). Os JDCs são compreendidos como uma unidade complexa – 

microssistema social complexo e dinâmico -, portanto não poderão ser apresentados/treinados 

em partes isoladas, reduzindo-os a fundamentos e/ou gestos técnicos desconexos do jogo. O 

fazer nos JDCs deverá contemplar o modo (técnica) e as razões de fazer (tática) (Garganta, 

1995). 

Greco e Benda (1998) reivindicam, para sua proposta, um processo de ensino-

aprendizagem que aprecie a compreensão do jogo por meio de uma situação problematizada 

deste – estruturas funcionais – contextualizada em sua forma prática – jogos modificados – 

apresentada ao aluno e admitindo a ele melhorar seu rendimento, ou seja, uma metodologia 

para o que fazer – tática – e como fazer – técnica. Assim: 

 

Nossa proposta busca a autonomia do aluno em seus atos e decisões, 

através de uma maior compreensão do jogo e de um aumento do 

conhecimento tático, por meio da prática do próprio jogo, através das 

suas estruturas funcionais. (Greco e Benda, 1998, p. 22). 

 

Freire (1997; 2000; 2003) compreende que se os jogos coletivos são jogados 

coletivamente, e, portanto, somente jogando os alunos conseguirão aprender a jogar 

coletivamente, não cabe, para o autor, nos esportes coletivos, uma divisão em partes isoladas, 

tampouco tentar a partir da soma das partes isoladas chegar a um todo (jogo). 

 (Greco, 1998) evidencia que nos esportes coletivos, efetuar um treinamento técnico de 

forma isolada, sem conexão/vínculo com a situação de jogo, é equivocado e conduz a 

automatismos rígidos, pouco flexíveis e invariáveis, o que leva à repetição inadequada na 

situação de competição.  

Sua grande vantagem, de acordo com Greco (1995; 1998), está em sua proximidade 

com as situações-problema surgidas no jogo formal, permitindo ao esportista relacionar-se e 

aproximar-se das situações do próprio jogo, utilizando ao mesmo tempo capacidades técnicas 

(como fazer) e táticas (o que fazer), ou seja, privilegiando o desenvolvimento da capacidade 

de jogo e admitindo progressivamente caminhar em direção ao treinamento tático. Portanto, 

“nesse caso, o ensino do jogo baseia-se na união da técnica ao processo tático, mediante a 

apresentação de situações de jogo que exigem uma solução“ (Greco, 1995, p. 5) 

Freire (1997; 2002) reforça a idéia acima proposta, afirmando que uma pedagogia do 

esporte deverá ser raciocinada sob uma nova visão, deflagrando críticas diretas aos modelos 
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apresentados de maneira reducionista, em que o indivíduo torna-se apenas objeto resultante do 

processo. Isso levou Freire (2002) a questionar se essa é realmente a única forma de se 

praticar esportes. 

De acordo com Kroger e Roth (2002), os jogos situacionais estão orientados por 

classes de tarefas – elementos táticos – que orientarão e apresentarão sistematicamente os 

procedimentos para o desenvolvimento/evolução da capacidade geral do jogo e competência 

tática. 

Segundo Scaglia (1999b, 2003) e Scaglia e Souza (2004), o jogo é uma unidade 

complexa – dinâmica/sistêmica -, em que o todo não pode ser compreendido pelas partes 

isoladas, tampouco sem que haja a compreensão de suas partes 

Voser (1999) afirma que, na fase inicial, não se pode obscurecer e impedir a 

criatividade e a espontaneidade. Valendo-se de metodologias apropriadas, deve-se 

proporcionar ao jovem o maior número possível de vivências motoras, que incluem não 

apenas os fundamentos técnicos, mas também a liberdade e a noção de ocupação de todos os 

setores da quadra, bem como o entendimento real da concepção do jogo. É indicado, portanto, 

que seja proporcionado ao jovem iniciante a oportunidade de vivenciar todas as posições do 

jogo. 

Ainda segundo Scaglia (2003, p.53), o jogo é complexo, em que “ordem e desordem, 

certezas e incertezas, confusão e clareza coabitam em um mesmo sistema, que não prevê 

apenas soluções, mas problemas, sem eliminar a simplicidade e tampouco a complexidade”. 

De acordo com o autor, “o jogo se caracteriza como uma unidade complexa, envolto pela 

organização sistêmica de suas estruturas padrões, definida pelo seu ambiente (contexto)” (p. 

55) 

Sendo assim, Garganta (1995; 2001; 2002) rompe com o fazer técnico desprovido da 

razão do fazer (tático), mas não em detrimento quanto a importância da técnica para o 

jogador.  

Para o autor, a resposta-ação- executada elaborada em uma situação de jogo não se 

esgota unicamente na capacidade estratégico-tática e ou cognitiva, mas depende, também, de 

uma capacidade energética e coordenativa. 

A técnica e a tática devem, portanto, ser entendidas como expressões vitais duma 

mesma realidade, o jogo e a ação do jogador, tornando-se conveniente perceber que 

conexões devem estabelecer- se entre estes fatores do rendimento, no intuito de 

maximinizar a prestação desportiva. (Garganta, 2002, p.299).  
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Garganta explora/discute várias formas de treinamento com os elementos presentes 

durante o jogo, tais como: jogador- objeto (eu bola); jogador- objeto-alvo (eu- bola-alvo); 

jogador-objeto-adversário (eu- bola-adversário); jogador –objeto-colega-adversário (eu-bola-

colega-adversário) ; jogador- objeto-colegas-adversário (eu-bola-colegas-adversário); 

jogador-objeto-equipe-adversário (eu-bola-equipe-adversário). 

Os primeiros aspectos eu-bola e eu bola-alvo tratam de levar o atleta a estabelecer 

manuseando, manipulando- conexões entre ele e os elementos fundamentais do jogo, que o 

permitiram atingir o objetivo do jogo, marcar gols atingindo um determinado alvo.  

O segundo referencial, eu bola-adversário e eu-bola-colega-adversário, refere-se a 

desenvolver no atleta a capacidade de combinar o que já foi desenvolvido anteriormente, em 

resposta às situações de aleatoriedade e imprevisibilidade estabelecidas pela comunicação 

entre o eu e os companheiros e pela contracomunicação entre o eu e os adversários no jogo, 

com o objetivo de conservar a posse de bola. Em relação ao eu-colega e ao adversário, refere 

se ao combinar (comunicação) estratégias e táticas em resposta à contracomunicação 

estabelecida com o adversário, ou seja, de cooperação, o fazer combinado em função de um 

objetivo comum em detrimento ao individualismo, mas sem excluí-lo.  

O terceiro aspecto, eu-bola-colegas-adversárioe eu-bola-equipe-adversários, trata do 

ambiente formal do jogo, da aplicação dos princípios do jogo, comunicação e 

contracomunicação, estabelecida em um único ambiente (ataque- defesa, cooperação- 

oposição), onde, segundo Garganta (1995; 2001; 2002), o resultado final é impossível de ser 

predeterminado, com objetivo comum entre os jogadores e suas equipes. 

Diante do exposto acima, percebe-se quão importante é o papel do técnico/treinador 

no processo de treinamento das capacidades técnicas e táticas do jogador, recaindo sobre ele a 

responsabilidade do aluno desenvolver a capacidade de jogo, para que nele possa participar 

ativamente, proporcionando dessa forma ao atleta um conhecimento ainda mais elaborado 

sobre as formas de jogo formal. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se caracteriza como descritivo, de caráter qualitativo, na medida 

em que visa descrever os treinamentos técnicos e táticos da seleção de futsal de Diamantina, 

participante dos Jogos Do Interior De Minas Gerais em 2011.  

Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva busca descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, sendo uma de suas características mais significativas a 

aplicação de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário, entre outros. 

Para o desenvolvimento do trabalho de campo, foi utilizado a entrevista como 

instrumento de coleta de informações. 

A entrevista foi realizada com o treinador da equipe supracitada. O treinador foi 

selecionado de forma intencional, tendo em vista que é ele quem organiza e executa as 

atividades de treinamento com a seleção de futsal de Diamantina. 

Para a realização da entrevista, utilizaremos um formulário contendo perguntas 

norteadoras, como: 

- quantas vezes ocorre o treinamento por semana?  

- qual o tempo médio de uma sessão de treinamento? 

- os treinamentos são diferentes ou não nos dias da semana? 

- como são os treinamentos técnicos? 

- como são os treinamentos táticos? 

- como é realizado o treinamento físico?  

Após a entrevista, as respostas foram interpretadas e analisadas mediante a técnica de 

análise de conteúdo. A codificação das unidades de análise respeitará exclusivamente os 

temas de interesse da pesquisa enunciados anteriormente 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme mencionado na metodologia, na data de 04/05/2012 – Sexta-Feira às 

18h00min o trabalho de campo foi realizado com êxito. 

Como foi discutido anteriormente, de um lado, há profissionais que privilegiam os 

aspectos técnicos do jogo, baseando-se no principio de que a soma dos desempenhos 

individuais proporciona um aumento qualitativo no rendimento da equipe. Consideram ainda 

que a aprendizagem analítica do gesto técnico possibilita a sua aplicação eficaz durante o 

jogo, o que configura uma continuação do método analítico e de suas variações 

(GARGANTA, 1997; GRECO, 2001). 

Por outro lado, contrapondo-se ao modelo descrito acima, há os que acreditam que a 

aprendizagem do jogo se dá pelo próprio jogo, isto é, que as habilidades técnicas e táticas são 

aprendidas simplesmente através do deixar jogar, caracterizando o método global.  

Entretanto, na realidade, torna-se impossível que o aluno aprenda o jogo nas suas mais 

diversas e complexas situações técnico-táticas simplesmente pela vivência do jogo (GRECO, 

2001; SILVA, 2007). É necessária uma metodologia que favoreça a aquisição de variadas 

experiências, e que permita paralelamente o desenvolvimento das capacidades necessárias ao 

rendimento no esporte (GRECO, 2001). 

O entrevistado nos informou/relatou que já ingressou na seleção de futsal de 

Diamantina no ano de 1994 como técnico através de um convite que recebeu da secretaria de 

esportes da cidade, que antes deste acontecimento, ele praticava esporte pelo Colégio 

Tiradentes da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, mais especificamente o Handball. 

Segundo o entrevistado, ele não possui formação acadêmica na área de Educação 

Física, possui apenas 01 (um) curso na área de futsal, “eu fiz um curso com o professor, com 

o técnico do Minas que teve aqui em Diamantina numa época , único curso que eu fiz na área 

de futsal, ele era técnico do time do Minas”, sendo que a grande gama de conhecimentos que 

possui foi adquirida ao longo dos anos através da internet, através  de fitas de vídeo, recorte 

de jornal que os colegas/amigos que estudavam em Viçosa traziam. O entrevistado ainda 

ressaltou a importância de uma pessoa que o ajudou de forma primordial a aprimorar seus 

conhecimentos, “e tem uma pessoa que eu não posso deixar de citar, que sempre me ajudou 

com o treinamento, que era o professor Anderson Santana – Neguinho”. 
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Segundo o entrevistado, no ano de 2011, o treinamento era dividido em quatro dias da 

semana, sendo eles: segunda-feira; quarta-feira e sábado. Na quinta-feira era realizado 

especificamente o treinamento físico, o mesmo ocorria na pista do 3° batalhão da Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais. No ginásio, cada dia de treinamento durava em média 

1h30min. O tempo reduzido de treinamento foi justificado da seguinte maneira: “Aqui pro 

ginásio poliesportivo aqui ser dividido por várias pessoas, por várias modalidades, ainda tem 

aluguel, o tempo de treinamento que cada time da cidade tem é de uma hora e meia de treino”. 

O entrevistado nos relatou que começava os treinamentos basicamente com um 

aquecimento seguido de um alongamento, sendo que posteriormente todo o treinamento era 

basicamente com bola, dando ênfase na parte técnica e tática.  

“a gente começava basicamente com um aquecimento, um alongamento e logo em 

seguida já se mexia com bola, treinamento todo nosso, até o aquecimento era usado 

com bola, porque, para a gente ganhar tempo, para não perder o contato com bola, 

então o treinamento sempre foi........ na segunda; na quarta e no sábado sempre foi 

com bola, a gente não deixava a bola. Fazia-se aquecimento e logo em seguida ia 

para a parte técnica, trabalhos de domínio; toque; condução de bola porque.... 

porque a parte técnica era uma parte que a gente enfatizava mais, primeiro o atleta 

tendo a técnica a tática fica mais fácil, então a primeira coisa era o aquecimento 

depois a parte técnica: domínio; controle de bola; condução de bola; passe; depois 

chute..... chute a gol; treinamento de goleiro, essa a divisão. Posteriormente, feita 

esta parte a gente ia para a parte tática: treinamento de saída de bola; treinamento de 

marcação; treinamento de um contra um; dois contra dois; três contra um; dois 

contra um; marcação por zona; marcação individual; saída de bola; movimentação 

na quadra; movimentação de rodízio; saída de três um; saída de dois um, enfatizava 

isto aí e posteriormente a gente fazia o coletivo.” 

 

Observa-se que com este método descrito acima, o treinador adota uma postura de 

treinamento em que se dá ênfase primeiramente aos gestos técnicos e em seguida à tática. 

Assim, nos parece que o treinamento a partir do método analítico sintético é o mais utilizado 

para o aprimoramento técnico da equipe em questão. Neste caso, tal posicionamento do 

treinador caminha em uma direção contrária a alguns especialistas da área na atualidade, 

conforme Garganta e Pinto (1998), onde os mesmos consideram que é menos importante as 

situações/exercícios onde se preconiza a exercitação descontextualizada e analítica dos gestos 

técnicos. 

De acordo com Dietrich, Durwachter e Schaller (1984), esse método, parte do 

princípio que a divisão corrente do jogo em 'técnica', 'tática' e 'treino' deve também determinar 

a metodologia. 
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O entrevistado nos relatou que o treinamento da técnica era dividido em vários 

exercícios, sendo eles: domínio; condução de bola; vários tipos de condução que o futsal 

proporciona; chute; chute com bola parada; chute com bola em movimento; domínio de bola 

alta; domínio com a bola rasteira. 

Já a parte tática, a primeira coisa que observava era qual o sistema de jogo a equipe 

iria jogar, “sistema três por um, sistema de dois dois, sistema de marcação que a gente ia 

fazer, se era uma marcação individual, ou uma marcação por zona, essa era a preocupação da 

parte tática no treinamento” para posteriormente adequar os exercícios adequados. 

Conforme descrito anteriormente, um dos métodos de treinamento mais em voga hoje, 

na área dos desportos coletivos, é o método global-funcional, onde o mesmo parte da 

totalidade do movimento e caracteriza-se pelo aprender jogando; parte-se dos jogos pré-

desportivos (jogos com algumas alterações nas suas regras) para o jogo formal; utiliza-se, 

inicialmente, de formas de jogo menos complexas cujas regras vão sendo introduzidas aos 

poucos (REIS, 1994). Tal treinamento apresenta uma metodologia que favorece a aquisição 

das mais variadas experiências, e que permita paralelamente o desenvolvimento das 

capacidades necessárias ao rendimento no esporte (GRECO, 2001), sendo que o entrevistado 

nos relatou que também realizava treinos em que a técnica e tática eram trabalhadas em 

conjunto, mas que tal método de trabalho era aplicado devido ao pouco tempo que se tinha 

para treinar na quadra (disponibilidade da quadra), problema este já relatado anteriormente e 

não para se aprimorar a capacidade de jogo que permite ao esportista/atleta responder a uma 

situação-problema apresentando determinado rendimento esportivo. 

Fugindo um pouco do escopo do trabalho, é interessante que se faça refletir sobre o 

relato que o entrevistado nos deu a respeito das dificuldades que encontrou nestes vários anos 

a frente da seleção de futsal de Diamantina/MG: 

“A maior dificuldade que a gente tem especificamente em Diamantina é as pessoas 

não levar o esporte por um lado, por uma visão profissional do esporte, infelizmente 

nós temos atletas que acha que a prática do esporte, de um esporte de competição é 

chegar em um treino e ir direto para um coletivo, direto para um jogo, sem fazer um 

alongamento, sem fazer um aquecimento, esse é o grande problema de mentalidade, 

mentalidade que tem que vir de criança, a mentalidade de querer treinar, de gostar de 

treinar, de saber o que é um treinamento técnico, saber o que é um treinamento 

tático, de saber o que é uma marcação, isto tudo influencia no treinamento. Agora, 

dificuldades que a gente encontra na cidade: tem que ter uma visão mais profissional 

da coisa, nós não somos profissionais, mas nós temos que agir como profissionais, 

hoje a gente tem um curso de educação física na cidade, por isso que eu acho que 

quem vier a trabalhar agora tem as portas abertas para um trabalho bem melhor do 

que eu já fiz, porque tem um suporte de uma universidade de Educação Física na 

cidade que a gente não tinha, e este suporte tem de ser passado para as crianças que 

estão chegando, pro jovens que...... praticar um esporte em alto nível de competição 
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tem que fazer todos estes tipos de treinamento e , principalmente, treinamento físico, 

hoje o esporte ele é movido principalmente pelo físico, então se a gente...... se a 

pessoa quer praticar esporte de alto rendimento ela tem que pensar duas vezes em 

cervejada; noitada, por isso que eu falo: o esporte de alto rendimento ele requer 

sacrifícios, ninguém é impedido de nada, porque..... igual eu repito: nós não somos 

profissionais, mas se a gente quer ter resultado a gente tem que nos privar de 

algumas coisas que talvez na idade  de jovem aí , muita gente não esta conseguindo 

privar ainda não”. 

 

Com essas palavras o treinador nos faz refletir o quanto é difícil fazer um treinamento 

adequado visando uma competição de alto nível, onde alguns atletas não dão o real valor aos 

treinamentos técnicos e táticos, pois entendem que o treinamento deveria ser sempre o treino 

coletivo. Os fatores externos acabam influenciando nos treinamentos como citado acima, 

noitadas e bebidas acabam prejudicando o rendimento dos atletas nos treinamento, o que pode 

levar ao mal rendimento do time nas competições, com isso fica evidente a falta de 

“profissionalismo” por parte dos atletas, mesmo sendo uma equipe amadora.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste estudo permitiu uma imersão em um tema que muito nos 

interessa: o treinamento técnico e tático no futsal. 

Após o trabalho de campo realizado, percebemos que o trabalho técnico desenvolvido 

pelo treinador da equipe de futsal de Diamantina baseia-se primordialmente no método 

analítico sintético, situação contrária ao que defendem alguns autores, ou seja, que o trabalho 

conjunto da técnica e tática é mais eficaz que o trabalho em separado.  

Porém, há situações em que os elementos técnicos são trabalhados em conjunto com a 

tática, ou seja, o treinador oferece aos atletas atividades próximas ao contexto do jogo. 

Diante do exposto, recomendamos aos treinadores que sejam favoráveis ao método de 

treinamento em que os elementos técnicos são trabalhados em conjunto com os elementos 

táticos, tendo em vista que tal método acaba proporcionando ao atleta maior dinamização no 

processo de ensino aprendizagem do futsal e melhores condições de responder às exigências 

do jogo. 

Entendemos que este trabalho possa contribuir para novos estudos e reflexões no 

âmbito do treinamento de futsal, seja com adultos, como foi o caso deste estudo, seja com 

crianças e adolescentes. 

Por fim, seria interessante que novas pesquisas fossem feitas tendo como ponto de partida a 

visão dos próprios atletas quanto a efetividade dos treinamentos técnicos e táticos para o 

contexto do jogo, o que não foi feito no presente trabalho 
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Roteiro para entrevista 

 

 

- há quanto tempo exerce o papel de treinador da seleção de futsal de Diamantina?  

- como se deu o envolvimento com o trabalho de treinador de futsal? 

- qual a sua formação e capacitação para trabalho como treinador de futsal? 

- quantas vezes ocorre o treinamento por semana? 

- como é realizado o treinamento físico? 

- qual o tempo médio de uma sessão de treinamento? 

- são desenvolvidos treinamentos dos fundamentos técnicos do futsal e dos elementos 

táticos do futsal? 

- como você divide as sessões de treinamento durante a semana (técnica, tática e 

condicionamento físico)?  

- como são os treinamentos dos fundamentos técnicos do futsal?   

- como são os treinamentos táticos? Quais elementos táticos são trabalhados? 

- você desenvolve treinamentos onde há a união, ou seja, o trabalho conjunto da 

técnica e tática? Como isso ocorre? 
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