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APRESENTAÇÃO

WIltOn Santana
Diretor técnico da Pedagogia do Futsal

Este é o segundo volume dedicado à tática no futsal, que retrata o comportamento inteligente 
do jogo (Santana, 2008). O primeiro se reportou à tática defensiva. E este é dedicado à ofensiva. 
Reforço para o leitor que não teve acesso ao curso online anterior dois pontos imprescindíveis 
sobre tática: (1) tem a ver, essencialmente, com a resolução de problemas e (2) são os jogadores 
que agem taticamente, porque têm de perceber, analisar e decidir o que fazer, quando fazer, aonde 
ir em cada situação de jogo, culminando com uma ação motora (Mahlo, 1997). 

Reforço, igualmente, que os jogadores não estão sozinhos na tarefa de resolver problemas, 
pois os treinadores, com suas explicações e tipos de treinos, ajudam os jogadores a selecionar suas 
decisões, a dar importância “ao que realmente interessa” (Velasco; Lorente, 2003).

A exemplo do curso anterior, repercutirei as ideais de Javier Lozano, ex-técnico da Espanha, 
bicampeão mundial em 2000 e 2004, expressadas no livro “Fútbol sala: experiencias tácticas (1995)”. 
Trata-se  de conceitos para organizar ofensivamente equipes de futsal.

Repercutirei suas ideias, mas o farei, novamente, de maneira crítica, ou seja, interpretando-a, 
adicionando minhas opiniões, contextualizando-a. 

A finalidade principal deste material é não perder de vista a utilidade prática dos conteúdos, 
contribuindo para que o treinador de futsal melhore sua atuação cotidiana. 

O texto segue a seguinte sequência de abordagem: (1) objetivos táticos ofensivos; (2) 
desenhos táticos ofensivos, (3) fundamentos táticos ofensivos individuais, (4) fundamentos táticos 
ofensivos coletivos, os quais suportariam os objetivos táticos. 

Boa leitura! Bom curso!
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OBJETIVOS TÁTICOS OFENSIVOS

Quando se trata de tática ofensiva, Lozano expõe que os treinadores deveriam definir três objetivos:

Esses objetivos remontam ao que foi sugerido por Claude Bayer no seu livro “O ensino dos desportos 
coletivos (1994)”: diretrizes, princípios, para que os treinadores de jogos esportivos coletivos organizem suas 
equipes.

Para Lozano, o primeiro objetivo (“conservar a bola recuperada”) sustenta uma máxima: a de que “enquanto 
a bola estiver no seu poder, não a tem o adversário”. Esta máxima, segundo ele, deveria influenciar a decisão dos 
jogadores com bola, os quais teriam que “colocar em uma balança imaginária todos os ‘prós’ e ‘contras’, sempre 
tentando manter o espírito do princípio”. 

1... Conservar a bola recuperada
2... Progredir até o objetivo estabelecido

3... Marcar gols

1
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Na prática, entendo que Lozano quer 
transmitir aos jogadores que ter a 
bola é uma grande vantagem, por 

isso deveria ser mantida, valorizada, 
jogada de forma consciente, sem 

precipitação.

Quanto ao segundo objetivo tático (“progredir 
até o objetivo estabelecido”), o ex-treinador explica 
que dois aspectos devem ser levados em consideração: 
adaptar o nosso ataque ao tipo de defesa adversária e 
adaptar o nosso ataque às características dos nossos 
jogadores. Em relação ao primeiro, exemplifica que 
não é o mesmo atacar uma defesa recuada e outra 
avançada; tampouco uma que defende individual 
e outra que o faz zonal. Em relação ao segundo 
aspecto, afirma que “não tem muito sentido provocar 
constantemente o ataque rápido se nossos jogadores 
são lentos, “passadores”, pouco explosivos ou de 
constituição pesada”.

Salientaria, nesse sentido, em 
relação ao segundo aspecto, 

que na montagem do elenco, o 
treinador poderia escolher distintas 
formações que levassem a distintas 
formas de jogar. Não que isso seja 

possível a todos, tampouco que 
seja uma regra. Porém, se possível, 
desencadearia, a cada mudança de 
quarteto, uma mudança de jogo e, 

consequentemente, a necessidade de 
o adversário se readaptar.

Por último Lozano, no meu entendimento 
acertadamente, diz que o objetivo de “marcar gols”, 
que é o de toda equipe, somente será possível de ser 
alcançado “se solucionarmos com eficácia as distintas 
situações adversas que encontrarmos”. 
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Isso é óbvio, mas coloca “os pingos nos is”, porque tem muita gente que aposta 
no talento do jogador para resolver os problemas do jogo, enquanto deveria se 

preocupar em criar um cenário adequado no qual aquele pudesse jogar da forma 
mais produtiva possível. A inteligência está dentro e fora da quadra!  

Uma vez identificado que o treinador, a fim de organizar sua equipe em quadra, deveria 
perseguir os objetivos de “conservar a bola recuperada”, “progredir até o objetivo estabelecido” e 
“marcar gols”, perguntaria: o que daria sustentação a isso? 

Quando se trata de “impedir que o adversário progrida em seus objetivos”, Lozano explica 
que isso é alcançado quando se consegue eleger uma defesa que se adapte ao ataque, de modo que 
ela se converta no antídoto ideal para suas pretensões defensivas.

Entendo que isso começaria a se materializar pela adoção de certos desenhos 
táticos, que se referem aos posicionamentos que a equipe adota para iniciar suas 
ações ofensivas; e as ações propriamente ditas, que se referem aos movimentos 

que os jogadores produzem a partir desses desenhos. 

Começarei pela faceta estática, ou seja, os desenhos. Antes disso, exercite-se!
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EXERCÍCIO

1
Escolha duas equipes da Liga Futsal que você admira e 
responda: como elas se comportam para “conservar a bola 
recuperada” quando enfrentam uma marcação avançada? 

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Como você procede para cumprir o objetivo de 
“conservar a bola recuperada” quando a sua equipe está 
em desvantagem no placar e sofre uma marcação recuada?

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Conservar a bola recuperada | Progredir até o objetivo estabelecido | Marcar gols
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DESENHOS TÁTICOS OFENSIVOS

Embora se tenha defendido ao longo do tempo na literatura do futsal em geral que sistema se trata do 
posicionamento organizado dos jogadores em quadra, é preciso esclarecer que esse conceito abrange, apenas, 
o desenho tático. Por extensão, o sistema tático seria algo maior do que o posicionamento em si, incluindo as 
atitudes empregadas pelos jogadores para resolver os problemas do jogo, que é o que se entende por tática.

Portanto, seria correto afirmar que enquanto o desenho corresponde à faceta estática do sistema, a tática 
se reporta à faceta dinâmica. Então anote aí: sistema seria igual ao desenho + a tática, isto é, o posicionamento 
organizado + as movimentações intencionais dos jogadores. Por sua vez, a tática é influenciada pela estratégia 
(planos, visão) do treinador, o qual define como a equipe jogará (modelo de jogo).

Para posicionar a equipe na quadra de forma organizada (desenho tático), inteligente, é necessário, 
primeiro, conhecer as posições dos jogadores. No futsal, basicamente, há o goleiro, o fixo, os alas e o pivô. Mas, 
onde posicioná-los? Depende do desenho tático. Modo geral: o goleiro, com a exceção dos desenhos em que ele 
atua fora da área, deve ser posicionado na meia-quadra defensiva junto à meta; o fixo se trata do jogador mais 
recuado; os alas ocupam as laterais e o pivô deve ser posicionado mais avançado.

2
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Treine o aprendido no parágrafo anterior, 
identificando quem é quem na figura 1.

Relaciono abaixo alguns desenhos táticos. 
Não tenho a intenção de explicar suas vantagens e 
desvantagens. Interessa-me mais a relação posição 
do jogador-ocupação do espaço. Para facilitar, o 
goleiro será “lido” apenas quando estiver fora da sua 
área.

No desenho tático 2.2, um dos jogadores 
mais recuados, em teoria, é o fixo e um dos mais 
avançados, o pivô. Os outros, alas. Esse desenho é 
ainda muito usado, sobretudo nas categorias menores. 
Na principal, considerando o nível de jogo da equipe, 
ainda podemos vê-lo, por exemplo, para dar suporte 
às manobras de saídas de meta contra marcação 
pressão, quando em geral os dois jogadores mais 
avançados são recuados para seu campo defensivo, 
a fim de criar espaços livres nas costas do adversário.

No desenho tático 2.1.1, um dos jogadores 
mais avançados foi recuado (ala) e o outro permaneceu 
(pivô). Em teoria, um dos mais recuados é o fixo e 
o outro o ala. Esse desenho é usado em geral para 
dar suporte às movimentações que visam quebrar a 
linha de marcação pressão do adversário na saída de 
meta.

▲Figura 1 – Desenho tático 1.2.1

▲Figura 2 – Desenho tático 2.2

▲Figura 3 – Desenho tático 2.1.1
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O desenho tático 3.1 é muito semelhante 
ao 1.2.1. O fixo é o jogador mais recuado, os alas são 
posicionados nas laterais e o pivô mais avançado. 
Esse desenho é usado em larga escala pelas equipes 
para dar suporte ao “jogo de pivô”, isto é, às entradas 
de ataque que procuram circular a bola entre os 
demais jogadores a fim de passar para o pivô e, a 
partir disso, criar certo volume de finalizações contra 

a meta adversária.

O desenho tático 4.0 ou quatro em linha 
difere dos outros por não posicionar, a princípio, 
um ou mais jogadores de costas para a meta 
adversária. Pode ser visto em equipes taticamente 
mais avançadas, sobretudo, para dar suporte ao 
ataque contra marcações não tão recuadas, que, em 
teoria, facilitariam as chamadas “bolas de espaço” 
(aquelas que entram nas costas do adversário). 
Esse desenho exige jogadores realmente versáteis e 
muita movimentação. Quem é quem nesse sistema? 
Somente saberemos as funções que os jogadores 
desempenharão quando “a bola rolar”. Por enquanto, 
exceto o goleiro, qualquer um pode ser o fixo, os alas 
e o pivô.

Atualmente, em função da necessidade de 
se manipular e surpreender as defesas, são muitos 
os desenhos táticos com o goleiro-linha (goleiro que 
atua como jogador de linha fora da área) ou linha-
goleiro (jogador de linha que atua como goleiro fora 
da área e pode agarrar no gol).

▲Figura 4 – Desenho tático 3.1

▲Figura 5 – Desenho tático 4.0
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Seguem três desenhos que chamaria de 
básicos: 

no caso do 1.2.2, 

o goleiro-linha pode jogar pelo centro 
ou pela ala; 

no caso do 2.1.2, pela ala.

▲Figura 6 – Desenho tático 1.2.2 com goleiro-linha pelo centro

▲Figura 7 – Desenho tático 1.2.2 com goleiro-linha pela ala

▲Figura 8 – Desenho tático 2.1.2 com goleiro-linha pela ala
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Isto posto, perguntaria: qual desses é o melhor desenho tático? Depende da situação de jogo e nível dos 
jogadores que se têm. Por exemplo, se a equipe atacar contra uma marcação muito recuada, zonal ou individual, na 
qual os defensores se encontram muito próximos uns dos outros, o desenho 4.0 (sem pivô) seria menos indicado, 
pois as coberturas defensivas (ajudas) seriam facilitadas, o que geraria menos espaço nas costas dos adversários. 
Nesse caso, melhor seria jogar 3.1 (com um pivô pela ala) ou 2.2 (com dois pivôs e dois alas habilidosos) ou, 
ainda, algum desenho que dê suporte para o “jogo do goleiro-linha”. Por outro lado, se a equipe enfrentar uma 
marcação mais avançada, individual, e dispuser de jogadores versáteis, que sabem ocupar e desocupar espaços 
de forma inteligente, o 4.0 (sem pivô) é bem-vindo, pois com a defesa em linha as coberturas defensivas seriam 
dificultadas e haveria espaços livres para possíveis infiltrações nas costas dos adversários. Entendeu? A situação 
de jogo, em dada medida, “requisita” o desenho tático. A outra parte é que se precisa de jogadores que atuem 
bem nesses desenhos. Há, ainda, outra parte: a de que se precisa de um treinador que eleja estratégias que 
otimizem o jogo ofensivo da equipe.

Volto-me, a partir de agora, para a apresentação de um conjunto de atitudes ofensivas que os jogadores 
poderiam usar nesses diferentes desenhos, sobretudo naqueles que não envolvem o goleiro-linha, a fim de 
suportar os objetivos ofensivos levantados no item 1.
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EXERCÍCIO

2
Desenhe na quadra abaixo um desenho tático ofensivo de goleiro-linha diferente dos explicados anteriormente.
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FUNDAMENTOS TÁTICOS INDIVIDUAIS

Fundamentos táticos são as atitudes tático-técnicas empregadas pelos jogadores para resolverem os 
problemas de jogo. São tático-técnicas e não tático e técnica porque não estão separadas, ou seja, trata-se de 
uma intenção (tática) vista em uma ação (técnica) (Ferreira, 2002). 

Importante ressaltar que os fundamentos não são realizados mecanicamente ou combinados. Se isso fosse 
assim, desconsideraríamos o adversário e, consequentemente, a necessidade de ler a situação de jogo e realizar 
ajustes nos movimentos. 

Portanto, as atitudes dos jogadores sempre serão técnico-táticas ou tático-técnicas, isto é, ações carregadas 
de intenções; intenções suportadas por ações. 

A figura abaixo contempla um primeiro conjunto de fundamentos táticos que suportam os objetivos de 
“conservar a bola recuperada”, “progredir até o objetivo estabelecido” e “marcar gols”.

3

▲Figura 9 – Fundamentos táticos defensivos que suportam os objetivos táticos
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A atitude de criar linhas de passe se 
refere ao movimento de se desmarcar ou se livrar 
da marcação para ficar em condições de receber a 
bola. Para tanto, será preciso fugir do campo visual 
do marcador, enganando-o. A seta de dupla face 
representa essa atitude. É importante frisar que para 
o êxito dessa atitude 50% pertencem ao passador e 
os outros 50% a quem se desmarcou.

Abrir espaço tem a ver com a atitude de se 
deslocar sem bola para que outro jogador a receba. 
Isso, evidentemente, exigirá de quem se desmarca 
antecipar no plano mental tal possibilidade. A seta de 
dupla face no último jogador de ataque representa 
uma desmarcação.

▲Figura 10 – Criar linhas de passe

▲Figura 11 – Abrir espaço

3.1

3.2

Criar linhas de passe

abrir espaço
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Aproximação tem a ver com a atitude de se 

aproximar de quem tem a bola.

Sair no vazio tem a ver com ganhar as 
costas do adversário. Esta atitude representa uma 
vantagem territorial interessante, pois o adversário 
foi superado.

▲Figura 12 – Aproximação

▲Figura 13 – Sair no vazio

3.3

3.4

aproximação

sair no vazio
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Suporte é a atitude de se oferecer para quem 

tem a bola se posicionando atrás da linha da bola.

Apoio tem a ver com a atitude de se oferecer 
para quem tem a bola quando se está à frente da 

linha da bola.

▲Figura 14 – Suporte

▲Figura 15 – Apoio

3.5

3.6

suporte

apoio

17



Todas essas atitudes traduzem a tática individual e tendem 
a facilitar a circulação da posse da bola e, consequentemente, 

ganhar território em direção à meta adversária com o objetivo de 
terminar o ataque. Perceba que “quem está sem posse da bola 

define de certo modo o passe de quem tem a bola”.
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EXERCÍCIO

3
Marque nos parênteses a opção certa 

que retrata nas quadras abaixo os fundamentos táticos executados pelos jogadores dentro do círculo amarelo.

(     ) sair no vazio e apoio

(     ) suporte e apoio

(     ) sair no vazio e aproximação

(     ) suporte e aproximação
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FUNDAMENTOS TÁTICOS COLETIVOS

Apresentei anteriormente seis fundamentos táticos circunscritos à tática individual (aquilo que o jogador 
faz sozinho), mas que, de fato, é motivado por uma situação de jogo e têm repercussão coletiva. Ou seja, o jogador 
“sai no vazio”, isto é, ganha as costas do adversário motivado pela situação de jogo – por exemplo, ele “leu” que 
seu colega com a posse da bola não está sendo pressionado, que o adversário o marca “colado”, logo, que há 
espaço vazio para se projetar. Por conseguinte, se ele sair nas costas e o colega lhe passar a bola, a vantagem é 
coletiva (para a equipe).

Agora interessa agregar um segundo conjunto de fundamentos táticos. Dessa vez, entretanto, os que 
retratam combinações entre os jogadores, que se reportam à tática de grupo ou coletiva: paralela, diagonal, 
tabela, vai e volta.

A figura abaixo contempla o segundo conjunto de fundamentos táticos que suportam os objetivos 
enunciados.

4

▲Figura 16 – Fundamentos táticos ofensivos grupais que suportam os objetivos táticos
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Sair na “paralela” se refere ao movimento de 
o jogador do centro passar a bola para a ala, iniciar 
um movimento para o lado contrário ao que passou 
e mudar a direção para a lateral (o que se constitui 
numa finta). Nesse momento, deveria receber o passe 
do colega. Isso, muitas vezes, pela situação de jogo, é 
feito sem essa finta; se projeta direto, em velocidade.

Sair em “diagonal” inclui o jogador do centro 
passar a bola para ala e se deslocar no sentido 
contrário a fim de receber o passe nas costas do 
marcador. Esse passe pode ser por cima, como 
na figura 18, ou ainda rasteiro, como na figura 19, 
dependendo, evidentemente, da situação de jogo, 
isto é, da reação dos marcadores. Se o que pressiona 
a bola estiver longe e o outro próximo/colado em que 
se desmarca, o passe pode sair nas costas; se o que 
pressiona a bola estiver próximo e o outro distante de 
quem se desmarca, exigirá a condução do primeiro 
e a mudança de direção deste e, possivelmente, o 
passe sairá rasteiro.

▲Figura 17 – Paralela

▲Figura 18 – Diagonal (nas costas)

▲Figura 19 – Diagonal (passe rasteiro)

4.1

4.2

paralela

diagonal
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A “tabela” se refere ao movimento de se 
passar a bola e sair no espaço vazio. 

▲Figura 20 – Tabela com o jogador que dá suporte

▲Figura 21 – Tabela com o jogador que dá apoio

▲Figura 22 – Tabela com o ala que se aproxima

▲Figura 23 – Tabela com o pivô que se aproxima

4.3 tabela
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“Vai e volta” se trata da atitude que exige se 
deslocar, simulando abrir espaço, isto é, em direção ao 
centro da quadra (VAI), mas retornando novamente 
para a ala (VOLTA), quando se deveria receber o passe. 
Essa atitude representa uma vantagem territorial 
para, por exemplo, isolar “1x1” na ala. ▲Figura 24 – Vai e volta

4.4 vai e volta
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Observe como essas atitudes grupais (entre dois jogadores) requerem 
a tática individual (aproximar, sair no vazio, criar linha de passe, apoio, 
suporte, abrir espaço). Isso é evidente, pois, em última análise, cada 

jogador, segundo sua “leitura” do que acontece, vai tomando decisões e 
interagindo com os demais, o que resulta em combinações coletivas (entre 

dois, três, quatro jogadores). É a chamada interdependência tática: o 
jogador é afetado e afeta o contexto.
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EXERCÍCIO

4
Considere que o jogador envolvido pelo círculo vermelho fará o passe para seu colega (seta vermelha) e depois escolherá 

uma das seguintes opções (setas em azul).

Considere que o jogador envolvido pelo círculo vermelho na ala executará uma finta (setas vermelhas) e receberá o passe 
(seta azul). Qual nome você daria para este deslocamento:

No caso de ele se deslocar na direção contrária da bola, você consideraria que ele saiu em: (   ) paralela      (    ) diagonal
No caso de ele se deslocar na mesma direção do passe, você consideraria que ele sai em: (   ) paralela      (    ) diagonal

(   ) paralela      (    ) diagonal      (    ) vai e volta
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espero que o conteúdo deste curso online tenha suprido 
possíveis lacunas atuais de conhecimento tático ofensivo, desde 
o estabelecimento de objetivos táticos, passando pelos desenhos 
ofensivos e os fundamentos que suportam o jogo de ataque. 

Lembre-se de que são os jogadores que agem taticamente, 
mas que são influenciados pela visão do treinador. Por conseguinte, 
carregue seus treinos com um bom conteúdo, com boas explicações, 
a fim de que seus jogadores possam resolver bem as distintas e 
aleatórias situações-problema de jogo.

WIltOn Santana
Diretor técnico da Pedagogia do Futsal
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