
HISTÓRICO DO FUTSAL                              

      

  A versão mais aceita para o surgimento do Futebol de Salão é a de que ele começou a 

ser praticado por volta de 1940, por jovens freqüentadores da Associação Cristã de Moços, 

em São Paulo. Enfrentando dificuldades para encontrar campos de futebol para 

divertimento em suas horas de lazer, estes improvisaram “peladas” nas quadras de basquete 

e hóquei, aproveitando as traves usadas na prática desse último esporte. No início as 

“equipes” variavam em número, tendo cinco, seis e até sete jogadores, sendo pouco a pouco 

fixado o limite de cinco. As bolas eram de crina vegetal ou serragem, sofrendo sucessivas 

modificações, inclusive com o uso de cortiça granulada. Como as bolas de ar utilizadas 

depois, saltavam muito e saiam freqüentemente das quadras, posteriormente tiveram seu 

tamanho diminuído e o peso aumentado. Daí o fato de o Futebol de Salão ser chamado de 

“esporte da bola pesada”. 

Grandes jogadores de futebol como Pelé, Zico, Sócrates, Casagrande, Rivelino, 

Ronaldinho dentre outros consagrados “astros” do futebol creditam grande parte de seu 

sucesso ao aprendizado obtido no Futsal, onde iniciaram a vida desportiva. O jogador que 

vem do Futsal tem um drible fácil e curto, aperfeiçoado pelo pequeno espaço em quadra. 

Aprende-se a conduzir a bola perto do corpo, aprimora o domínio raramente errando um 

passe, além de ter um sentido de marcação muito desenvolvido. 

 
FUNDAMENTOS DO FUTSAL 

 
1 - PASSE E TOQUE DE BOLA – a troca de bola entre os companheiros de um time é 

fundamental para a formação de um conjunto, é a base para poder se estruturar uma equipe. 

Sendo o futebol de salão um esporte coletivo ele exige que o passe e a troca de bola sejam 

perfeitos. 

 

Tipos de passe:   ♦peito de pé                                   ♦cabeça 

                               ♦calcanhar                                      ♦lado interno do pé 

                              ♦região plantar                               ♦lado externo de pé  

 

2- DRIBLE – o atleta executa um drible quando de posse de bola consegue na sua 

movimentação ultrapassar o adversário (marcador). Existem dribles (fintas) curtos e longos 

de acordo com a distância do marcador.  

 

3- CABECEIO – nas cobranças de arremessos, laterais ou de canto, montamos jogadas de 

ataque, intercepção ou passe de bola com essa técnica usando para tanto a fronte, parte 

superior ou lateral da cabeça. O atleta deve aprender a cabecear a bola para frente, para trás, 

para cima, para baixo e para os lados. 

 

4- ARREMESSOS  

 

4.1 - LATERAL  -  caracteriza-se quando a bola atravessar inteiramente as linhas 
laterais, executado com os pés. 

 

4.2 - DE CANTO -  caracteriza-se quando a bola ultrapassar inteiramente a linha de 

fundo. O arremesso será executado com o uso dos pés, exclusivamente e nesse momento o 

executor do arremesso deverá ter uma parte do pé apoiado no solo, podendo pisar em parte 



nas linhas laterais, ou ainda, do lado de fora das mesmas. O atleta terá 4 segundos para a 

cobrança. A bola deve estar imóvel e colocada sobre a linha que delimita a quadra. 

 

4.3 – DO GOLEIRO -  deverá ser feito exclusivamente com uso das mãos, depois 

da bola inteiramente segura, lançando-a  para além de sua área de meta. 

 

5- CHUTE -  ato por meio do qual o jogador golpeia a bola com os pés. Sendo o futebol 

um esporte pedálico, sabemos que cinco formas são possíveis de se bater na bola. 

 

♦lado interno do pé                  ♦peito do pé               ♦bico 

♦lado externo do pé                 ♦calcanhar 

 

Classificamos os chutes das seguintes formas: 

 

♦chute simples ou reto               ♦chute de semivoleio ou bate-pronto 

♦chute de voleio                         ♦chute de pivô 

♦chute de encoberta                    ♦chute de condução   

 

6- RECEPÇÃO -  o recebimento da bola chama-se abafamento ou domínio de bola, que 

pode ser de várias maneiras: 

♦abafamento com a cabeça (testa)           ♦abafamento com a coxa 

♦abafamento com o peito                        ♦abafamento com o pé ( lado interno, lado externo,                                                  

peito de pé e sola do pé)  

 

7- CONDUÇÃO -  diz-se condução quando o atleta na sua movimentação leva (carrega) a 

bola consigo. O atleta deve sempre que possível saber conduzir a bola com os dois pés, 

peito dos pés e encoberta pelo corpo.  

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1- Como surgiu o futebol de salão? 

2- Por que o futsal é chamado de “esporte da bola pesada”? 

3- Quais as vantagens de um jogador de futebol que começa sua carreira no futsal? 

4- Quais os fundamentos do futsal? 

5- Explique os arremessos lateral, de canto e de goleiro. 

6- Quais as cinco formas são possíveis de se bater na bola com os pés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


