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INTRODUÇÃO: Dentre os fundamentos do futsal, o passe, acontece 

geralmente entre dois jogadores. É o fundamento técnico mais importante. 

Pode ser realizado de várias formas, por exemplo: com a sola, com a parte 

externa, com a parte interna, com o peito do pé, com o calcanhar, com o bico 

do pé, com os ombros ou no caso dos goleiros com as mãos. E pode ser 

realizado em todos os cantos da quadra, podendo ser curtos ou longos com o 

principal propósito de enviar a bola para o companheiro ou determinado setor 

da quadra. A sua trajetória varia de três formas: rasteira, a meia altura ou alto. 

O passe rasteiro e mais preciso e menos propicio a erros em relação ou 

demais; já o passe alto só deve ser utilizado quando não houver nenhuma linha 

de passe por baixo. OBJETIVO: É fazer uma analise a respeito do passe que 

serve como base para o fundamento técnico da modalidade futsal. 

METODOLOGIA: O presente trabalho, com o tema “fundamentos do Futsal: 

Passe”. Foi redigido a partir de uma busca literária em meios digitais, a 

exemplo do Scielo e Google Acadêmico. Como assunto para busca utilizamos 

palavras como futsal, fundamentos técnico, e passes. Esta forma de pesquisa 

nos proporcionou melhores fontes de pesquisas. RESULTADOS: 

(TENROLLER 2004) é a ação de interligar-se com os integrantes de uma 

equipe. É o fundamento técnico mais importante. É o elo num jogo [...].   

(ZAPPA, 1947) O sentido lógico dos passes é envolver o adversário e deixar 

um atleta em condições de concluir ao gol.  

(WINTERBOTTOM 1954) Fala que o passe pode ser feito também com a 

cabeça, em distâncias pequenas ou longas, pelo solo ou pelo ar. 

 CONCLUSÃO: Considerando os aspectos abordados, o passe caracteriza-se 

de forma necessário para um bom desempenho do time, já que sem ele não há 

como chegar a concluir o gol ou evita-lo. Com o passe mantemos a posse de 

bola, evitando que assim o time adversário consiga concluir o objetivo do jogo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: 

Prof. De Souza, Marcio Costa. Educação Física, Esportes e Sociedade. 
Disponível em: http://profmarciocosta.blogspot.com.br/2011/10/fundamentos-
do-futsal.html. Acessado: 27/08/15 

Profª. Daronco, Luciane Sanchotene Etchepare; Flôres ,Fábio Saraiva. 
Fundamentos técnicos: a base do futsal. 
http://www.efdeportes.com/efd163/fundamentos-tecnicos-a-base-do-futsal.htm. 
Acessado: 27/08/15 
 
Tenroller, C. A. Futsal: Ensino e prática. Canoas: Ed. ULBRA, 2004. 
 
ZAPPA, M. El Futbol: su técnica - su espíritu. Tradução J. Ribes Albes. 
Revisão J. Terés. Barcelona: M. Arimany, 1947. 
 
WINTERBOTTOM, W. Técnica del Futbol (Soccer Coaching). Tradução 
Leonardo Rodriguez Vigil e Manuel Alonso Sanchez. Madrid: Editorial 
Distribuidora, 1954 

http://profmarciocosta.blogspot.com.br/
http://profmarciocosta.blogspot.com.br/2011/10/fundamentos-do-futsal.html
http://profmarciocosta.blogspot.com.br/2011/10/fundamentos-do-futsal.html

