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ANÁLISE DOS GOLS NO FUTSAL:
UM ESTUDO DA COPA DO MUNDO FIFA DE FUTSAL, LITUÂNIA 2021
José Renato Bolsonaro1
RESUMO

ABSTRACT

O futsal é um dos esportes mais praticados no
Brasil e no mundo, apesar de não ser olímpico
o futsal é disputado em todos os continentes. O
objetivo da pesquisa é analisar os gols
ocorridos em jogos da Copa do Mundo de
Futsal FIFA na Lituânia 2021. A amostra é
composta de 52 Jogos da copa do mundo de
futsal de 2021 disputadas nas cidades de
Kaunas, Klaipeda e Vilnius na Lituânia entre os
dias 12 de setembro e 03 de outubro. Dividimos
o ataque em 5 ações técnico-táticas, o ataque
posicional, contra-ataque, bola parada, goleiro
linha e defesa do goleiro linha. Para analisar o
local em que ocorrerão as finalizações que
resultaram nos gols utilizamos o campograma
elaborado no Centro de Estudos em Cognição
e Ação (CECA-UFMG) dividido em 6 possíveis
zonas de finalização. ataque posicional a ação
que resultou a maioria dos gols na copa do
mundo de futsal 2021, cerca de 41 % dos gols,
jogadas de bola parada, cerca de 24% dos gols
e os de contra-ataque 21%, em relação ao setor
a maioria dos gols aconteceram no setor 1,
dentro da área adversária, 41,52%. concluímos
que a maioria dos gols aconteceram de ações
técnico-táticas de ataque posicional e que a
maioria dos gols aconteceram no setor 1, mais
próximo a meta, portanto o momento de ataque
organizado proporcionou o maior número de
gols da Copa do Mundo de Futsal 2021.

Goal analysis in futsal: a study of the FIFA futsal
world cup, Lithuania 2021

Palavras-chave: Futsal. Copa do Mundo. Gols.

Futsal is one of the most practiced sports in
Brazil and in the world, despite not being
Olympic, futsal is played on all continents. The
objective of the research is to analyze the goals
that occurred in FIFA Futsal World Cup
matches in Lithuania 2021. The sample is
composed of 52 Futsal World Cup matches in
2021 played in the cities of Kaunas, Klaipeda
and Vilnius in Lithuania among the September
12th and October 3rd. We divided the attack
into 5 technical-tactical actions, the positional
attack, counterattack, set piece, line goalkeeper
and line goalkeeper defense. To analyze the
location where the submissions that resulted in
the goals will occur, we used the field chart
prepared at the Center for Studies in Cognition
and Action (CECA-UFMG) divided into 6
possible submission zones. positional attack
the action that resulted in the majority of goals
in the 2021 futsal world cup, around 41% of
goals, set pieces, around 24% of goals and
counterattack 21%, in relation to sector a most
goals happened in sector 1, within the opposing
area, 41.52%. we concluded that the majority of
the goals happened from technical-tactical
actions of positional attack and that the majority
of the goals happened in sector 1, closer to the
goal, so the moment of organized attack
provided the highest number of goals in the
Futsal World Cup 2021.
Key words: Futsal. World Cup. Goals.
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INTRODUÇÃO
O futsal é um dos esportes mais
praticados no Brasil e no mundo, apesar de não
ser olímpico o futsal é disputado em todos os
continentes. O futsal tem conquistado um
espaço cada vez maior no universo dos jogos
coletivos (Garganta, 2001).
O esporte é praticado por milhões de
pessoas em todo mundo, seja pela prática do
lazer ou como esporte de rendimento. Essa
modalidade, antes conhecida como futebol de
salão, passou a ser gerenciada pela FIFA em
1989 e é o esporte com maior número de
praticantes no Brasil (Arjones, 2008).
O jogo de futsal é praticado
simultaneamente por 10 participantes divididos
em duas equipes, cada uma delas com cinco
jogadores, sendo um deles obrigatoriamente o
goleiro.
Além disso, cada equipe pode contar
com nove suplentes, que podem entrar a
qualquer momento do jogo com um número
ilimitado de substituições.
Uma partida de futsal é caracterizada
por ações complexas de jogo oriundas das
interações entre os jogadores. Essas
interações acontecem em um ambiente
imprevisível sob pressão de tempo, de espaço,
de adversários e regras, e a partir da
cooperação dos atletas para atacar ou defender
dependendo das circunstâncias da partida.
Dessa forma, o jogo de futsal exige que
atletas e treinadores tenham a capacidade de
prever e solucionar de forma eficaz as
situações-problema
que
surgem
constantemente durante a partida (Santana,
2008).
No futsal de alto rendimento é
necessário conhecer as variáveis que
interferem no jogo e influenciam na busca dos
resultados, O conhecimento dessas variáveis
pelos treinadores é importante para a
elaboração dos treinamentos e estratégias para
alcançar os objetivos.
Portanto a análise dos jogos é uma
ferramenta importante neste contexto, os
treinadores recorrem à análise de jogo através
de vídeo com o objetivo de identificar variáveis
que interferem no rendimento das equipes, afim
de um aperfeiçoamento técnico-tático das
mesmas (Garganta, 1998).
Sendo o gol o principal objetivo do jogo
de futsal, se faz necessário conhecer a origem

das finalizações das jogadas, para conclui-las
em gol e para isso é necessário criar boas
oportunidades de finalização. Portanto as
equipes buscam criar possibilidades e
vantagens sobre os adversários utilizando
ampla variedade de ações técnico-táticas
(Cunha e colaboradores, 2009).
O objetivo da pesquisa é analisar os
gols ocorridos em jogos da Copa do Mundo de
Futsal FIFA na Lituânia 2021; quantificar as
ações táticas e verificar de qual local da quadra
vem a ocorrer os gols.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa se caracteriza como um
estudo quantitativo, descritivo observacional. A
amostra é composta de 52 Jogos da copa do
mundo de futsal de 2021 disputadas nas
cidades de Kaunas, Klaipeda e Vilnius na
Lituânia entre os dias 12 de setembro e 03 de
outubro. As análises foram feitas a partir das
imagens das transmissões do canal da
plataforma do Youtube® e do canal Sportv e os
dados foram registrados em uma planilha do
programa Excel, Windows 10; Onde as ações
realizadas no processo ofensivo eram
registradas.
Dividimos o ataque em 5 ações técnicotáticas, O Ataque posicional, Contra-ataque,
Bola parada, Goleiro Linha e defesa do Goleiro
linha.
Ataque posicional (AP) – Tipo de manobra
ofensiva coletiva caracterizada pelo equilíbrio
numérico e posicional (Bezerra, Navarro,
2012).
Contra-Ataque (CA) – Situação em que a
equipe que se encontrava defendendo,
recupera a posse da bola e com rapidez realiza
o gol sem que o adversário tenha 11 tempo
para
se
reequilibrar
numérica
e
posicionalmente (Fernandes, 2005).
Goleiro Linha (GL) é quando a equipe
se utiliza do goleiro, fora de sua área de meta,
trocando passes com os jogadores de linha
com o objetivo de obter superioridade numérica
sobre o adversário para concluir ao gol através
do goleiro ou para que execute um passe a um
companheiro desmarcado.
A Defesa de goleiro linha (DGL) é a
situação quando a equipe que se defende do
ataque adversário com goleiro-linha, consegue
marcar o gol (Bezerra, Navarro, 2012).
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Bola Parada (BP) - Quando o gol é
realizado a partir de jogadas combinadas
oriundo de saída de bola, arremesso de meta,
laterais ofensivos e defensivos, escanteios e
faltas (Serra, 2010).

Para analisar o local em que ocorrerão
as finalizações que resultaram nos gols
utilizamos o campograma elaborado no Centro
de Estudos em Cognição e Ação (CECAUFMG) dividido em 6 possíveis zonas de
finalização (Figura 1).

Figura 1 - Campograma para demarcação da área de finalização.

RESULTADOS
Tabela 1 - Incidência das ações táticas que resultaram em gols.
Ação ofensiva
Ataque posicional
Contra-ataque
Bola parada
Goleiro linha
Defesa do goleiro linha
Total de gols

Gols marcador
130
63
74
17
17
301

percentual
43%
21%
24%
6%
6%
100%

Tabela 2 - Quantidade de gols nos setores da quadra.
setor
Gols
percentual
1
125
41,52%
2
62
20,59%
3
60
19,93 %
4
17
5,64%
5
20
6,64%
6
12
3,98%
Pênalti
3
1%
Tiro livre
2
0,67%
Total
301
100%
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DISCUSSÃO
A tabela 1 nos apresenta a incidencia
de gols e percentual de acordo com as ações
técnico-táticas de ataque, sendo o ataque
posicional a ação que resultou a maioria dos
gols na copa do mundo de futsal 2021, cerca de
41 % dos gols, resultado semelhante ao estudo
de Cardoso (2013) que analisou treze jogos da
Liga Futsal 2013, e o ataque posicional também
foi a ação ofensiva que mais gerou gols com
32% e diferente dos estudos de Santos e
Navarro (2010) e Bezerra e Navarro (2012),
que tiveram o contra-ataque como a manobra
ofensiva que mais originou gols 38,46% e 42%
respectivamente, devemos citar que o presente
estudo e a pesquisa de Cardoso (2013) foram
realizadas com equipes adultas e as pesquisas
de Santos e Navarro (2010) e Bezerra e
Navarro (2012) foram realizada em equipes da
categoria Sub 20, sendo a falta de experiência
da categoria pode explicar uma maior
incidência de gols de contra ataque.
Apesar da maioria dos gols serem de
origem do ataque posicional, não podemos
desconsiderar a alta incidência de gols de
origem de jogadas de bola parada, cerca de
24% dos gols e os de contra-ataque 21%,
ambas as ações mostraram que são
importantes na modalidade e que os
treinadores precisam buscar um equilibrio em
todos os momentos do jogo, para buscar os
melhores resultados.
O aspecto que chamou a atenção foi o
equilibrio nos gols marcados com o uso do
goleiro linha e os gols de origem de defesa do
goleiro linha,17 gols para ambas as ações.
Resultado que diverge dos estudos de
Cardoso (2013), que nos treze jogos analisados
teve como resultado um maior numero de gols
oriundos do uso do goleiro linha, cerca de 8,2
% contra 4,1 % de gols da defesa do goleiro
linha.
Com relação ao local dos gols, a
maioria dos gols aconteceram no setor 1
41,52%, dentro da área adversária, resultado
semelhante
ao
encontrado
por
Bolsonaro(2015), que no estudo da fase final da
Liga Futsal 2012, verificou que 46% dos gols
aconteceram do setor 1.
Portanto o setor 1 é o espaço onde
acontecem a maioria dos gols, contra 20,59% e
19,93 % dos setores 2 e setor 3, mas se
levarmos em consideração os setores 2 e 3

como sendo um único setor de média distância,
temos 40,52% dos gols, muito próximo do setor
1 sendo considerado o setor mais próximo a
meta, existindo um equilibrio entre os setores.
CONCLUSÃO
Com base nos dados coletados e
analisados, concluímos que a maioria dos gols
aconteceram de ações técnico-táticas de
ataque posicional e que a maioria dos gols
aconteceram no setor 1, mais próximo a meta,
portanto o momento de ataque organizado
proporcionou o maior número de gols da Copa
do Mundo de Futsal 2021, mas existe um certo
equilíbrios entre as ações resultante dos gols.
abrindo a possibilidade de outras pesquisas
para uma maior discussão em torno da análise
do Jogo e da origem dos gols em competições
oficiais de seleções.
Torna-se importante também ressaltar
a valorização do jogo organizado de defesa
para diminuir a possibilidade de gols do ataque
posicional, diminuindo também a possibilidade
de finalizações no setor 1, espaço de maior
efetividade.
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