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  S GOLS DE UMA EQUIPE DE FUTSAL 

MARCADOS EM JOGOS COMO VISITANTE E MANDANTE 

1 e Rodrigo Lara Rother2 

RESUMO: 

rendimento nas partidas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar a quantidade de gols marcados como 
Metodologia: Esta pesquisa se caracteriza 

como quantitativa descritiva e comparativa. Foram observadas dezoito partidas de futsal, disputados pela equipe 

mandante e nove como 
gols, os mesmos foram classificados quanto a sua origem: ataque posicional, contra-ataque, bola parada, linha 

jogos comp Youtube e Facebook do clube 
analisado. Os dados foram registrados em planilhas Excel, onde foram 

o Teste T de Student para amostras pareadas, adotando um 
Resultados: 

5,33 por partida. Verificou-se que o ataque posicional (39,76%), contra-ataque (37,35%) e a bola parada 

posicional com (37,05%), contra-
tivemos um ataque posicional (42,86%), contra-ataque (37,14%) e a bola 

 A partir dos resultados obtidos, concluiu-
-ataque e bola parada que originam gols e que estes ocorrem, 

sobretudo, tanto em partidas mandantes como visitantes.  

Palavras-chave: Futsal. Desempenho ofensivo. Origem dos gols. 

ABSTRACT: Introduction: Futsal is a team sport widely practiced in the world, especially in Brazil. Although 
very popular, it is still growing and evolving in the way it plays. Therefore, performance analysis is essential, 
providing concrete data for use in the preparation of training and adjustments in performance in matches. 
Objective: The aim of this study was to compare the number of goals scored as home and away goals of a team 
that competes in the Gaucha League 2. Methodology: This research is characterized as descriptive and 
comparative quantitative. Eighteen futsal matches were observed, played by the Guaporense Sports Association 

played in the first phase of the competition. From the observation and record of the goals, they were classified 
according to their origin: positional attack, counterattack, set ball, goalkeeper line, defense line and numerical 
advantage. To perform the data collection, we used videos of the complete games, available for free and with 
free public access on the analyzed sites Youtube and Facebook. Data were recorded in Excel spreadsheets, where 
sum, percentages, means and standard deviation were calculated. For comparison, Student's t test for paired 
samples was used, adopting a significance level of p <0.05. Results: In the eighteen games analyzed there were 
83 goals, with an average of 5.33 per match. It was found that positional attack (39.76%), counter attack 
(37.35%) and set pieces (14.46%) are responsible for most of the goals. In home games we highlight the 
positional attack with (37.05%), counter attack (37.05%) and the set-piece (16.67%). In the matches as visitors 
we had a positional attack (42.86%), counter attack (37.14%) and a set piece (11.43%). The comparison between 
the variables as principal and visitor did not present significant statistical differences between the values, only in 
the total score of goals. Conclusion: From the results obtained, it was concluded that there is a balance in the 
tactical contexts, positional attack, counterattack and set ball that give rise to goals, and these occur mainly in 
both home and away matches. 

Keywords: Futsal. Offensive performance. Origin of goals. 

                                                
1 C - Bacharelado, UNIVATES, ascalco@universo.univates.br 
2 Doutor, professor do C  Bacharelado, UNIVATES, rodrigorother@univates.br 
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1  

 -se um esporte muito 

  

O 

u implemento similar; 

 21). 

relacionando esses 

aspect

conquistados pela equipe 

detalhes para compreender suas funcionalidades, jogando- einos, 

que visam preparar de forma efetiva, as equipes para competir e vencer (ANDRADE, 2017). 

De acordo com , o 

variabilidade, imprevisibilidade e aleatoriedade que alteram constantemente os contextos 

t

 

dos treinamentos e jogos. Desta forma, as equipes conseguem controlar os context

desempenho dos atletas e da equipe.  

pertinentes d scout. Scout 

DICTIONARY, 2016). 

Para Drubscky (2003), o scout 

 

momento do jogo. 
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Estudos recentes mostram que a 

desempen odo mais preciso e incisivo de saber o que aconteceu 

(CARLING; WILLIAMNS; REILLY,  

consegue 

bem-sucedidas scout 

existe 

utilizados sejam co CARLING; 

WILLIAMNS; REILLY, 2005). 

de futsal, fazendo- das partidas. Isso 

sucesso da equipe. 

podem observar o estilo e a forma de jogar, as f

partida seguinte e maximizar o desempenho perante treinamentos. 

 -

-los (NAVARRO; COSTA, 2009). Por esse motivo, quanto mai

orientar a equipe a chegar ao objetivo e por seguinte melhorar seus resultados (STAUD; 

VOSER, 2011). 

Lembra (LEITE, 2017) que em todos os esportes profissionais em equipe, a equipe que 

joga A vantagem de 

importante a considerar  envolvendo fatores  

ido aos fatores externos que apoiam a torcida .  

Para tanto, o a origem dos gols marcados por uma 

 profissional, quantificando e classificando-o os gols quanto a sua 

 scout jogadas como mandante e visitante na primeira 

, realizada no Estado do Rio Grande do Sul. 
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2 PROCEDIMENTOS METODO  

Este estudo tem uma abordagem quantitativa, descritiva e comparativa. Para -la, 

- 

de Futsal, na temporada 2019. Nesta temporada, a equipe disputou nove jogos como 

mandante e nove como visitantes todos  

considerando o proposto por Bezerra e Navarro (2012), ou seja: ataque posicional, contra-

 

Bezerra e Navarro (2012) definem Ataque Posicional (AP) como um jogo de ataque 

ataque -

iro Linha 

(GL) a equipe se utiliza de um goleiro ou jogador de linha devidamente uniformizado de 

forma diferente de seus outros companheiros que atuam na linha, para criar uma superioridade 

  

cebook. 

dent, para amostras 
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3  RESULTADOS 

 -se na 

ataque posicional, contra-ataque e bola parada. Outros tipos de ataque desencadearam apenas 

8,33% dos tentos. 

  Tabela 1- . 

 

Fonte: os autores (2019). 

 -se na 

Outros tipos de ataque desencadearam apenas 8,57% dos tentos. 

 Tabela 2 - s gols marcados como visitante. 

mandante. 

Fonte: os autores (2019). 
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que mais originou gols foi o ataque posicional e contra-ataque, seguido de bola parada. 

uma dos dezoitos jogos observados, 

houve gol como origem em Ataque posicional, Contra-ataque ou Bola parada, 

 

Tabela 3 - 
. 

 

 

Fonte: os autores (2019). 

A Tabela 4, a  

nenhum dos tipos de gol marcado (p<  

significativa foi no total de gols marcados, com vantagem para os jogos disputados como 

mandante. 

Tabela 4 - C omo mandante e visitante. 

 
Fonte: os autores (2019). 

 

4  

Os resultados do estudo, segundo a origem dos gols, 

Santana (2012), que analisaram a origem de 78 tentos em 14 jogos da Liga Futsal masculina 

2011 do Brasil. 

 

24,3% para o contra-ataque e 23,1% para a bola parada. Santos e Navarro (2010) analisaram 



8 
 

 

39 gols em nove jogos da Copa do Mundo de Futsal masculino 2008 e encontraram que 

Entretanto, os autores retrataram mais gols de contra-ataque 38,46% do que de ataque 

posicional 35,89% e de bola parada 17,94%. 

Outros estudos mostraram que o contra-a

geram gols no futsal. Santos (2011) analisou 18 jogos da categoria Sub-20 masculino no 

campeonato paranaense e concluiu ser maior o aproveitamento de gols de contra-ataque do 

o seja mais frequente. O mesmo foi reportado por 

Silva et al. (2004). Em outro estudo, Marchi et al. (2010) ao analisarem 20 jogos da Liga 

Futsal 2010 masculina, diagnosticaram que de um total de 88 gols, 34% tiveram origem dessa 

o maior percentual de gols de contra-ataque destes estudos esteja 

relacionado com os fatos de os defensores se encontrarem desequilibrado quando do 

 

Os achados no presente  

sobre o contra-ataque como . Santos (2011) apresenta o contra ataque 

como principal, diferente deste estudo que encontrou o ataque posicional como principal. 

Como aqui foi analisada somente uma equipe e em um contexto muito particular (fase 

, 

 

Nos resultados aqui encontrados, apenas 14,46% dos gols teve como sua origem 

rado ao estudo relacionado a futsal feminino 

23% (LAUDARI, 2009) e masculino 22% (POPIOLSKI, 2005). Isso demonstra uma falta de 

 

na Liga Futsal 2011 masculina. Santos e Navarro (2010) reportaram 17,94% de gols de bola 

parada em nove jogos da Copa do Mundo 2008 masculina.  
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-se que os 

treinadores devem atentar-

 

Entre as outras formas de ataque que originaram gols, 8,43% foram marcados com a 

outros estudos. Fukuda e Santana 

Liga Futsal masculina 2011. Portanto, essa forma de ataque parece carecer de aprimoramento, 

-linha aumente as chances de gol da equipe, na 

ria, e 

oferece certa vantagem posicional, pois, teoricamente, sempre haveria um jogador livre para 

receber a bola. 

Pollard (2006), afirma que nas partidas jogadas como mandante, continua sendo um 

fator determinante nos resultados finais. As partidas jogada

em que as mesmas vencem mais 

de 50% das partidas disputadas  

As partidas jogadas como mandante, cria-se um positivism nos 

jogadores, devido obter os torcedores na maior quantidade apoiando a seu favor. Sendo assim, 

 resultante de  , 

os bons resultados finais como mandante (Nevill e Holder, 

1999). 

 

5  

Com base nos dados coletados, conclui-se que as origens dos gols ocorridos nas 

partidas oficiais como mandante e visitante da AGE, o ataque posicional, contra-ataque e bola 

parada prevalece na maior

-

pouco treinadas e se podem ser mais significativas em outras equipes que jogam com sistemas 
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distintos da aqui analisada. Conclui-

vantagem nos confrontos, sendo mais pronunciada quando a torcida pode exercer forte 

fazer com que uma equipe consiga manter um alto aproveitamento, jogando em casa na 
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ANEXO   
  
Diretrizes para Autores 

desk-review aos 
desk-review  

 
desk-review 

avaliadores ad hoc so o escrito tenha 
-

no arquivamento do artigo. 
 

 

  
 

 

1. 
 

2. 

entre linhas de um e meio. 
3. 

do(s) auto

d) palavras-
 

4. 
Opcionalmente pode-
na etapa Documentos suplementares. O tamanho  

5. 

no texto (SISTEMA AUTOR-DATA, NBR 10520/2002), no final do trabalho. As 

 
6. 

//www.univates.br/editora-univates/publicacao/110", 
 

7. Conselho Editorial da Revista reserva-

 
8. 

responsabilidades exclusivas do(s) autor(es). O(s) autor(es), ao encaminharem os 
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Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

a. 

- al. 
b. 

-

autoria  
c. 

 
O Efeito do Acesso 

Livre). 

  
 

 

terceiros. 
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