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Nos últimos anos, acontece um jogo que é uma das maiores rivalidades do esporte. O 

confronto Barcelona x Real Madrid. Por ser tão importante no cenário esportivo, o confronto 

se destaca, e busca assim, entendimentos sobre a interação dos modelos de jogo, neste caso, 

sobre a participação dos goleiros. Sendo assim, analisamos os jogos ocorridos na Supercopa 

da Espanha que ocorreram no segundo semestre de 2012, analisando as ações técnicas e 

táticas realizadas pelos goleiros. O material são os jogos completos gravados, com dados 

coletados com o software skout 1.0 e analisado com o programa Excel 2007. Através do 

software skout 1.0, foram coletados dados defensivos dos goleiros, tais como defesas (altas, 

baixas e médias) (centro, esquerda, direita), saídas altas e baixas. E dados ofensivos como, 

passe com a mão, passe com o pé, lançamento (estes podendo ser na reposição de bola ou 

com a bola já em jogo), e destino da bola nos passes. Também coletamos dados de recuo de 

bola de seus companheiros de equipe, e finalizações da equipe adversária. Os dados são 

tratados no software Excel 2007, onde podemos determinar a posição das ações realizadas. 

Tendo em vista a coleta dos dados, podemos observar que a saída de jogo da equipe do Real 

Madrid apresentou 14 passes após o meio campo, e 21 passes atrás do meio de campo. 

Observamos também que a utilização do recuo de bola para o goleiro foi utilizado 9 vezes. 

Quanto a equipe do Barcelona a bola foi passada 29 vezes para companheiros atrás do meio 

campo, e 6 vezes a frente do meio. A utilização do recuo pela equipe do Barcelona aconteceu 

9 vezes durante os jogos. Nas ações defensivas, ambos os goleiros trabalharam em um total de 

56 ações, sendo 27 do Real Madrid (16 saídas baixas, 2 saídas altas e 9 defesas) e 29 do 

Barcelona (14 saídas baixas, 7 saídas altas e 8 defesas). Portanto concluímos que, tendo em 

vista os números apresentados, podemos afirmar que a equipe do Real Madrid utilizou uma 

saída de jogo em profundidade onde grande parte dos passes foi realizada mais próxima a área 

ofensiva. Enquanto na equipe do Barcelona, a maioria dos passes ocorreu atrás do meio 

campo, apresentando assim um modelo de saída de jogo pendular. Em relação à utilização do 

goleiro em situações de bola rolando, observamos que a equipe do Barcelona utiliza mais o 

goleiro de forma ofensiva, ao contrario do Real Madrid que utiliza o goleiro como uma forma 

de aliviar a pressão adversária na saída de bola. Pelos números de defesas, podemos concluir 

que os goleiros foram pouco exigidos, onde a maior parte das ações foi de recuperação de 



bola, através das saídas de gol. Sendo assim, o modelo de jogo do Barcelona se caracteriza 

pendularmente, enquanto o modelo do Real Madrid é caracterizado por jogadas em 

profundidade. 


