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Introdução: A Análise de Jogo tem se mostrado uma ferramenta importante no 

contexto esportivo atual para identificar padrões de comportamento em uma 

modalidade, fornecendo informações para que a comissão técnica possa planejar e 

controlar o processo de treinamento e jogo. No entanto, a análise do contexto do jogo 

ainda está se desenvolvendo, o que evidencia a necessidade de estudos nessa área, 

notadamente no futsal. Objetivo: O estudo teve o objetivo de analisar os gols da Liga 

Brasileira de Futsal de 2013, a partir de variáveis: contexto de posse de bola, ação 

precedente à finalização, pressão na bola no momento da finalização, local e a zona de 

finalização e período do jogo em que o gol foi realizado, e, ainda, se o padrão de 

ocorrência de gols se estendia em fases de pontos e playoffs. Metodologia: A amostra 

foi composta por 131 gols em 32 jogos. A pesquisa foi realizada pelo método 

quantitativo e descritivo, sendo que a coleta dos dados realizada através de vídeo dos 

jogos. Após o recolhimento dos vídeos, eles foram analisados no software 

GameBreaker 9 através de uma code window. Resultados: Observou-se que os gols a 

partir de Contra-Ataques e da estratégia do Goleiro Linha tendem a ocorrer por mais 

vezes em fases decisivas das competições, e que o Desmarque Sem Bola é a ação 

precedente à finalização com maior número de ocorrências, independentemente da 

fase analisada. Verificou-se que houve diferenças no padrão de ocorrência dos gols 

entre as fases observadas. Considerações finais: Pôde-se concluir que o desmarque 

sem bola foi um importante fator para a ocorrência de gols e que o padrão 

apresentado nas diferentes fases se modificou, o que mostra a importância de 

preparações diferentes para diferentes momentos da competição.  
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