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RESUMO 

O Futebol de Sete é uma adaptação do esporte mais famoso do planeta, praticado por 
jogadores com Paralisia Cerebral, além de indivíduos que tenham sequelas de traumatismos 
crânio-encefálicos ou de acidentes vasculares cerebrais (CRUZ In: MELLO & WINCKLER 
2012). As informações recolhidas a partir da análise do comportamento dos atletas em 
contextos naturais (treino e competição) é atualmente considerada uma importante 
orientação para o treinamento e para as decisões in loco (GARGANTA, 2001). As faltas se 
encaixam no plano estratégico da equipe, pois permitem que os treinadores, de antemão, 
tracem planos para confundir a defesa adversária (VALDERICEDA, 1994; LOZANO CID, 
1995; CHAVES CHAVES & RAMÍREZ AMOR, 1998). Nesse sentido, objetivou-se 
verificar a relação entre a consequência da cobrança de faltas e o contexto em que as faltas 
foram sofridas ou cometidas – sendo, o contexto, caracterizado por 6 variáveis: placar no 
momento da falta; momento em que ocorreu; situação; motivo por ter cometido; região; 
penalização. A amostra foi composta por 5 jogos disputados pela Seleção Brasileira de 
Futebol de Sete (masculino), nas Paralimpíadas de Londres 2012 e o banco de dados foi 
criado no software de análise de comportamento Simi Scout (MATIAS & GRECO, 2009). A 
análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva e do teste do qui-quadrado 
(x2), para um nível de significância de 5% (p < 0,05). O resultado deste estudo indica que os 
critérios de contexto não covariam com a consequência da cobrança das faltas, com 
exceção da penalização, no caso das faltas sofridas pelo Brasil. Portanto, ao ocorrer uma 
falta com determinado contexto, as informações obtidas dessa situação não podem ser 
usadas para prever a consequência mais provável dessa cobrança, isso porque, de acordo 
com os resultados do teste do qui-quadrado, a relação entre essas variáveis não foi 
significativa. 

Palavras-chave: Futebol de Sete.  Faltas.  Paralimpíadas de Londres 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

The Football Seven-a-side is an adaptation of the most famous sport in the world, practiced 
by players with Cerebral Palsy and individuals who have sequelae of cerebral trauma 
(CRUZ In: MELLO & WINCKLER 2012). The information gathered from the analysis of 
player behavior in natural contexts (training and competition) is currently considered an 
important orientation for training and for decisions on the spot (GARGANTA, 2001). The 
fouls fit into the strategic plan of the team as they allow coaches to plot plans beforehand to 
confuse the opposing defense (VALDERICEDA, 1994; LOZANO CID, 1995; CHAVES 
CHAVES & RAMÍREZ AMOR, 1998). In this direction, the objective was to verify the 
relation between the result of free kicks and the context in which fouls were incurred or 
committed - being the context, characterized by six variables: score at the time of the foul; 
moment occurred; situation; reason for having committed; region; penalty. The sample 
consisted of 5 games played by the Brazilian Team (male), in London Paralympic Games 
2012 and the database was created in behavior analysis software Simi Scout (MATIAS & 
GRECO, 2009). Data analysis was performed using descriptive statistics and chi-square (x2), 
for a significance level of 5% (p < 0,05). The result of this study indicates that the criteria of 
context does not covary with the consequence of the fouls, with the exception of penalty in 
case of fouls suffered by Brazil. Therefore, when a foul occurs in a particular context, the 
information obtained from this situation cannot be used to predict the most likely outcome 
of this free kick, because, according to the results of the chi-square, the relation between 
these variables was not significant. 

Keywords: Football seven-a-side. Fouls. 2012 London Paralympic Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Futebol de Sete é uma adaptação do esporte mais famoso do planeta, praticado por 

jogadores com Paralisia Cerebral, além de indivíduos que tenham sequelas de traumatismos 

crânio-encefálicos ou de acidentes vasculares cerebrais. Pela sua semelhança com o Futebol 

da FIFA, é uma das modalidades de esportes coletivos que mais atraem o público nos 

eventos internacionais, como no caso dos Jogos Paralímpicos (CRUZ In: MELLO & 

WINCKLER 2012). 

A lógica interna do futebol prevê que os jogadores desempenhem funções distintas na busca 

de cumprir princípios táticos ofensivos e defensivos, como conservar/recuperar a bola, 

progredir pelo terreno com a bola/impedir essa progressão, finalizar contra a meta/proteger a 

meta (BAYER, 1994).  

A tática baseia-se no conjunto de normas e comportamentos que permitem utilizar de forma 

ótima os próprios meios condicionais, motores e psíquicos. Por isso, os conhecimentos 

adquiridos em experiências anteriores, na observação, captação e apreciação da situação de 

jogo auxiliam na tomada de decisão mais ajustada face às regras do jogo, às condições 

externas, e às capacidades, linhas de conduta e forma de jogar do adversário (KONZAG, 

1991; MESQUITA & GRAÇAS, 2002; DUARTE, 2006). 

O processo de captação, tratamento e análise dos dados obtidos através da observação do 

jogo, assume um papel cada vez mais importante no aperfeiçoamento do rendimento da 

equipe e jogadores. Nessa perspectiva, os especialistas desenvolvem instrumentos para a 

observação das partida. As informações recolhidas a partir da análise do comportamento dos 

atletas em contextos naturais (treino e competição) é atualmente considerada uma 

importante orientação para o treinamento e para as decisões in loco. (GARGANTA, 2001). 

Além disso, o levantamento de aspectos técnico-táticos do jogo, manifestados no 

comportamento dos jogadores em situação de competição, possibilita a compreensão 

evolutiva dos Jogos Esportivos Coletivos. 

A análise de jogo vem ganhando uma importância especial, na base para elaboração do 

planejamento tático, a fim de melhorar a compreensão tática dos jogadores em relação aos 

aspectos táticos individuais, de grupo e coletivos. Mas ainda, a grande maioria das pesquisas 

no Brasil estão ligadas ao desenvolvimento das capacidades físicas, pouco se pesquisa em 
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relação ao funcionamento, desequilíbrio, equilíbrio e características táticas de equipes e 

partidas (LEITÃO, 2004). 

Para analisar o jogo e obter informações a respeito do desempenho dos jogadores e das 

equipes, alguns investigadores têm recorrido à Metodologia Observacional (ANGUERA-

ARGILAGA, MAGNUSSON & JONSSON, 2007). A análise de jogo permite registrar os 

dados mais relevantes de uma partida para uma posterior interpretação e diagnóstico, 

fornecendo informações sobre a performance. Na busca de conhecimentos acerca do 

Futebol, esse tipo de análise pode fornecer informações a respeito das tendências e das 

características evolutivas do jogo, para além de ajudar a compreender o desempenho dos 

jogadores e das equipes, tornando-se um ótimo recurso para auxiliar na prescrição do treino 

(ANGUERA-ARGILAGA, 1992). 

Tática é a aplicação da estratégia às condições específicas do confronto, no decurso do jogo 

aquela dimensão exprime-se através de comportamentos observáveis, que derivam de um 

processo estratégico que pressupõe conhecimento e informação. Táctica e estratégia não 

dependem, portanto, do livre arbítrio. (GARGANTA, 2006; GARGANTA & OLIVEIRA, 

1996). 

As faltas se encaixam no plano estratégico da equipe, pois permitem que os treinadores, de 

antemão, tracem planos para confundir a defesa adversária (VALDERICEDA, 1994; 

LOZANO CID, 1995; CHAVES CHAVES & RAMÍREZ AMOR, 1998). Por isso, são 

acompanhadas de grande expectativa quando se trata da conversão de gols, embora haja 

evidências de que as finalizações oriundas dessas situações representam uma baixa 

percentagem do total de finalizações de uma equipe profissional (JACHETA, 2009). Se por 

um lado esses indícios, por si só, justificariam sessões de treinamento específicas para essas 

situações (SAAD & COSTA, 2001; SANTANA, 2004), por outro se nota uma escassez de 

estudos sobre o tema (SANTANA & VACARIO, 2012).  

Devido à excelente participação do Brasil nos últimos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e 

Londres 2012, e à lenta, porém presente, popularização das modalidades paradesportivas, 

torna-se cada vez mais necessário que a produção de conhecimento acompanhe o 

desenvolvimento do esporte para populações especiais. 

A relevância do presente estudo se dá pela escassez de pesquisas científicas acerca do 

Futebol de Sete e ausência de qualquer estudo que aborde a ocorrência de faltas nesta 
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modalidade. Nesse sentido, objetivou-se verificar a relação entre a consequência da 

cobrança de faltas e o contexto em que as faltas foram sofridas ou cometidas, na modalidade 

paradesportiva Futebol de Sete. 
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2 MÉTODOS 

Amostra 

Este estudo foi composto por  uma amostra de 5 jogos disputados pela Seleção Brasileira de 

Futebol de Sete, composta por jogadores do gênero masculino, nas Paralimpíadas de 

Londres 2012. Os jogos, especificados no Quadro 1, foram obtidos através de um site de 

acesso público, da emissora Channel4. 

 

  Quadro 1. Jogos disputados pelo Brasil 

Fases  Jogos 

Classificatória 

 Grã Bretanha 0 x 3 Brasil 

Estados Unidos 0 x 8 Brasil 

Brasil 1 x 1 Ucrânia 

 

 

Semi-final  Rússia 3 x 1 Brasil 

Disputa pelo terceiro lugar  Brasil 0 x 5 Irã 

 

 

Instrumento 

Em virtude da ausência de instrumento na literatura que corresponda às particularidades do 

problema em estudo, procedeu-se à elaboração de critérios relativos a observação do jogo, 

via Sistema de Categorias (ANGUERA-ARGILAGA; MAGNUSSON; JONSSON, 2007). 

Por intermédio da revisão da literatura da especialidade e com a contribuição de dois 

professores de Educação Física, com vasta experiência no futebol/futsal, foram elaborados 

os seguintes critérios para caracterizar o contexto das faltas sofridas e cometidas: placar no 

momento da falta; momento em que ocorreu; situação numérica das equipes no momento da 

falta; região do campo; advertências; consequência da cobrança. 

Com o objetivo de proceder à validação do conteúdo, procurou-se saber se as categorias 

identificadas responderiam ao problema colocado. Para a categorização das variáveis, 

utilizamos o Formato de Campo (IZQUIERDO & ANGUERA-ARGILAGA, 2000), de 

forma a elaborarmos um catálogo de ocorrências que mapeasse fidedignamente o jogo. A 

validação de conteúdo decorreu em duas fases. Numa primeira fase, foi avaliado um só jogo 
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da amostra considerada, com o propósito de iniciar a elaboração do catálogo de ocorrências 

(Quadro 2) e de adquirir sensibilidade face ao problema em estudo. 

Numa segunda fase, recorreu-se a uma observação alargada pelo recurso aos restantes quatro 

jogos da amostra. Mantivemos o Formato de Campo de forma a incluir outros critérios que 

pudessem surgir. A observação alargada e análise de um perito do futebol/futsal 

possibilitaram a inclusão de mais um critério – motivo por ter cometido – e alteração nas 

subdivisões no critério região. 

 

Quadro 2. Catálogo de critérios elaborado via Formato de Campo. 

Placar no momento da falta  Vencendo 
Empatando 
Perdendo 

Momento em que ocorreu  Tempo e minutos de jogo 
Situação no momento da falta  Superioridade numérica 

Igualdade numérica 
Inferioridade numérica 

Motivo por ter cometido*  Tentativa de roubar a bola 
Acabar com a jogada 
Ganhar tempo 
Falta de ataque 

Regiões*   
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertências  Sem advertência 
Advertência verbal 
Cartão amarelo 
Cartão vermelho 

Consequência da cobrança  Rápida perda da posse de bola 
Resultou em finalização 
Não resultou em finalização 

* Critérios inclusos ou alterados com o Formato de Campo. 

 1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 
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A análise de cada falta teve início momentos antes de sua ocorrência, registrou-se o contexto 

e a razão pela qual foi provocada, e fim após 5 segundos de sua cobrança - tempo que se 

mostrou suficiente para registrar o efeito de cada falta. 

 

Coleta de dados e fiabilidade 

O procedimento foi realizado por um dos pesquisadores deste estudo, nas dependências do 

Centro de Estudos de Cognição e Ação (CECA) da Escola de Educação Física, Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional da UFMG, em um ambiente silencioso e sem interrupções. 

A criação do banco de dados foi realizada no software de análise de comportamento Simi 

Scout (MATIAS & GRECO, 2009). 

Após 15 dias da concretização da análise dos cinco jogos, foi realizada uma nova análise de 

80% das ações registradas (intra-observação), valores substancialmente superiores aos de 

referência (10%) apontados pela literaturda (TABACHNICK & FIDELL, 1989). Em 

seguida, dois novos avaliadores verificaram o mesmo índice de ações registradas (inter-

observação), para obter a fiabilidade das observações. 

A tabela 1 mostra a fiabilidade dos valores intra-observador e inter-observador. As variáveis 

Situação numérica das equipes no momento da falta e Motivo por ter cometido foram 

excluídas da análise por não terem obtido o índice mínimo apontado pela literatura de 

concordância com a observação inicial (75%) (FLEISS, 1981). 
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 Tabela 1. Intra-observação e inter-observação. 

  Intra-observação  Inter-observação 
    Avaliador 1  Avaliador 2 

Placar  100%  100%  100% 
Etapa  100%  100%  100% 

Minutos  100%  97,67%  97,87% 
Tipo  100%  100%  100% 

Situação  95,56%  60,47% *  61,70% * 
Jogador que cometeu  100%  93,02%  91,49% 
Jogador que sofreu  100%  97,67%  97,87% 

Região  100%  83,72%  80,85% 
Motivo  97,78%  62,79% *  63,82% * 

Penalização  97,78%  93,02%  91,49% 
Consequência  97,78%  81,40%  82,98% 

* Valores abaixo do índice mínimo de concordância adotado. 

 

Cuidados Éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG): protocolo no 18620013.6.0000.5149. 

 

Análise dos dados 

Para análise exploratória recorremos à estatística descritiva, para obtenção das frequências e 

respectivas porcentagens para cada uma das categorias das variáveis em estudo.  

Na análise inferencial, para determinar o grau de dependência entre as variáveis, recorremos 

ao teste do Qui-quadrado (X2) para um valor de significância de 5% (p < 0,05). A hipótese 

alternativa foi de que as variáveis de contexto da ocorrência das faltas covariam com a 

consequência de sua cobrança. A análise dos dados foi realizada no pacote estatístico SPSS 

for Windows. 

O Quadro 3 mostra o número de registros relativos a cada critério e o total de registros 

presentes no banco de dados do Simi Scout após a análise dos 5 jogos. 
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Quadro 3. Registros relativos a cada critério 

Critérios  Registros 

Placar  74 

Etapa  74 

Minutos  74 

Tipo  74 

Situação  74 

Jogador que cometeu  74 

Jogador que sofreu  74 

Região  74 

Motivo  74 

Penalização  74 

Consequência  74 

Total  814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Gráfico 1: Faltas cometidas e sofridas pelo Brasil a cada jogo 

 

 

Durante as Paralimpíadas de Londres 2012 a equipe do Brasil cometeu mais faltas que 

sofreu, em uma relação de 39 para 35. O jogo com maior incidência de faltas foi contra a 

Grã Bretanha, com 32,43% das faltas, seguido pela Rússia, com 20,27%. No jogo contra os 

Estados Unidos aconteceram 18,92% das faltas , 17,57% contra a Ucrânia e 10,81% contra o 

Irã. 

 

 Tabela 2: Faltas cometidas e sofridas pelo Brasil em cada campo e etapa 

    Cometida pelo Brasil  Sofrida pelo Brasil  Total 

C
am

po
  Ofensivo  15  17  32 

 Defensivo  24  18  42 

         

E
ta

pa
  1o tempo  16 (59,3%)  11 (40,7%)  27 (36,49%) 

 2o tempo  23 (48,9%)  24 (51,1%)  47 (63,51%) 

*Valores absolutos (Valores relativos) 

 

O Brasil cometeu 52,7% das faltas e sofreu 47,3% durante as Paralimpíadas de Londres 

2013. Das faltas cometidas ou sofridas pelo Brasil neste torneio, 36,49% aconteceram no 
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primeiro tempo do jogo e 63,51% no segundo tempo. O Brasil cometeu mais faltas que 

sofreu no primeiro tempo de jogo, porém a quantidade de faltas sofridas e cometidas no 

segundo tempo foi semelhante. 

No campo de ataque aconteceram 43,24% de todas as faltas, enquanto 56,76% no campo de 

defesa brasileiro. A partir de uma análise exploratória é possível perceber que o número de 

faltas cometidas pelos adversários foi semelhante para os campos de defesa e ataque, porém 

o mesmo não acontece com os valores da equipe brasileira. O Brasil cometeu muito mais 

faltas no seu campo defensivo, o que pode ser justificado pela grande pressão sofrida pela 

equipe. 

 

Tabela 3: Consequências das cobranças de falta 

Consequências  Cobrada pelo Adversário  Cobrada pelo Brasil  Total 
Finalizações  11 (28,2%)  7 (20%)  18 (24,32%) 

Gol  0 (0%)  1 (2,8%)  1 (1,35%) 
Perda da posse  13 (33,3%)  4 (11,4%)  17 (22,97%) 
Continuação  15 (38,46%)  23 (65,71%)  38 (51,35%) 

Total  39  35  74 
*Valores absolutos (Valores relativos) 

 

De todas as cobranças de falta, 24,32% resultaram em finalização, sendo apenas 1 (1,35%) 

em gol. Das finalizações, 61,11% foram realizadas pelos times adversários e 38,89% pelo 

Brasil. Em 22,97% das ocorrências, o time que cobrou a falta perdeu a posse da bola em 

seguida, ressaltando que apenas 30,77% das perdas de posse de bola foram da equipe 

brasileira, enquanto as equipes adversárias  foram responsáveis por 69,23% das cobranças de 

falta seguidas de perda da posse de bola. Isso pode ser um indicativo de que o time do Brasil 

reforça sua marcação após cometer uma falta. 

Garganta (1997) descreve que as equipes devem procurar recuperar a posse de bola de forma 

dinâmica no sentido de garantir a continuidade do jogo. Concomitantemente, com fluidez na 

transição, consegue-se criar desequilíbrios e surpreender o adversário na sua organização 

defensiva. A recuperação da posse de bola resulta de um conjunto de ações técnico-tácticas 

defensivas que visam retirar a posse de bola ao adversário e pode acontecer por meio da 

interceptação e desarme (MIRANDA, 2005). 
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A equipe brasileira finalizou em 20% de suas cobranças, enquanto os adversários 

finalizaram em 28,2%, indicando que o aproveitamento de faltas do Brasil é um pouco 

inferior ao observado em outras equipes. Em compensação, a equipe brasileira perdeu a 

posse de bola imediatamente após uma cobrança de falta apenas em 11,4% das ocasiões, 

enquanto as outras equipes cometeram este erro em 33,3% de suas cobranças. 

 

Gráfico 2: Placar a cada falta cometida e sofrida 

 

 

O time brasileiro empatava no resultado (placar) em 38,46% das vezes em que cometeu 

faltas, perdia em 17,95% e vencia em 43,59%. Em contrapartida, o Brasil empatava em 

17,14% das vezes em que sofreu faltas, estava perdendo em 22,86% e vencendo em 60% das 

vezes. 
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Figura ilustrativa 1. Quantidade de faltas ocorridas de acordo com a região. 

A) Faltas cometidas pelo Brasil  B) Faltas sofridas pelo Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 39 faltas cometidas pelo Brasil, 7,69% foram em uma região de muito risco, próximo à 

sua área defensiva, 33,33% aconteceram nas laterais do seu campo, 35,9% próximas ao 

meio-de-campo, 12,82% nas laterais do campo adversário e 10,26% próximas à área 

ofensiva. 

Das 35 faltas sofridas pela equipe brasileira, 20% foram próximas à sua área, 20% nas 

laterais do campo defensivo, 22,86% próximas ao meio-de-campo, 25,71% nas laterais do 

campo ofensivo e 11,43% próximas à área adversária. 

Um estudo realizado por Santana & Vacario (2012) revelou que é preciso buscar maior 

eficácia ofensiva em faltas com barreira, qualificando as estratégias adotadas, pois há uma 

elevada incidência de ações, mas é baixa a efetividade de gols. Isso é ainda mais evidente 

para as faltas cobradas em zonas laterais da quadra. 
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           Tabela 6: Cobranças que resultaram em finalização a cada jogo 

  Cobrada pelo adversário     Cobrada pelo Brasil 

Jogo  Com 
finalização  Total de 

cobranças  Com 
finalização  Total de 

cobranças 
BRA 0x5 IRI  0 (0%)  2  2 (33,3%)  6 

BRA 1x1 UKR  2 (20%)  10  2 (66,7%)  3 
GBR 0x3 BRA  4 (40%)  10  3 (21,4%)  14 
RUS 3x1 BRA  2 (22,2%)  9  0 (0%)  6 
USA 0x8 BRA  3 (37,5%)  8  0 (0%)  6 

Total  11 (28,2%)  39  7 (20%)  35 
*Valores absolutos (Valores relativos) 
 
 

De acordo com a tabela 5 é possível perceber que, em uma análise geral, os times 

adversários finalizaram em mais cobranças que o Brasil. Não é possível concluir se há 

alguma relação entre o placar final do jogo e o percentual de cobranças bem-sucedidas de 

cada equipe. Foi observado que, em 3 dos jogos analisados, cobrou melhor as faltas a equipe 

que perdeu o jogo. As exceções são os jogos contra a Ucrânia, em que o Brasil finalizou 

mais, mas o jogo terminou empatado, e contra a Rússia, que cobrou melhor e também 

venceu o jogo. 

 

Um estudo de Guimarães et al. (2010), realizado com base no resultado do Mundial de 

Futsal de 2008, indicou que o número de faltas das equipes participantes não interferiu no 

resultado final da competição, adicionando que na primeira fase com as 20 equipes 

observou-se que os times menos faltosos conseguiram obter vitória. Os autores atribuíram 

essas conclusões a diferenças técnico-táticas entre as equipes e a forma de disputa e/ou boa 

preparação física dos atletas. 

  

Tabela 7: Penalização das faltas que resultaram em finalização 

  Cobrada (Adversário) Cobrada (Brasil) 

Penalização 
 Com 

finalização 
 Total de 

cobranças 
 Com 

finalização 
 Total de 

cobranças 
Sem advertência  9 (30%)  30  4 (16%)  25 

Advertência 
verbal 

 
2 (40%) 

 
5 

 
0 (0%) 

 
4 

Cartão amarelo  0 (0%)  4  3 (50%)  6 
Total  11 (28,21%)  39  7 (20%)  35 
*Valores absolutos (Valores relativos) 
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Apenas 13,51% de todas as faltas receberam aplicação de cartão amarelo. 40% delas foram 

direcionadas à equipe brasileira e 60% à equipe adversária. Não houve penalização com 

cartão vermelho nesta competição. 

Das faltas sem advertências cometidas pelo Brasil, 30% das cobranças dos adversários foi 

bem-sucedido, enquanto 70%  não resultou em finalização. Já para as faltas sem 

advertências sofridas pelo Brasil, a equipe brasileira cobrou bem em 16%  das oportunidades 

e não chegou à finalização em 84% das cobranças. 

 

Das faltas com advertência verbal para a equipe brasileira, os adversários obtiveram 

finalização em 40% das vezes, enquanto 60% não ofereceram perigo ao gol brasileiro. Já 

após uma advertência verbal ao adversário, o Brasil não conseguiu realizar nenhuma 

finalização. 

 

Das 4 faltas penalizadas com cartão amarelo para o Brasil, os adversários não conseguiram 

finalizar em nenhuma. Já para as 6 faltas penalizadas com cartão amarelo para os 

adversários, o Brasil conseguiu realizar uma boa cobrança em 50% das ocasiões, enquanto 

50% não ofereceram perigo ao gol adversário. 

 

 
Tabela 8: Valores p para a consequência das faltas cometidas pelo Brasil 

 Placar Etapa Minutos Jogador 
Cometeu 

Jogador 
Sofreu Região Penalização 

Consequência 0,213 0,175 0,253 0,223 0,788 0,073 0,397 
*valores acima do nível de significância adotado. 
 
 
Tabela 9: Valores p para a consequência das faltas sofridas pelo Brasil 

 Placar Etapa Minutos Jogador 
Cometeu 

Jogador
Sofreu Região Penalização 

Consequência 0,404 0,135 0,160 0,290 0,724 0,171 0,017 * 
*valores acima do nível de significância adotado. 
 
 

O resultado do teste do Qui-quadrado, apresentado nas tabelas 8 e 9, indica que, para um 

nível de significância de p < 0,05, nenhum dos critérios covariam com a consequência da 

cobrança das faltas, com exceção da penalização – critério que não apresenta valores 

estatisticamente diferentes quando comparado ao critério consequência da cobrança, no 
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caso das faltas sofridas pelo Brasil. Este resultado não permite estabelecer uma relação de 

causa-efeito entre as variáveis, porém é possível perceber a inexistência de uma covariância 

entre a consequência e as demais variáveis de caracterização do contexto, com exceção da 

penalização. 

 

Weinberg e Gould (2001), sugeriram complementar o treinamento no futebol com a 

introdução de um especialista em Psicologia Esportiva, por ser considerado um “técnico 

mental”, pois a atuação do atleta dentro de um esquema tático não exige apenas 

condicionamento físico, mas também a capacidade de raciocínio rápido e adaptativo, uma 

vez que a exigência cognitiva e a velocidade de raciocínio se tornam bastante complexas 

comparadas às exigências físicas.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Uma limitação deste estudo foi a quantidade de registros analisados, a qual não foi 

expressiva devido ao evento escolhido para análise. Futuros estudos podem investigar se os 

critérios elaborados para caracterização do contexto das faltas também se aplicam a jogos de 

outras equipes em outras situações e campeonatos. 

Os resultados deste estudo obtidos por meio de uma análise descritiva e do teste do Qui-

quadrado indicam que, durante a participação da Seleção Brasileira de Futebol de Sete nas 

Paralimpíadas de Londres 2012, não foi possível contextualizar a situação em que ocorreu 

uma falta e relacionar este contexto com o efeito da cobrança. Essa informação pode ser 

utilizada a fim de compreender a tendência do jogo e criar estratégias para tirar melhor 

proveito de cada situação. 
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