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RESUMO 

Parece evidente que as situações de bola parada têm vindo a assumir uma 

importância crescente na obtenção de golos e, consequentemente, de resultados 

positivos nas partidas de futebol. O objectivo deste trabalho é analisar a influência 

das “situações de bola parada” na finalização com êxito no futebol. 

A amostra do nosso estudo é constituída pelos 300 golos marcados na 2ª 

volta da Liga Portuguesa de Futebol (2008/2009). 

Os jogos foram analisados em diferido. Recorreu-se à observação de 

imagens gravadas por DVD e através da Internet, o que permitiu o visionamento 

de imagens tantas vezes quantas as necessárias, sem as desvirtuar, minimizando 

assim eventuais erros de observação. 

Dos 300 golos observados, 94 (31,33%) surgiram de “situações de bola 

parada”.  

Desses 94 golos, 35 (37,23%) foram conseguidos com a cabeça e os 

restantes 59 (62,77%) com o pé. 

Nos 94 golos, 38 foram alcançados através dos pontapés livres 

correspondendo a 40,43%, 26 na sequência de pontapés de canto (27,66%), 25 

na cobrança de grandes penalidades (26,60%) e 5 no seguimento de 

lançamentos de linha lateral (5,32%). Não se verificou nenhum golo no 

seguimento do pontapé de baliza nem do pontapé de saída. 

Dos 94 golos resultantes de “situações de bola parada”, 25 (26,60%) foram 

alcançados da marca de grande penalidade, 16 (17,02%) foram conseguidos na 

zona D, 15 (15,96%) na zona J e 13 (13,83%) na zona I. 
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ABSTRACT 

It is clear that the set play has taken great importance in the achievement of 

positive results in football matches. Thus, this study is to analyze the influence of 

set play in the successfully scoring in football. 

The sample of this study consists in 300 goals scored in the 2nd round of 

the Portuguese Football League (2008/2009). 

The games were tested in deferred. Appealed to the observation of images 

recorded on DVD and in the Internet, which allowed the view of images as often as 

necessary, without distorting, thus minimizing possible errors of observation. 

Of the 300 observed goals, 94 (31,33%) were obtained through set play, 

corresponding this to 31.33%. 

 Of those 94 goals, 35 (37.23%) were achieved with the head and the 

remaining 59 (62.77%) with the foot. 

In the 94 goals, 38 have been achieved through the free kick, accounting 

40.43%, 26 following a corner kick (27.66%), 25 in the collection of penalties 

(26.60%) and 5 in response to lateral line releases (5.32%). There were no goals 

following a goal kick nor the kick off. 

Of goals resulting from situations of set plays. 25 (26.60%) were achieved 

in the mark of great penalty. 16 (17.02%) were achieved in the D zone, 15 

(15.96%) in the J zone and 13 (13.83%) in Area I. 

 

 

KEYWORDS: FOOTBALL; SCORING; SET PLAYS. 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

x 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xi 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de registo dos golos em cada jornada. 

Anexo 2 – Ficha verificadora das zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xii 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xiii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Total de Golos marcados na 2ª volta da 1ª Liga Portuguesa 

2008/2009. ............................................................................................................33 

Gráfico 2 – Total de Golos por jornada. ................................................................34 

Gráfico 3 – Diferentes tipos de “situações de bola parada”. ..................................35 

Gráfico 4 – Zona onde é marcado o pontapé de canto. ........................................36 

Gráfico 5 – Zona onde é marcado o golo resultante do pontapé de canto. ...........37 

Gráfico 6 – Forma como é marcado o pontapé livre. ............................................38 

Gráfico 7 – Zona onde é marcado o pontapé livre. ...............................................39 

Gráfico 8 – Zona onde é marcado o golo resultante do pontapé livre. ..................39 

Gráfico 9 – Zona onde é executado o lançamento de linha lateral. .......................40 

Gráfico 10 – Zona onde é marcado o golo após o lançamento de linha lateral. ....41 

Gráfico 11 – Zona onde foram marcados os golos resultantes das “situações de 

bola parada”. .........................................................................................................42 

Gráfico 12 – Superfície corporal utilizada pelo finalizador para a obtenção dos 

golos resultantes de “situações de bola parada”. ..................................................43 

 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xiv 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xv 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS .............................................................................................. v 

RESUMO............................................................................................................... vii 

ABSTRACT ............................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................. xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... xiii 

ÍNDICE .................................................................................................................. xv 

0. INTRODUÇÃO ................................................................................................ 1 

1. REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................... 5 

1.1. O JOGO DE FUTEBOL ............................................................................. 5 

1.2. “SITUAÇÕES DE BOLA PARADA” ..........................................................14 

1.2.1. Pontapé Livre ..................................................................................... 18 

1.2.2. Pontapé de Canto .............................................................................. 20 

1.2.3. Pontapé de Grande Penalidade ......................................................... 22 

1.2.4. Lançamento de Linha Lateral ............................................................. 23 

1.2.5. Pontapé de Baliza .............................................................................. 23 

1.2.6. Pontapé de Saída ............................................................................... 24 

2. HIPÓTESES ...................................................................................................25 

3. MATERIAL E MÉTODOS ...............................................................................27 

3.1. OBJECTIVOS ..........................................................................................27 

3.1.1. Objectivo Geral ................................................................................... 27 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xvi 

 

3.1.2. Objectivos Específicos ....................................................................... 27 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ........................................................27 

3.3. OBSERVAÇÃO E REGISTO DOS DADOS .............................................28 

3.4. VARIÁVEIS DO ESTUDO ........................................................................28 

3.5. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS .......................................................32 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ..............................33 

4.1. TOTAL DE GOLOS ..................................................................................33 

4.2. DIFERENTES “SITUAÇÕES DE BOLA PARADA” ..................................34 

4.2.1. Pontapé de Canto .............................................................................. 35 

4.2.1.1. Zona onde é marcado o pontapé de canto.................................. 35 

4.2.1.2. Zona onde é marcado o golo resultante do pontapé de canto .... 36 

4.2.2. Pontapé Livre ..................................................................................... 37 

4.2.2.1. Forma como é marcado o pontapé livre ...................................... 37 

4.2.2.2. Zona onde é marcado o pontapé livre ......................................... 38 

4.2.2.3. Zona onde é marcado o golo através do pontapé livre ............... 39 

4.2.3. Lançamento de Linha Lateral ............................................................. 40 

4.2.3.1. Zona onde é executado o lançamento de linha lateral ................ 40 

4.2.3.2. Zona onde é marcado o golo após o lançamento de linha 

lateral…… ................................................................................................... 40 

4.3. ZONA ONDE FORAM MARCADOS OS GOLOS RESULTANTES DAS 

“SITUAÇÕES DE BOLA PARADA” ...................................................................41 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xvii 

 

4.4. SUPERFÍCIE CORPORAL UTILIZADA PELO FINALIZADOR PARA A 

OBTENÇÃO DOS GOLOS RESULTANTES DE “SITUAÇÕES DE BOLA 

PARADA” ...........................................................................................................42 

5. CONCLUSÕES ..............................................................................................45 

6. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS .............................................47 

7. BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................49 

8. ANEXOS ........................................................................................................57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

xviii 

 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

1 

 

0. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho monográfico procura estudar a importância das 

“situações de bola parada” no êxito da finalização, realizado no âmbito do 5º ano 

da Licenciatura de Desporto e Educação Física da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

O futebol pertence a um grupo de modalidades com características 

comuns, habitualmente designadas por jogos desportivos colectivos. 

Os jogos desportivos colectivos representam um conjunto variado de 

modalidades desportivas caracterizadas por colocarem em oposição, num espaço 

delimitado, perante as mesmas regras e com os mesmos objectivos, dois grupos 

de atletas, constituindo cada um deles uma equipa que tenta sobrepor-se à outra, 

atingindo, com o objecto de jogo (normalmente uma bola, disputada por ambas as 

equipas), uma zona do espaço do campo ou do espaço aéreo da outra equipa, 

considerando como alvo para obtenção de pontos (Claudino, 1993; citado por 

Maçãs, 1997), e onde o factor estratégico assume uma importância capital 

(Gréhaigne, 1998; Mombaerts, 1991).   

“A natureza do jogo de futebol fundamenta-se no seu carácter lúdico, 

agonístico e processual, em que 11 jogadores que constituem as duas equipas, 

encontram-se numa relação de adversidade típica não hostil denominada de 

rivalidade desportiva” (Teodorescu, 1984). 

O futebol, desde as suas origens, conheceu diferentes formas e feitios, no 

entanto tendo sempre como objectivo atingir com a “bola” um determinado local, 

onde era alcançado o objectivo do jogo. Esta desde sempre foi a maior dificuldade 

e ainda continua a ser no futebol moderno, daí ser necessário recorrer a jogadas 
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estratégicas através das “situações de bola parada” para aumentar a 

probabilidade de fazer golo. Através destas situações, mais facilmente, é possível 

colocar a bola junto da baliza adversária com maior precisão, já que a bola se 

encontra parada e os adversários a uma distância mínima de nove metros e 

quinze. Para obter resultados com este tipo de situações é necessário que todos 

os jogadores entendam o que se vai fazer em determinado momento e/ou em 

determinado lugar. Para isso é imprescindível treinar correctamente. “Não é o 

treino que torna as coisas perfeitas, mas antes o perfeito treino que permite obter 

a perfeição”. (Frade, 1985). 

De acordo com Gréhaigne e Guillon (1992), citado por Barreira (2006), o 

futebol pode ser entendido como um jogo entre dois grupos com interesses 

antagónicos, mas com objectivos comuns, marcar golos. Esta tarefa afigura-se 

extremamente difícil e com uma simples finalização o resultado do jogo pode ser 

decidido. Para tal, muito tem contribuído o facto de, cada vez mais, as equipas 

privilegiarem os esquemas tácticos defensivos, tornando a obtenção de golos 

numa tarefa árdua. 

As alterações e evoluções sofridas nas leis de jogo deram um passo 

extremamente importante para o desenvolvimento do jogo e dos sistemas de 

jogo. No futebol actual um dos maiores problemas é criar oportunidades de golo, 

já que, relativamente aos demais desportos colectivos, o futebol tem um baixo 

índice de concretizações, expresso pelo número de acções ofensivas realizadas e 

os golos obtidos (Castelo, 1992). As estimativas dizem que em cada cem 

ataques, só dez terminam com um remate à baliza, e destes dez apenas um 

origina golo (Dufour, 1993). 
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Desta forma surgiu o interesse em estudar as “situações de bola parada”, 

que tantas vezes são cruciais e fundamentais na decisão do vencedor de uma 

partida de futebol, garantindo uma percentagem cada vez mais considerável na 

obtenção de golos. 

O presente estudo tem como objectivo analisar a importância das 

“situações de bola parada” na finalização com êxito no futebol.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. O JOGO DE FUTEBOL 

O Futebol é, segundo Garganta (1997), “uma modalidade desportiva 

inscrita no quadro dos designados jogos desportivos colectivos”. Estes Jogos são 

caracterizados por uma permanente luta entre dois oponentes (individuais ou 

colectivos), realizando acções reversíveis e opostas, o ataque e a defesa, com 

base em relações de oposição versus cooperação, tendo em vista o desequilíbrio 

do sistema opositor, na procura de um objectivo comum (Garganta, 2002). 

Os Jogos Desportivos Colectivos têm em comum alguns aspectos, como 

os referidos anteriormente, no entanto cada um mantém características próprias. 

Deste modo, tal como refere Garganta e Pinto (1996), o Futebol torna-se uma 

modalidade com algumas particularidades que lhe conferem um estatuto próprio 

no mundo do desporto: 

  - Grande dimensão do terreno de jogo e número de jogadores; 

  - Duração do jogo; 

  - Controlo da bola; 

  - Frequência das concretizações; 

  - Terreno de jogo; 

  - Princípios de jogo. 

Garganta (1996) estabelece que, num plano geral, os denominadores 

comuns são o facto de existir uma bola, pela posse da qual lutam as equipas, 

num terreno de jogo onde se desenvolve o confronto, um alvo a atacar e o outro a 

defender, com regras a respeitar, para além disso existem colegas com quem 

cooperar e adversários a quem vencer. 
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Para Garganta e Pinto (1996), “no jogo de futebol é possível identificar 

duas grandes fases, em cada uma das quais as equipas perseguem objectivos 

antagónicos: a fase de ataque, quando a equipa tem a posse de bola, procurando 

mantê-la, tentar criar situações de finalização e marcar golo; e a fase de defesa, 

quando a equipa não tem a posse de bola e, procurando apoderar-se dela, 

tentando impedir a criação de situações de finalização e marcação de golo”. 

Também Jorge (1989) pondera a existência destes dois momentos, considerando 

que o futebol “pressupõe, na sua dinâmica, que os dois grandes momentos se 

cumpram de modo muito diverso, ou seja, começa-se a atacar logo a partir dos 

defesas e a defender a partir dos atacantes”. Mas, segundo Castelo (1994) “só o 

processo ofensivo contém em si uma acção positiva ou, por outras palavras, um 

fim positivo, pois só através deste o jogo pode ter uma conclusão lógica – o golo”. 

Segundo Lello e Lello (1976), o Futebol é um “jogo no qual os jogadores, 

divididos em dois grupos, procuram levar a bola para o campo oposto […] tendo 

como objectivo passar a bola esférica entre as balizas… e é ganho pelo grupo 

que conseguir obter maior número de golos”. 

Para Teodorescu (1984) “o conteúdo técnico e táctico do jogo desenvolve-

se num quadro antagónico de duas fases fundamentais de ataque e defesa, que 

se manifesta tanto individualmente como colectivamente. Cada elemento 

(atacante ou defensor), tenta romper o equilíbrio existente e criar vantagens que 

lhe assegurem o sucesso”. A transição, construção e organização do ataque 

ocupa a maior parte do tempo regulamentar de um jogo de futebol, constata-se 

um maior volume de jogo de transição (mais de 95%), em detrimento da fase de 

finalização, (Wrzos, 1984), afastando assim o jogo do seu principal objectivo, o 

golo.    
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Em comparação com outros desportos colectivos, como o Basquetebol e o 

Andebol, o Futebol apresenta uma supremacia da defesa sobre o ataque 

(Garganta, 1997), por esta razão, conseguir oportunidades de finalização, torna-

se num dos grandes problemas do jogo de futebol (Castelo, 1994). Enquanto no 

Basquetebol 80% dos ataques terminam com a concretização de um cesto, no 

Futebol apenas 1% dos ataques termina em golo (Sledziewski, 1987; Garganta, 

1997). 

Sledziewski (1987) vai mais longe e refere que “entre todos os jogos 

desportivos de equipa, o futebol distingue-se por ter um dos índices mais baixos 

de efectividade prática, expresso geralmente pela relação entre o número de 

golos conseguidos e o número de acções ofensivas realizadas”. Esta dificuldade 

na obtenção do golo está também associada ao facto das finalizações ocorrerem 

numa zona restrita do terreno de jogo, sendo assim elevada a pressão dos 

adversários e o espaço de realização reduzido (Castelo, 1994). Isto porque o jogo 

tem-se tornado cada vez mais rápido, onde as equipas pressionam cada vez 

mais, fazendo com que o jogador, na posse de bola, tenha cada vez menos 

espaço e tempo à sua disposição para executar. Para além disso é um jogo 

desportivo que utiliza predominantemente os membros inferiores, estando estes 

igualmente implicados no equilíbrio do corpo e nos deslocamentos. Desta forma, 

o jogo desenvolve-se essencialmente num plano inferior dificultando a visão 

central e periférica para efectuar a “leitura de jogo” (Garganta, 1995). Este 

aspecto dificulta também as acções com bola, diminuindo a precisão assim como 

a capacidade da manutenção da posse de bola. Perante estes factos a fase 

defensiva ganha supremacia relativamente à fase ofensiva.   
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Tendo em conta o facto de as defesas estarem cada vez mais coesas e 

compactas torna-se evidente a dificuldade existente no jogo de futebol para se 

conseguir finalizações com êxito, o que explica a necessidade de o ataque 

desenvolver estratégias para criar desequilíbrios junto da defesa adversária. 

Esses desequilíbrios, de acordo com Teodorescu (1984), traduzem-se em 

soluções estereotipadas, previamente estudadas e treinadas, as “situações de 

bola parada”. Segundo o mesmo autor, “estes esquemas, representam uma forma 

de combinação táctica, ou seja, a coordenação das acções individuais de vários 

jogadores de natureza ofensiva, que visam assegurar as condições mais 

favoráveis para a concretização imediata do golo durante as fases fixas do jogo”. 

Desta forma, as “situações de bola parada” têm ganho importância no 

futebol a nível mundial, já que este tipo de situações têm-se vindo a tornar numa 

rica fonte na obtenção de golos. As “situações de bola parada ” alcançaram esta 

importância por permitirem colocar a bola junto da baliza do adversário de uma 

forma mais simples do que o jogo corrido, isto porque as regras impõem que o 

adversário esteja a pelo menos nove metros e quinze da bola permitindo também 

que um livre directo possa ser marcado indirectamente aumentando a 

imprevisibilidade junto do adversário. 

O futebol moderno deixou de ser apenas uma diversão ou uma forma de 

exercício físico, para se tornar numa profissão. Morgado, (1999) refere que “o 

jogador numa partida apresenta dois comportamentos opostos consoante os 

elementos com que se relaciona: é solidário para com os seus colegas e rival 

para com todos os elementos da equipa adversária”. 

Assim sendo, e como em todas as profissões, o futebol exige resultados 

positivos e esses resultados são alcançados por meio de vitórias e títulos. Para 
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conquistar as vitórias é necessário definir estratégias para se chegar ao golo. “ O 

jogo de futebol é objectivado pela concretização do golo. Perseguir 

continuadamente este objectivo, vencendo a resistência organizada do 

adversário, é a tarefa mais importante e todos os jogadores de uma e outra 

equipa têm de se esforçar para cumpri-la com a maior frequência possível”. 

(Castelo, 1994). 

Segundo Teodorescu (1984), “a concretização do golo deverá orientar todo 

o processo de uma equipa que se encontra na posse de bola”. 

Coever (1984) afirma que “o objectivo último do jogo de futebol é marcar 

golos”. Freire (1998) partilha da mesma opinião, referindo que “mais importante 

que chutar, cabecear ou lançar a bola, é fazer golo”. O sucesso de uma equipa de 

Futebol é então determinado pela sua capacidade de marcar mais golos que o 

adversário (Hughes e Churchill, 2005). 

Gréhaigne (2001) refere que a finalidade de qualquer acção ofensiva é 

provocar um efeito surpresa, no sentido de criar e explorar o desequilíbrio 

induzido no adversário, com o intuito de marcar golo. 

A finalização torna-se assim uma fase de grande importância numa partida 

de futebol, esta traduz-se por um remate ou golo. De acordo com Basto e 

Garganta (1996) a finalização “é uma acção táctico-técnica que assume uma 

importância capital, na medida em que possibilita a concretização do objectivo 

fundamental do jogo, o golo”. Este é conseguido essencialmente por um remate, 

que para Castelo (1996) é “toda a acção técnico-táctico exercida pelo jogador 

sobre a bola, com o objectivo de a introduzir na baliza adversária”.  
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Segundo Garganta (1997), o remate é a acção de finalização por 

excelência, encontrando-se a sua importância pelo facto da sua acção 

representar o culminar de uma sequência de jogo ofensiva. 

Para Dietrich (1978) o remate trata-se de uma acção que encerra o 

momento de maior tensão dramática do jogo. 

Para Queiroz (1982) e Castelo (1994) a finalização é uma fase 

caracterizada pela acção técnico-táctica individual (remate) que culmina todo o 

trabalho de equipa com vista à obtenção do golo. 

Vários autores dão grande importância ao remate: 

- Sledziewski e Ksionda (1984), afirmam que os remates à baliza 

“constituem o elemento mais importante, porque a sua eficácia é decisiva para o 

resultado do jogo”. 

- Talaga (1985) por sua vez, refere que o remate “expressa o valor de 

eficácia do jogo a que determina a vitória ou a derrota”; 

- Para Jinshan et al. (1993), “…num desafio rematar à baliza é talvez 

considerado como a característica mais importante do jogo”; 

- Abad, Losa e Reina (1996), consideram que “o resultado de uma partida 

está determinado na maioria dos casos pela execução criativa de alguns 

jogadores, que de maneira ilógica e irracional conseguem golo”; 

- Gréhaigne (1998), define o golo, resultado do remate, como o “local que 

se tem que alcançar num desporto competitivo”. 

A finalização é considerada como a “expressão terminal do jogo e o 

resultado lógico das acções. O remate ou o golo sucedem a todos os elementos 

técnicos do jogo. É para marcar um golo, que toda a equipa trabalha 
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colectivamente e tenta colocar o rematador nas melhores condições” Doucet 

(2002), citado por Henriques (2006). 

Para Queiroz (1982) e Arroyo (1997) a finalização não é só uma acção 

própria do ataque, mas também um dos objectivos da fase de ataque. 

Sendo o objectivo fundamental do jogo, o Golo, o que haverá de tão 

especial para a sua concretização? Para Castelo (1994), “a qualidade e 

espectacularidade do Futebol, depende em muito da criação de situações de 

finalização e da própria finalização, cuja concretização é um dos grandes 

problemas do jogo”. 

Certamente que cada jogador procura dar uma resposta adequada, com 

vista a garantir o êxito da sua tarefa, Schoch (1984), citado por Faria e Tavares 

(1996), e consequentemente o sucesso da sua equipa. Mas mesmo assim a 

concretização do golo torna-se um dos problemas primordiais do jogo, podemos 

verificar tal situação analisando os estudos dos autores que se seguem: 

De acordo com Hughes (1990) apenas uma finalização em cada 7 se 

consegue concretizar com êxito. 

Segundo Castelo (2003) aproximadamente 10% dos ataques terminam em 

remate e apenas 1% em golo. Também Sledziewski (1983), citado por Ortega 

(2000), refere que apenas 1% das acções do jogo de futebol terminam em golo. 

Hughes e Churchill (2005) também comprovaram esta tendência no seu 

estudo, referindo que a marcação do golo surgia numa razão de 1 para 11 (um 

golo a cada onze remates). 

Até mesmo o Brasil, que é uma das selecções com maior poder ofensivo 

confirma esta tendência. De acordo com Carling et al. (2005) o Brasil, no 

Campeonato do Mundo de 2002, marcava um golo em cada sete remates. 
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Hughes (1980; 1990) e Castelo (1994; 1996; 2003) revelam a existência de 

uma elevada percentagem de oportunidades para rematar que não são 

aproveitadas. 

Coever (1984) afirma que face a defesas mais coesas, “ os avançados 

devem ser mais capazes de explorar cada oportunidade”. Ele afirma ainda que no 

futebol actual, tem que se “ aproveitar as ocasiões de golo, porque elas são cada 

vez mais raras”. 

Sendo os golos tão escassos relativamente às oportunidades de 

finalização, faz sentido perceber a origem posicional dos mesmos. Dufour (1993); 

Bezerra (1996); López (2002) salientam que a zona frontal à baliza é a que mais 

golos origina. Talaga (1985) partilha da mesma opinião, referindo que 90% dos 

golos são finalizados na zona central do terreno. 

Olsen (1987) refere que no Campeonato Mundial de Futebol no México em 

1986, mais de 90% dos golos foram marcados dentro de uma distância de 16 

metros da baliza. 

Dariusz (1986) numa análise das acções de golo do mesmo Campeonato 

do Mundo, dá-nos conta que, 89,4% dos golos foram conseguidos na zona frontal 

do campo e entre eles 84,1% são obtidos em distâncias inferiores aos 20 metros. 

Bergier e Buraczewski (2007), a partir da análise de 76 jogos dos 

Campeonatos do Mundo de 2002 e 2006, do Europeu 2004 e ainda da Liga dos 

Campeões 2004/2005, constataram que a maioria dos golos (62,4%) foi obtida 

dentro da pequena área. 

Num trabalho, efectuado com base em golos obtidos pelas equipas que 

disputaram o Campeonato Nacional Português da 1ª divisão, na época 1993/94, 

Machado (1994), afirma que 52,3% dos golos, observados neste trabalho, foram 
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resultado de remates efectuados a uma distância inferior a 10 metros, 37,3% 

foram resultado de remates efectuados a uma distância de entre os 10 e os 20 

metros e 5,4% foram alcançados através de remates efectuados de uma distância 

superior aos 20 metros. 

Cabezón e Fernández (1995) concluíram que 27% dos golos são obtidos 

dentro da pequena área, 55% dentro da área de grande penalidade, 10% na zona 

frontal à área e os restantes 8% alcançados do resto do campo. 

No que diz respeito, à superfície corporal com que é executado o remate 

que resulta em golo, Dariusz (1986), no referido trabalho, salienta que 15,4% dos 

golos marcados no referido campeonato, foram obtidos com a cabeça e 30,3% 

com a parte interna do pé. 

Machado (1994), refere que 76,3% dos golos observados para a realização 

do trabalho, foram alcançados com o pé e 23,6% dos golos foram conseguidos de 

cabeça. 

Ainda no que diz respeito a este aspecto, Teixeira (1991), num trabalho 

sobre as finalizações com êxito do Campeonato do Mundo de Futebol na Itália em 

1990, refere que cerca de 76% dos golos obtidos pelas equipas participantes, 

foram apontados com o pé e cerca de 24% com a cabeça. 

Num estudo efectuado por Doucet (2002), citado por Henriques (2006), 

podemos observar que: 

- As probabilidades de ganhar, empatar ou perder em função do número de 

golos marcados durante um jogo. 

As equipas que marcam têm: 0 Golos 1 Golo 2 Golos 

Uma probabilidade de perder de: 57% 32% 7,6% 

Uma probabilidade de empatar de: 

de: 

43% 38% 23% 

Uma probabilidade de ganhar de: 0% 30% 69% 
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- Os livres originam +/- 30% dos golos marcados 

 

1.2. “SITUAÇÕES DE BOLA PARADA” 

A importância das “situações de bola parada” é reconhecida por vários 

autores. Não existe uma denominação concreta para este tipo de lances. Para 

Sledziewski e Ksionda (1983) e Mombaerts (1991) são denominados como “fases 

estáticas do jogo”. Estas situações são também conhecidas por “fragmentos 

constantes do jogo” (Wrzos, 1984; Sledziewski e Ksionda, 1983; Garcia, 1995). 

Para Teodorescu (1984) estes lances são designados como “fases fixas do jogo”. 

Garcia (1995) intitula também como “acções estratégicas”. Para Castelo (1994) e 

Garganta (1997) as “situações de bola parada”, dizem respeito aos pontapés de 

canto, pontapés livres, pontapés de grande penalidade, lançamentos de linha 

lateral, pontapés de saída e pontapés de baliza. Será esta, a classificação, que 

utilizaremos ao longo do trabalho. 

Para Teodorescu (1984) “as situações de bola parada” pretendem 

assegurar as condições mais favoráveis para a obtenção imediata do golo, o que 

será atingido através de uma coordenação das acções individuais de vários 

jogadores de natureza ofensiva.  

Segundo o mesmo autor, “as situações de bola parada” têm como objectivo 

assegurar as condições mais favoráveis para a obtenção imediata do golo. 

Tipos de acção Percentagem (%) de golos 

marcados Penaltis 5,8 até 10,7 

Pontapé de canto 8,1 até 15 

Lançamento lateral 0 até 2,9 

Total 26,5 até 40,7 
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Este mesmo autor, depois de uma análise dos dados do jogo de futebol, 

concluiu que “entre 25 e 50% das situações de finalização, e de criação de 

situações de finalização, tem por base as soluções tácticas a partir de “situações 

de bola parada” […] Mas mais importante é o facto de os jogos importantes (entre 

equipas com o mesmo nível de rendimento) serem cada vez mais decididos 

através de golos que derivam de livres directos, livres indirectos, lançamentos 

pela linha lateral, pontapés de canto e pontapés de grande penalidade”. 

De acordo com Ensum et al. (2000), citado por Barreira (2006) uma 

considerável quantidade de publicações tem revelado que as “situações de bola 

parada” são um meio crucial para a marcação de golos no futebol. Através da 

análise de vários autores, constatou-se que cerca de 25% a 35% dos golos são 

marcados, quer directa quer indirectamente, através de “situações de bola 

parada”. 

Bonfanti e Pereni (1998) afirmam que, no futebol moderno, mais de 50% 

dos golos surgem através de “situações de bola parada”. 

De acordo com Hughes (1990), “entre 1966 e 1986 decorreram seis finais 

do campeonato do mundo, onde foram marcados 27 golos, 13 dos quais foram 

conseguidos através de situações de bola parada”. Este autor aponta três factos 

para estes resultados: 

- O primeiro diz respeito aos jogos importantes, “onde a marcação é muito 

pressionante não dando assim muito tempo e espaço para que se possa jogar”; 

- Em segundo lugar, “quando existe menos tempo e espaço para se jogar, 

é difícil para os atacantes deslocarem-se para posições perigosas”; 

- Por último, salienta que “nos jogos com marcações muito cerradas, 

existem normalmente mais faltas e consequentemente mais livres”. 
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Garcia (1995), na sua análise ao Campeonato do Mundo de 1994 (USA), 

constatou que, “a percentagem de golos obtidos através de situações de bola 

parada, aumenta à medida que se caminha dos jogos da 1ª fase para a final do 

torneio”. 

Perante estes resultados torna-se importante e interessante saber a melhor 

forma para se executar com êxito este tipo de situações. 

De acordo com Bonfanti e Pereni (1998) deve-se ter em conta alguns 

aspectos para se ter êxito nas “situações de bola parada”, o caso da organização 

da jogada, a surpresa e a possibilidade alternativa, explorar as capacidades de 

um jogador, explorar as fraquezas de um adversário, a confiança e convicção na 

marcação do golo. 

Estes mesmos autores consideram quatro aspectos importantes para a 

marcação de “situações de bola parada”:  

(1) a importância do jogador que executa (precisão, antecipação da jogada, 

rapidez em encontrar soluções alternativas, rápida comunicação);  

(2) a importância dos jogadores que formam a barreira (formar uma 

barreira activa, auto sacrifício, tempo das movimentações);  

(3) a importância dos jogadores que tentam destabilizar a barreira 

(capacidade de surpreender o adversário, determinação no remate para o golo);  

(4) a importância de todos os movimentos aquando da marcação da falta 

(sincronismo em todos os movimentos, precisão no tempo de passe, capacidade 

de antecipar o movimento do adversário, confiança total na escolha da jogada a 

executar). 

De acordo com Hughes (1990) “Existem cinco vantagens básicas que 

determinam a eficiência das situações de bola parada: 
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1 – São sempre executados com a bola parada por conseguinte o 

problema do controlo da bola é eliminado; 

2 – Os adversários tem sempre que se colocar a pelo menos 9,15 metros, 

por conseguinte não existe pressão sobre a bola; 

3 – Um grande número de atacantes, pode deslocar-se para posições 

perigosas para a equipa adversária; 

4 – Os jogadores colocam-se em posições pré-planeadas para maximizar 

as suas capacidades individuais; 

5 – O treino sistemático destas situações, produz níveis de sincronização 

dos movimentos”. 

Segundo Bangsbo e Peitersen (2000), as “situações de bola parada” 

devem ser treinados com o intuito de proporcionarem boas possibilidades de 

finalização. 

Hughes (1990), refere ainda que “existe um preceito na organização das 

situações de bola parada, ou seja, quanto mais directo e simples for executado, 

mais probabilidades de sucesso terá a situação”. 

“Para estudar as situações associadas à eficácia das situações de bola 

parada, bem como à sua criação, è cada vez mais importante observar o que se 

passa no jogo de futebol.” (Garganta, 1997). Desta forma, como já foi referido 

anteriormente, consideraremos “situações de bola parada” os pontapés livres, os 

pontapés de canto, os lançamentos de linha lateral, os pontapés de grande 

penalidade, os pontapés de baliza e os pontapés de saída. 
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1.2.1. Pontapé Livre  

De acordo com as Leis do jogo de futebol 11 da FIFA (2008), os pontapés 

livres dizem respeito à Lei 13. Estes serão concedidos à equipa adversária do 

jogador que, no entender do árbitro, cometa, por negligência, por imprudência ou 

por excesso de combatividade, uma das seguintes faltas: dar ou tentar dar um 

pontapé no adversário; passar ou tentar passar uma rasteira a um adversário; 

saltar sobre um adversário; carregar um adversário; agredir ou tentar agredir um 

adversário; empurrar um adversário. Será igualmente concedido um pontapé livre 

à equipa adversária do jogador que cometa uma das seguintes faltas: entrar em 

tacle sobre um adversário para se apoderar da bola, tocando nele antes de a 

jogar; agarrar um adversário; cuspir sobre um adversário; tocar deliberadamente a 

bola com as mãos (excepto o guarda-redes, dentro da sua própria grande área). 

Os pontapés livres serão também concedidos à equipa adversária do 

guarda-redes que, encontrando-se dentro da sua própria grande área comete 

uma das seguintes faltas: manter a bola nas mãos durante mais de seis 

segundos; tocar uma segunda vez com a mão depois de a ter soltado, sem que 

ela tenha sido tocada por outro jogador; tocar a bola com as mãos vinda de um 

passe feito deliberadamente com o pé por um colega de equipa; tocar a bola com 

as mãos vinda directamente de um lançamento lateral efectuado por um colega 

de equipa. 

Um pontapé livre será igualmente concedido à equipa adversária do 

jogador que, no entender do árbitro: jogue de uma maneira perigosa; faça 

obstrução à progressão de um adversário; impeça o guarda-redes de soltar a bola 

das mãos. 
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Todos os pontapés livres devem ser executados no local onde ocorreu a 

respectiva falta. 

Pelo facto de, na actualidade, os pontapés livres serem alvo de um 

aprofundado estudo, Scovell e Howe (1988) referem que estes se converteram 

em pouco menos que uma arte. 

Bray e Kerwin (2003) referem que a técnica é utilizada pelos jogadores em 

diferentes aspectos do jogo, especialmente no momento de bater directamente 

um pontapé livre. Salientam que actualmente os treinadores já estão alertados 

para o potencial dos pontapés livres na obtenção de golos, tendo por isso a 

maioria das equipas pelo menos um especialista para a sua cobrança. 

Para Hughes (1994) em todas as situações de pontapé livre, os jogadores 

são livres de improvisar. Bidzinski (1996) partilha da mesma opinião dizendo que 

em todos os pontapés livres existe uma percentagem de liberdade para os 

jogadores improvisarem. 

Carling, et al. (2005) afirmam que dos pontapés livres marcados 

directamente, na zona central, no Campeonato do Mundo de 2002, 8% foram 

transformados em golo. Quando envolveram um pequeno toque antes de efectuar 

o remate, não se obteve qualquer golo. 

Segundo Hughes (1994) os pontapés livres podem ser divididos em duas 

categorias, o facto de se estar perante uma boa hipótese de golo quando se 

remata directamente à baliza, ou quando a probabilidade de conseguir o golo com 

um remate directo é reduzida. 

O pontapé livre deve ser executado de acordo com o posicionamento da 

defesa. (Hughes, 1994; Scovell e Howe, 1988). 
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Segundo Castelo (1994) existem cinco factores importantes na execução 

dos pontapés livres: 

1 – Compreender qual a acção técnica mais eficiente; 

2 – Jogar a bola simples e directa; 

3 – Jogar a bola com precisão; 

4 – Determinação por parte dos atacantes em pressionar os defesas adversários; 

5 – Observar os jogadores adversários que não fazem parte da barreira. 

Os pontapés livres dão a possibilidade de rematar directamente à baliza ou 

de tentar passar a bola a um colega. Por este facto observaremos os golos 

resultantes de pontapés livres, marcados directamente e de pontapés livres 

marcados indirectamente (cruzamento, passe para um colega). 

 

1.2.2. Pontapé de Canto 

De acordo com as Leis do jogo de futebol 11 da FIFA (2008), os pontapés 

de canto dizem respeito à Lei 17 e são considerados pontapés livres com a 

particularidade de não existir fora de jogo no momento da sua execução.   

Desta forma pode-se marcar golo directamente de um pontapé de canto, 

mas unicamente contra a equipa adversária. Um pontapé de canto deverá ser 

assinalado quando: a bola, tocada em último lugar por um jogador da equipa que 

defende, ultrapassa por completo a linha de baliza. 

Para Hughes (1994) e Castelo (1996) um número significativo de golos 

surge através dos pontapés de canto. 
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No que diz respeito ao Mundial de Futebol de 1998, Grant et al. (1999) 

atribuem aos pontapés de canto uma percentagem total de 47,6% relativamente 

aos golos de “situações de bola parada”. 

Kormelink e Seeverens (1999) apontam para o facto de, no Campeonato 

do Mundo de 1998, muitos golos terem sido marcados através de pontapés de 

canto. 

Hughes (1994) refere-se mesmo aos pontapés de canto como a maior 

fonte de golos. 

De acordo com Grant et al. (1999), existem várias formas para a execução 

dos pontapés de canto, tendo em conta as movimentações e posicionamento dos 

jogadores, bem como o efeito imprimido à bola. 

Para vários autores (Ali, 1987; Hughes, 1994; Castelo, 1996), existem dois 

tipos de pontapés de canto de acordo com o alcance da trajectória: “os cantos 

curtos e os cantos longos”. 

Carling et al. (2005) revelam que a maioria dos pontapés de canto, no 

Campeonato do Mundo de 2002, foi marcada directamente para a grande área. 

Para Hughes (1990), Castelo (1996) e Grant et al. (1999) o local de queda 

da bola nos pontapés de canto pode ser de dois tipos: executados ao primeiro 

poste (poste mais próximo do local onde o canto é executado) e executados ao 

segundo poste (poste mais afastado do local onde o canto é executado). A 

maioria dos autores consultados considera mais eficaz a marcação do pontapé de 

canto para a zona do primeiro poste. Apenas num estudo efectuado por Grant et 

al. (1999) se verificaram conclusões opostas. 

Bangsbo e Peitersen (2000) salientam que as características dos jogadores 

da própria equipa devem influenciar a escolha do tipo de pontapé de canto. 
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1.2.3. Pontapé de Grande Penalidade 

De acordo com as Leis do jogo de futebol 11 da FIFA (2008), os pontapés 

de grande penalidade dizem respeito à Lei 14.  

Um pontapé de grande penalidade é um pontapé livre que pode ser 

marcado directa ou indirectamente, e que deverá ser assinalado contra a equipa 

que cometer, dentro da sua própria grande área e quando a bola está em jogo, 

uma das faltas passíveis de marcação de pontapé livre directo, faltas essas já 

referidas anteriormente. 

Segundo Mesa e Sainz (2001), citado por Cunha (2007), o pontapé de 

grande penalidade revela-se de grande importância para o rendimento no futebol, 

sendo um aspecto determinante no resultado final de uma competição. 

De acordo com o estudo realizado por Kormelink e Seeverens (1999), entre 

o Mundial de 1982 e 1994, foram marcados 138 pontapés de grande penalidade, 

tendo sido 78% deles convertidos com êxito, 8% não acertaram no alvo e 14% 

foram defendidos. 

Morya et al. (2005), citados por Cunha (2007), analisaram vários factores 

que limitam a performance de quem marca a grande penalidade assim como 

quem a defende, com o intuito de determinar as melhores estratégias para se 

preparar “estes momentos críticos do jogo”. A sua principal preocupação centrou-

se na forma como o guarda-redes agia nesta situação, se se antecipava ao 

movimento ou se esperava o máximo para ver para que lado ia a bola.  

Valdano (1997) afirma que não há receitas para este tipo de lances, e que 

mais do que um dom técnico, o jogador requer uma grande qualidade anímica. 

Segundo o mesmo autor, um dos motivos para que jogadores de top falhem 
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grandes penalidades, diz respeito “às pernas rotas pelo cansaço” e à cabeça 

invadida pelo medo. 

 

1.2.4. Lançamento de Linha Lateral 

De acordo com as Leis do jogo de futebol 11 da FIFA (2008), os 

lançamentos de linha lateral dizem respeito à Lei 15. 

O lançamento de linha lateral é concedido aos adversários do último 

jogador que tocou na bola antes dela atravessar a linha lateral pelo solo ou pelo 

ar. 

Do lançamento de linha lateral não pode ser marcado golo directamente. 

Antigamente, o lançamento de linha lateral era apenas uma forma de repor 

a bola em jogo, actualmente foi-lhe concedido outra utilidade, sendo cada vez 

mais importante lançar comprido, de forma a colocar directamente a bola nas 

zonas de perigo possibilitando criar mais situações de golo, isto deve-se ao facto 

de, os jogadores com a mão conseguirem ter mais precisão no passe. 

 

1.2.5. Pontapé de Baliza 

De acordo com as Leis do jogo de futebol 11 da FIFA (2008), os pontapés 

de baliza dizem respeito à Lei 16. 

O pontapé de baliza é uma forma de repor a bola em jogo e será 

concedido, quando a bola ultrapassar completamente a linha de baliza, quer seja 

rente ao solo ou pelo ar, tocada em último lugar por um jogador da equipa 

atacante, sem que um golo tenha sido marcado. 
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Um golo pode ser marcado directamente de um pontapé de baliza, mas 

somente contra a equipa adversária, embora seja muito pouco provável isso 

acontecer muito devido à distância entre a bola e a baliza dos opositores. 

 

 

1.2.6. Pontapé de Saída 

 

De acordo com as Leis do jogo de futebol 11 da FIFA (2008), os pontapés 

de saída dizem respeito à Lei 8. 

O pontapé de saída é uma forma de começar ou recomeçar o jogo: 

- no início do jogo; 

- depois de ser marcado um golo; 

- no começo da segunda parte; 

- no começo de cada período dos prolongamentos, se for caso disso. 

Pode ser marcado golo directamente de um pontapé de saída, embora seja 

muito pouco provável isso acontecer, não só por a bola se encontrar longe da 

baliza, mas também pelo facto da equipa adversária se encontrar completamente 

organizada no terreno de jogo. 
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2. HIPÓTESES 

 
De acordo com os resultados verificados na revisão bibliográfica, 

estabelecemos como hipóteses para este trabalho: 

 

1. Cerca de 25 a 35% dos golos resultam de “situações de bola parada”. 

2. Os pontapés de canto dentro das “situações de bola parada” são os que têm 

maior percentagem de êxito, sendo-lhes atribuída uma percentagem total de 

47,6% relativamente aos golos conseguidos através de “situações de bola 

parada”. 

3. Cerca de 75% dos golos de “situações de bola parada” têm origem no 

corredor central e a curtas distâncias.  

4. Dos golos resultantes de “situações de bola parada”, cerca de 25% são 

finalizados de cabeça. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. OBJECTIVOS 

 

3.1.1. Objectivo Geral 

O presente estudo tem como objectivo geral analisar a importância das 

“situações de bola parada” na finalização no futebol ocorridas na 2ª volta da Liga 

Portuguesa de Futebol (2008/2009). 

 

3.1.2. Objectivos Específicos 

Os objectivos específicos deste estudo são os seguintes: 

 Verificar o número e a percentagem de golos marcados através de “situações 

de bola parada”, ocorridos na 2ª volta da Liga Portuguesa de Futebol (2008/2009). 

 Verificar o número e a percentagem de golos de cada uma das diferentes 

“situações de bola parada”. 

 Verificar qual o número e a percentagem dos golos resultantes de “situações 

de bola parada” que foram obtidos com a cabeça e com os pés. 

 Verificar as zonas do campo de onde surgem os golos provenientes de 

“situações de bola parada”. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra do nosso estudo é constituída por todos os golos marcados na 

2ª volta da Liga Portuguesa de Futebol (2008/2009). 
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3.3. OBSERVAÇÃO E REGISTO DOS DADOS 

A recolha dos dados foi efectuada através da observação indirecta e não 

participada, através de vídeo em formato DVD e internet. Para tal foi necessário 

recorrer ao gravador de DVD, consciente das vantagens e desvantagens que este 

tipo de material oferece. Por um lado o facto de se poder visualizar as situações 

as vezes desejadas, reduzindo ao máximo os erros de observação. Por outro lado 

a impossibilidade de se ver a jogada na sua totalidade, impedindo retirar a 

informação desejada relativamente às “situações de bola parada”, este aspecto 

ocorreu pouquíssimas vezes. 

Durante o visionamento dos jogos, previamente gravados através dos 

canais de televisão RTP 1 e SPORT TV, procedeu-se ao registo do resultado de 

cada variável em estudo, numa ficha elaborada para o efeito (Anexo1) e com o 

auxílio de uma ficha verificadora das zonas (Anexo 2). 

Para processar os dados foram ainda utilizados os seguintes meios: 

Computador e Programa EXCEL. 

 

3.4. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Após uma pesquisa na literatura existente sobre este tema, através de uma 

observação atenta de todos os jogos da segunda volta da Primeira Liga 

Portuguesa e em função dos objectivos desejados, passamos a citar e 

caracterizar as variáveis que nos permitem realizar este estudo: 

“Situações de Bola Parada” 

Não existe uma única denominação para este tipo de lances. Para 

Sledziewski e Ksionda (1983) e Mombaerts (1991) são denominados como “fases 
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estáticas do jogo”. Estas situações são também conhecidas por “fragmentos 

constantes do jogo” (Sledziewski e Ksionda, 1983; Garcia, 1995). Para 

Teodorescu (1984) estes lances são designados como “fases fixas do jogo”. 

Segundo Wrzos (1984) são as “fases constantes do jogo”. Garcia (1995) intitula 

também como “acções estratégicas”. 

Nós utilizaremos a expressão de “situações de bola parada”. Estas 

situações para Castelo (1994) e Garganta (1997) dizem respeito aos pontapés de 

canto, pontapés livres, pontapés de grande penalidade, lançamentos de linha 

lateral, pontapé de saída e pontapé de baliza. 

Para o nosso estudo consideramos que as “situações de bola parada” têm 

início quando um jogador da equipa que deles benefícia toca ou lança a bola e 

termina quando:  

“ (1) é marcado golo;  

  (2) é efectuado um remate à baliza, ao qual o guarda-redes agarra a bola;  

  (3) o jogo é interrompido, é assinalada outra “situação de bola parada” ou 

a bola sai do terreno de jogo;  

  (4) a equipa adversária ganha a posse de bola.” (Bettencourt, 2003);  

  (5) a equipa adversária tira a bola das zonas mais perigosas do campo. 

Estas, segundo Simon e Reeves (2000), citados por Cunha (2007), são as zonas 

mais próximas da baliza;  

  (6) a equipa em posse de bola dá mais de cinco toques. 

Posse de bola – como refere Garganta (1997), uma equipa encontra-se 

em posse de bola, quando qualquer um dos seus jogadores respeita, pelo menos, 

uma das seguintes situações:  

(1) realiza pelo menos três contactos consecutivos com a bola;  
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(2) executa um passe positivo (permite manter a posse de bola);  

(3) realiza um remate (finalização). 

Consideremos uma “situação de bola parada” quando a bola é jogada 

novamente após uma paragem de jogo (Bangsbo e Peitersen, 2000). 

Pontapé livre – consideremos como pontapé livre todos os pontapés 

livres, à excepção da grande penalidade e do pontapé de canto. 

Zonas Perigosas do Campo (curta distância) – local do campo a partir 

do qual qualquer remate, no seguimento de um pontapé de canto, de um pontapé 

livre ou de um lançamento de linha lateral, deixa dúvida e incerteza no 

espectador, visto poder originar golo. 

Para uma melhor orientação visual em relação às zonas perigosas do 

campo foi elaborado o seguinte esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Perigo 

 

  

 

 

Meio Campo Ofensivo 

 

 

Superfície corporal utilizada pelo finalizador – superfície corporal com 

que é efectuado o último contacto com a bola, que dá origem ao golo. 

Assim foram escolhidas as seguintes três categorias: 
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 Com o pé – todas as acções em que o atleta finaliza a acção ofensiva com 

qualquer face abaixo do joelho. 

 Com a cabeça - todas as acções em que o atleta finaliza a acção ofensiva 

com qualquer face da cabeça. 

 Com outras - todas as acções em que o atleta finaliza a acção ofensiva com 

qualquer outra parte do corpo que não foi citada anteriormente. 

 

 

Local da execução da “situação de bola parada” – local do campo onde 

se efectua o pontapé livre, o pontapé de canto e o lançamento de linha lateral. 

Para uma melhor orientação visual para o observador em relação ao local 

onde se executa a “situação de bola parada”, foram definidas zonas no terreno de 

jogo. 

 

Meio campo defensivo – zona y 
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Local da Finalização – local do campo onde se efectua o remate que dá 

origem ao golo. 

Para uma melhor orientação visual para o observador em relação ao local 

onde se efectua o remate, foram definidas zonas no terreno de jogo. 
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Meio campo defensivo – zona y 

 

3.5. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

Para analisar os dados recolhidos, utilizamos os procedimentos da 

estatística descritiva: frequência de ocorrência e respectiva média e percentagem. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. TOTAL DE GOLOS 

O primeiro dado que importa realçar diz respeito ao número total de golos 

que foram marcados na 2ª volta da Liga Portuguesa de Futebol, assim como os 

golos que tiveram origem em “situações de bola parada” e os golos de bola 

corrida. Como podemos verificar no gráfico 1, dos 300 golos ocorridos, 94 foram 

alcançados através de “situações de bola parada”, correspondendo a 31,33% e os 

restantes 206 surgiram através de jogadas de bola corrida, equivalendo a 68,67%.  

Estes valores vão de encontro aos verificados na literatura consultada, 

como refere Ensum et al. (2000), citado por Barreira (2006), “[…] cerca de 25% a 

35% dos golos são marcados através de situações de bola parada”. 

 

Gráfico 1 – Total de Golos marcados na 2ª volta da 1ª Liga Portuguesa 2008/2009. 

 

 



A Importância das “Situações de Bola Parada” na Finalização com êxito no Futebol 

 

 

34 

 

Ao analisar o número de golos obtidos em cada jornada pode-se verificar, 

pela observação do gráfico 2, uma variação entre os 17 e os 24 golos. 

Relativamente aos golos obtidos através de “situações de bola parada” verificou-

se uma grande variação, entre 1 e 12 golos. Sendo igualmente possível constatar 

que entre a jornada 21 e a jornada 27, ocorreu um maior número de golos 

marcados através de “situações de bola parada”. 

 

Gráfico 2 – Total de Golos por jornada. 

 

4.2. DIFERENTES “SITUAÇÕES DE BOLA PARADA” 

No que diz respeito aos golos alcançados a partir de “situações de bola 

parada”, 26 (27,66%) foram conseguidos na sequência de pontapés de canto, 38 

(40,43%) através de pontapés livres, marcados directamente ou indirectamente, 

25 (26,60%) na concretização de pontapés de grande penalidade e 5 (5,32%) no 

seguimento de lançamentos de linha lateral. Não se verificaram golos no 

seguimento do pontapé de saída nem do pontapé de baliza. Estes dados 
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contradizem a literatura consultada, visto que, segundo Grant et al. (1999), o tipo 

de “situação de bola parada” com maior percentagem de finalização com êxito é o 

pontapé de canto, cerca de 48%.  

 

Gráfico 3 – Diferentes tipos de “situações de bola parada”. 

 

 

4.2.1. Pontapé de Canto 

4.2.1.1. Zona onde é marcado o pontapé de canto 

Relativamente aos pontapés de canto, como podemos verificar no gráfico 

4, 19 foram executados na zona F (lado direito da equipa que ataca) e os 

restantes 7 foram marcados na zona A (lado esquerdo da equipa que ataca). O 

que demonstra que os intervenientes da nossa amostra têm melhores resultados 

nos pontapés de canto cobrados do lado direito. 
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Gráfico 4 – Zona onde é marcado o pontapé de canto. 

 

4.2.1.2. Zona onde é marcado o golo resultante do pontapé de canto  

No que se refere à zona onde é marcado o golo proveniente do pontapé de 

canto, podemos observar que as zonas D e J são as quais onde houve uma maior 

percentagem de sucesso, 36,00% (9 golos) e 28,00% (7 golos) respectivamente. 

Tendo em conta a zona onde o pontapé de canto é marcado, podemos verificar 

que, dos 26 golos, a maioria, 16 (64%) é conseguida junto do primeiro poste. Este 

aspecto parece-nos importante salientar, visto tratar-se de um valor significativo 

de golos ocorridos nesta zona. 
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Gráfico 5 – Zona onde é marcado o golo resultante do pontapé de canto. 

 

 

4.2.2. Pontapé Livre  

4.2.2.1. Forma como é marcado o pontapé livre 

No que diz respeito aos pontapés livre, podemos verificar através do 

gráfico 6, que dos 38 golos de pontapé livre, 29 foram marcados indirectamente e 

9 foram cobrados directamente à baliza. Assim sendo podemos constatar que 

76,32% dos golos de pontapé livre são cobrados indirectamente, e 23,68% são 

marcados directamente.  
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Gráfico 6 – Forma como é marcado o pontapé livre. 

 

 

4.2.2.2. Zona onde é marcado o pontapé livre 

Relativamente à zona onde é marcado o pontapé livre, podemos constatar, 

segundo o gráfico 7, que as zonas S (39,47%), T e U (18,42%) são as que têm 

maior percentagem de êxito, possivelmente estes valores verificam-se pelo facto 

de estas zonas permitirem rematar directamente à baliza em boas condições, 

assim como colocar a bola nas zonas mais perigosas do campo, mais facilmente. 
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Gráfico 7 – Zona onde é marcado o pontapé livre. 

 

 

4.2.2.3. Zona onde é marcado o golo através do pontapé livre   

No gráfico seguinte podemos consultar as diferentes zonas onde ocorreram 

os golos resultantes dos pontapés livres. Assim, as zonas I e T destacam-se das 

restantes, correspondendo a 47,36% da totalidade dos golos conseguidos através 

de pontapés livres. Logo a seguir encontra-se a zona J com 18,42% de sucesso. 

 

Gráfico 8 – Zona onde é marcado o golo resultante do pontapé livre. 
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4.2.3. Lançamento de Linha Lateral 

4.2.3.1. Zona onde é executado o lançamento de linha lateral 

Relativamente à zona onde é executado o lançamento de linha lateral, 

através do gráfico 9, torna-se possível constatar a existência de um equilíbrio, 

visto que todos os lançamentos tiveram origem em zonas diferentes.  

 

Gráfico 9 – Zona onde é executado o lançamento de linha lateral. 

 

 

 

4.2.3.2. Zona onde é marcado o golo após o lançamento de linha lateral 

O gráfico 10 permite-nos identificar a zona onde foram obtidos os golos no 

seguimento dos lançamentos de linha lateral. Desta forma torna-se possível 

verificar que os 5 golos tiveram origem em cinco zonas diferentes. 
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Gráfico 10 – Zona onde é marcado o golo após o lançamento de linha lateral. 

 

 

 

4.3. ZONA ONDE FORAM MARCADOS OS GOLOS RESULTANTES 

DAS “SITUAÇÕES DE BOLA PARADA” 

O gráfico 11 diz respeito à zona onde foram marcados os golos através das 

“situações de bola parada”, o mesmo permite-nos verificar que a maior 

percentagem de golos foi conseguida na consequência da marcação de grandes 

penalidades, 26,60% (25 golos). 23,40% (22) dos golos foram conseguidos dentro 

da pequena área. A zona J e a zona I tiveram uma percentagem significativa de 

ocorrência de golos, sendo de 15,96% (15 golos) e 13,83% (13 golos) 

respectivamente. Os dados observados confirmam os valores encontrados na 

literatura consultada, visto que, segundo Cabezón e  Fernández (1995), cerca de 

75% dos golos têm origem no corredor central a curtas distâncias. 
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Gráfico 11 – Zona onde foram marcados os golos resultantes das “situações de bola 
parada”. 

 

 

 

4.4. SUPERFÍCIE CORPORAL UTILIZADA PELO FINALIZADOR PARA 

A OBTENÇÃO DOS GOLOS RESULTANTES DE “SITUAÇÕES DE 

BOLA PARADA” 

Relativamente à superfície corporal utilizada pelo finalizador para a 

obtenção dos golos de “situações de bola parada” constatou-se que dos 94 golos 

obtidos, 35 (37,23%) foram conseguidos com a cabeça e os restantes 59 

(62,77%) com o pé. O que vem confirmar a tendência encontrada na revisão de 

literatura, embora, no nosso trabalho, se tenha observado valores um pouco 

superiores em relação aos valores encontrados por Teixeira (1991).  
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Gráfico 12 – Superfície corporal utilizada pelo finalizador para a obtenção dos golos 
resultantes de “situações de bola parada”. 
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5. CONCLUSÕES 

Após a apresentação e discussão dos resultados, considerando a 

respectiva amostra, objectivos e hipóteses, parece-nos possível retirar as 

seguintes conclusões: 

 

1. Dos 300 golos observados, 94 resultaram de “situações de bola parada”, o 

que representa cerca de 31,33%, confirmando assim a primeira hipótese. 

2. Ao contrário do que nos sugere a revisão bibliográfica, as “situações de bola 

parada” com maior percentagem de êxito são os pontapés livres, representando 

40,43%. Os pontapés de canto encontram-se na segunda posição com 27,66% de 

sucesso. Estes valores, encontrados na nossa amostra, são divergentes em 

comparação aos encontrados na revisão da literatura. Não se verificou qualquer 

golo resultante do pontapé de baliza nem do pontapé de saída. 

3. Quanto ao local, 81,91% dos golos aconteceram no corredor central a curtas 

distâncias, este valores são coincidentes com os valores referidos na revisão 

bibliográfica.  

4. Quanto à superfície corporal utilizada pelo finalizador para a obtenção dos 

golos de “situações de bola parada”, podemos concluir que, na nossa amostra, 

37,23% dos golos foram conseguidos com a cabeça, aproximando-se assim das 

hipóteses, embora os valores encontrados no nosso trabalho sejam um pouco 

superiores.   
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6. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

A realização de qualquer estudo, esclarece tantas questões como aponta 

outras e, sobretudo, suscita o interesse por saber mais, aprofundando assim o 

conhecimento. 

Nesse sentido, acreditamos ser pertinente realizar estudos que dêem 

continuidade a este, apurando de forma mais profunda a importância das 

“situações de bola parada” no êxito da finalização. 

Por exemplo: 

 Realizar um estudo semelhante com uma amostra maior; 

 Verificar os resultados e compará-los com o género feminino; 

 Verificar a importância das “situações de bola parada” nas diferentes Ligas 

Europeias; 

 Fazer uma comparação entre as divisões inferiores e a 1ª Liga Portuguesa de 

Futebol; 

 Verificar qual a importância das “situações de bola parada” em diferentes 

escalões de formação. 
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Ficha de Observação 

 

  Golos de Bola Parada 

Jornada 
Nº Total 

de Golos 

Pontapé de Canto Pontapé Livre 

Grande 

Penalidade 

Lançamento de Linha Lateral 

Zona 

do 

P.C. 

Zona 

do 

Golo 

Pé Cabeça 

Zona 

do 

P.L.  

Zona 

do 

Golo 

Marcado 

Directamente 

Marcado 

Indirectamente 
Pé Cabeça Zona do L.L.L. Zona do Golo 

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

TOTAL               
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