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RESUMO 

 

Em pesquisa de iniciação científica, Ansai e Sério (2008) investigaram a relação entre as 

regras envolvidas na prática de uma modalidade esportiva e a ocorrência de episódios 

violentos durante a prática dessa modalidade. Foram observados treinos de um grupo de 17 

atletas entre 9 e 11 anos. Entre os diversos resultados, pode-se destacar a participação do 

professor, seja como professor propriamente dito, seja como técnico ou juiz do jogo, na 

ocorrência dos episódios violentos. Outro resultado encontrado foi o grande número de 

comportamentos dos atletas, durante a prática da modalidade, com o intuito de se beneficiar 

nas jogadas, em relação ao adversário. O presente trabalho pretendeu dar continuidade ao 

estudo da relação violência e esporte iniciado na pesquisa citada. O estudo teve por objetivo 

recolher informações que pudessem servir para avaliar a generalidade dos resultados 

encontrados na pesquisa anterior. Para isso, o estudo foi realizado com um grupo de faixa 

etária maior do que a da pesquisa anterior (16 e 17 anos) e em um ambiente muito diferente 

(de alto-rendimento, nas categorias de base de futsal de um tradicional clube do Estado de São 

Paulo). Sete jogos de um campeonato foram filmados. Deste material foram extraídos e 

registrados os episódios significativos relacionados à violência. Os episódios foram separados 

em três categorias de análise: faltas “normais” ou de jogo, faltas hostis ou combativas e 

Outros. Dentre os resultados, podemos destacar a baixa freqüência de episódios da categoria 

faltas hostis ou combativas, por parte do grupo observado, indo na contramão da freqüência 

apresentada pelos grupos adversários ao longo dos jogos. Além disso, outro resultado 

importante seria o grande número de comportamentos dos atletas, durante a prática da 

modalidade, com o intuito de se beneficiar nas jogadas – assim como na pesquisa anterior. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos núcleos de pesquisa que vem crescendo nos últimos tempos é o núcleo que 

estuda Psicologia e Esporte, já que, com o incrível avanço do rendimento em competições, a 

preparação “psicológica” torna-se um dos critérios de desempate. Como resultados do 

trabalho desse núcleo, foram realizadas pesquisas de iniciação científica (por exemplo, 

Lemos, 2004; Ansai e Sério, 2008), de trabalho de conclusão de curso (por exemplo, Lemos, 

2005) e de dissertação de mestrado (por exemplo, Cillo, 2002; Cedra, 2005). A discussão dos 

resultados dessas pesquisas, à luz da noção de coerção (Sidman, 1995) é que conduziu ao 

projeto de iniciação científica de Ansai e Sério (2008), intitulado Violência e Esporte: relação 

entre as regras envolvidas na prática de uma modalidade esportiva e a ocorrência de 

episódios violentos durante a prática dessa modalidade. Tendo como ponto de partida as 

referências teóricas e os resultados encontrados na referida pesquisa, os quais são base para o 

presente projeto, este estudo tem por objetivo continuar a investigação sobre a relação 

violência e esporte. 

Na pesquisa de Ansai e Sério (2008), diversos pontos foram abordados: o primeiro 

seria o da relação violência e esporte de modo geral, que propõe o esporte, enquanto uma 

prática social, como reflexo da presença marcante da violência em nossas relações. Essa 

proposta vai ao encontro da análise de relações violentas a partir da análise do 

comportamento.  Andery & Sério (1997) procuram explorar as possibilidades do conceito de 

coerção, tal como proposto por Sidman (1995) na análise da violência. Como destacam os 

autores citados, o controle aversivo predomina como forma de interação entre os homens ou 

entre eles e a natureza. Sua freqüência e generalidade transformaram-no em parte de nossa 

vida diária, em algo a que estamos totalmente acostumados, portanto, nem sequer percebemos 

ou questionamos o quanto esses tipos de relações estão impregnados em nosso cotidiano e até 

mesmo no jeito como falamos. 

Outro ponto importante diz respeito à relação esporte, autocontrole e regras pela 

perspectiva do sociólogo alemão Norbert Elias. Pode-se dizer que a relação entre esporte e 

violência foi o fio condutor da análise feita por Elias e Dunning (1992) sobre o papel do 

esporte no processo civilizatório e sobre as possibilidades que a compreensão do esporte traria 

para a compreensão do próprio processo civilizatório pelo qual as sociedades passaram. Essa 

caracterização do esporte como uma forma civilizada (isto é, organizada por meio de regras e 

convenções) do uso da força física é produto de um longo processo de construção social. 
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O esporte parece ter o papel de reprodutor das características do processo civilizatório. 

A presença de violência nas diversas práticas esportivas, entre seus praticantes ou entre os 

espectadores, parece basear-se nas próprias características do esporte: o clima de excitação e 

tensão envolvido e que se potencializa pelo contato físico entre os atletas, pelo desrespeito às 

regras e pelas motivações envolvidas; tudo isso poderia propiciar o recurso a formas de 

violência (Elias, 1992). 

Os conceitos de autocontrole e regras na análise do comportamento também são 

abordados por Ansai e Sério (2008) que propõe tais conceitos como envolvidos de alguma 

forma nos mecanismos que geram e mantém a violência.  

Em estudo desenvolvido por Macedo (2000), os resultados obtidos parecem indicar 

que os aspectos citados acima por Elias (1992) – clima de excitação e tensão, potencializando 

o contato físico, desrespeito às regras e também as motivações envolvidas – podem estar 

ligados à presença da violência no esporte. Macedo (2000) encontrou relações entre 

comportamentos agressivos e situações geradoras de ansiedade e de estresse.  

Outras pesquisas também focaram variáveis geradoras de comportamentos agressivos, 

dentre elas Barroso & colaboradores (2007), que investigaram os principais fatores que 

originam atitudes agressivas em uma partida de futebol profissional. A análise das entrevistas 

indicou uma lista de fatores que, na opinião desses psicólogos, estavam relacionados à 

ocorrência de episódios violentos; os cinco grandes fatores que apareceram com maior 

freqüência na fala dos psicólogos foram, em ordem crescente: placar adverso, rendimento da 

equipe, comportamento do técnico, provocações de adversários e importância do jogo.  

Dentre destes aspectos que envolveram situações geradoras de ansiedade e de estresse, 

alguns envolveram o que chamamos de eventos privados. Evento privado, segundo Skinner 

(1953/2000), é definido como estímulos e respostas acessíveis apenas ao próprio indivíduo, 

sendo, então, impossível de ser observado por mais de uma pessoa. No entanto, eventos 

privados são, assim como os eventos públicos, eventos naturais. A única diferença entre eles é 

a quantidade de pessoas que pode relatá-los. Porém, em nossa sociedade, a idéia de que um 

evento privado, por ter essa característica de não ser visível por um segundo observador, é 

algo “interno” ao indivíduo, é altamente difundida, e por ser considerada especial, é analisada 

de forma também especial. No entanto, segundo a perspectiva da análise do comportamento 

um evento privado não é diferente de qualquer outro comportamento, e, portanto, será 

analisado como qualquer outro comportamento.  



8 

 

 Na presente pesquisa será investigada a variável regras da modalidade em questão, no 

caso, o futebol de salão. As regras, como um todo, são essenciais em nossa sociedade como 

destacam Elias e Dunning (1986/1992). Além da importância das regras para a sociedade em 

todos os seus contextos, a regra se mostra vital no desenvolvimento do esporte, ao longo da 

história (Elias, 1986/1992). Nesta pesquisa, a investigação sobre a variável regra também se 

dará na perspectiva da Análise do Comportamento (Albuquerque, 2001). 

Para realizar esta investigação considerou-se o que chamamos de episódios críticos. 

Apoiados no que tem sido chamado de incidental teaching (segundo, por exemplo, McGee, 

Krantz & McClannahan, 1985, 1986) – isto é, no aproveitamento das ocasiões para ensino à 

medida que aparecem no ambiente „natural‟ e não apenas, ou no lugar, de situações 

especialmente planejadas, propôs-se como recurso de observação o registro do maior número 

possível de episódios que se julgar, quando de sua ocorrência, violentos; esses é que serão 

chamados de episódios críticos. Com isso pretende-se ressaltar a impossibilidade de antecipar 

a ocorrência de comportamento ou episódios violentos e reconhecer claramente a 

impossibilidade de considerarmos que o universo desses episódios ocorridos na situação será 

considerado e efetivamente registrado. Um episódio crítico inclui um conjunto de ações, a 

situação que antecedeu tais ações e a situação que a elas se seguiu que, quando de sua 

ocorrência, foram consideradas pelo observador, como constituindo um episódio ou 

comportamento (visto como relação entre um indivíduo e seu ambiente) violento.  

Sendo assim, o objetivo que dirige a realização desta pesquisa é investigar, a partir da 

observação de episódios críticos em jogos da categoria de base, de futebol de salão, possíveis 

relações entre as regras envolvidas na prática da modalidade e a ocorrência de 

comportamentos violentos. Para isso, o ponto de partida será o trabalho de Ansai e Sério 

(2008) que observou 17 crianças entre 9 e 11 anos de uma escolinha de futebol de salão, em 

um bairro da Zona Oeste de São Paulo. A coleta foi realizada apenas em treinos do grupo, ao 

longo de três meses, totalizando 24 treinos. Em comparação com a pesquisa de Ansai e Sério 

(2008), no lugar do registro cursivo foi utilizada uma filmadora para a coleta de dados e a 

generalidade dos resultados obtidos no trabalho anterior será investigada  com a observação 

de atletas com perfil diferente –  atletas de 16 e 17 anos, de um clube tradicional de futsal de 

alto rendimento, ou seja, voltado para competição. 
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ESPORTE, AUTOCONTROLE E REGRAS: A PERSPECTIVA DE NORBERT 

ELIAS. 

 

Norbert Elias é um sociólogo alemão, um dos mais importantes do século XX, cuja 

perspectiva se aproxima muito da psicologia, motivo pelo qual a presente pesquisa tem como 

base seu olhar para a sociedade, mais especificamente para o fenômeno do esporte. Dois 

livros estão em destaque aqui: O processo civilizador e A busca da excitação. 

O co-autor do livro A Busca da Excitação (Elias & Dunning, 1986/1992), Eric 

Dunning (1986/1992), afirma que Elias, ao analisar o esporte, se volta para os três grandes 

temas que permeiam todas as suas obras: a) os comportamentos violentos e os mecanismos de 

controle que sobre eles incidem; b) as configurações das interações sociais durante o 

desenvolvimento da sociedade humana e c) o processo de civilização. O autor destaca que a 

teoria de Elias, acima de tudo, procura olhar para o controle individual e social da violência, 

nos processos ao longo da história, e se utiliza do estudo do esporte como um fenômeno 

importante para compreendermos os mecanismos de controle da violência. Voltemo-nos, 

então, para o livro O processo civilizador, primeiro livro do autor e chave para todos os seus 

temas. 

Segundo Elias (1939/1994), não existe atitude natural do homem, mas um 

condicionamento dos indivíduos durante a história, para chegarmos ao ponto em que estamos. 

A forma como vivemos e nos comportamos aproxima o autor da visão behaviorista de 

comportamento. 

O autor discorre sobre a lenta e gradual mudança no padrão de comportamento da 

civilização que seguiu em uma direção muito específica. O modo como o ser humano sente e 

se comporta muda. Muda também o que a sociedade aceita e proíbe. É claro que nenhum ser 

humano nasce civilizado e que o processo civilizador individual por que ele passa acaba 

sendo uma função do processo civilizador social, que procura eliminar o que considera 

“incivil” e reforçar comportamentos considerados civilizados. 

Elias (1939/1994) utiliza o conceito de civilização para fazer a sua análise sobre a 

mudança das sociedades ao longo da história: 

(...) este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si 

mesmo. Poderíamos até dizer: a consciência nacional. (...) Com essa palavra, a 

sociedade ocidental procura descrever o que lhe constitui o caráter especial e 
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aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnologia, a natureza de suas 

maneiras, o desenvolvimento de sua cultura cientifica ou visão do mundo, e 

muito mais. (Elias, 1939/1994, p. 23) 

 

O conceito de civilização vai além, no sentido de denotar todas as crenças e grandes 

realizações de uma nação. Ele descreve todo um processo, ou pelo menos o seu resultado, 

algo que está em constante mudança, movimento e transformação, enfatizando tudo isso que 

há em comum entre nações e entre seres humanos. No fim, o que se denomina civilização, a 

característica civilizado é um conjunto de regras, que varia de sociedade para sociedade, as 

quais o indivíduo deve seguir para ser “aceito”. Comportamentos que fogem a isso, 

provavelmente serão punidos. 

Ser civilizado, segundo Elias (1939/1994) seria: 

 Boa forma física; 

 Controle dos sentimentos individuais pela razão; 

 Comportamento reservado e eliminação de todas as expressões plebéias, ou 

seja, atitudes vulgares. 

O autor afirma que a mudança no comportamento dos indivíduos andou lado a lado 

com as mudanças na estrutura das classes sociais, transformações políticas e de conceitos – 

moralidade, por exemplo. Aqui, cada vez mais comportamentos que restringem a 

manifestação demasiada dos sentimentos são valorizados. Filósofos, intelectuais, autores de 

livros, muito respeitados em suas nações, defendiam e valorizavam tal autocontrole, o que 

favorecia ainda mais esse tipo de atitude. Esse conceito também serviu para delimitar classes 

sociais, “tipos” de pessoas, separar o melhor do pior, “estabelecer” a forma humana de se 

sobrepor ao outro, já que neste âmbito a forma violenta de domínio não é mais aceita. 

Podemos perceber aqui que os seres humanos tinham inúmeras outras formas de 

combate e luta que não a violenta. O conceito criado de civilização nada mais é do que outra 

forma de disputa de alguma forma de poder entre pessoas, entre classes e entre nações. Qual é 

a mais civilizada? Esse era o critério para determinação de quem era melhor que quem. 

Elias (1939/1994) considera essa, uma das etapas mais importantes do processo 

civilizador, no sentido de que a partir do momento em que os indivíduos tiveram consciência 

de que o conceito civilização delimitava a superioridade de um grupo para outro, esta idéia 

começou a se espalhar por todo o Ocidente. 
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O processo civilizador não ocorreu deliberadamente, ou seja, nenhuma pessoa, grupo 

ou nação pretendeu mudar o comportamento das pessoas na direção de um autocontrole 

maior, regulando todo comportamento por impulso ou instinto, no sentido de algo mais 

uniforme e estável, cujo resultado se pode ver hoje. Não foram ações pensadas ou conscientes, 

simplesmente elas culminaram nesse ponto de civilização em que vivemos hoje. Como vários 

comportamentos, independentes entre si, podem constituir uma relação tal, cujo produto foi a 

civilização como a conhecemos?: 

(...) dinâmica social (...) é muito simples: planos e ações, impulsos emocionais 

e racionais de pessoas isoladas constantemente se entrelaçam de modo 

amistoso ou hostil. Esse tecido básico resultante de muitos planos e ações 

isolados pode dar origem a mudanças e modelos que nenhuma pessoa isolada 

planejou ou criou. Dessa interdependência de pessoas surge uma ordem sui 

generis, uma ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a razão 

das pessoas isoladas que a compõem. É essa ordem de impulsos e anelos 

humanos entrelaçados, essa ordem social, que determina o curso da mudança 

histórica, e que subjaz o processo civilizador. (Elias, 1939/1994, p. 194, grifos 

do autor) 

 

Elias (1939/1994) ao explicar esse entrelaçamento entre as pessoas diz que, durante a 

História, as funções sociais das pessoas se tornaram cada vez mais específicas, de forma que 

um dependesse cada vez mais do outro, constantemente. A teia de ações tornou-se complexa a 

tal ponto que a necessidade de todos se comportarem do modo mais “civilizado” tornou-se 

indispensável para a convivência social. O autocontrole, portanto, tornou-se essencial para 

manter a rede de relações. Dessa forma, a presença do autocontrole constante e diferenciado 

sobre o homem “civilizado”, vincula-se diretamente à crescente diferenciação e especificação 

das funções sociais dos indivíduos com inúmeras atividades atreladas, uns com os outros. O 

tecido social se estende, complexifica e diferencia, da mesma forma que ocorre com o 

mecanismo de autocontrole. Essa complexificação e diferenciação das técnicas de 

autocontrole geram inúmeras maneiras de um indivíduo ou grupo impor sua vontade aos 

demais, que não a violência física. 

Juntamente com esse processo, e o que auxiliou a manutenção do crescente 

autocontrole, foi a monopolização da força física através de órgãos centrais na sociedade, ou 

seja, apenas algumas agências detinham o poder do uso da força física, como por exemplo a 

agência que se propõe a controlar o que está fora da lei, regra ou norma e que, para conter tais 

infrações, pode se utilizar da força para impedir sua ocorrência: a polícia. Nesse sentido, Elias 

se assemelha a Skinner, quando este propõe o conceito de agências controladoras: o governo, 
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a família, a escola, etc. Assim, quanto menos funções, quanto menor monopólio da força 

existir em uma sociedade, menos “civilizada” ela é. Quanto mais acentuada é a 

especialização, maior é a dependência de uma pessoa da outra. Quanto maior a dependência 

do outro for, mais difícil será o outro tentar impor sua vontade por meios não aceitos, não 

civilizados, ou seja, com uso de força física. 

À medida que agências de controle foram se constituindo como detentoras do 

monopólio da força física, o homem deixava de representar para o outro uma grande ameaça, 

pois todos estavam sujeitos a um controle rigoroso das atitudes uns dos outros. As oscilações 

de comportamento e os picos emocionais já deixavam de existir com tanta freqüência. As 

mudanças não eram tão abruptas. Hoje, comportamentos abruptos tendem a ser identificados 

com doença ou são taxados na sociedade: “ela é louca, muda de humor do nada”. Essas 

características dos comportamentos impulsivos e abruptos restringem o ser humano a um 

número limitado de possibilidades de comportar-se: a pessoa é boa ou ruim, legal ou chata, 

etc. Segundo Elias (1986/1992), a aprendizagem do autocontrole é uma condição humana 

universal, ou seja, sem essa aprendizagem não há formação do ser humano; esta 

aprendizagem é comum a todas as sociedades e o que mudaria seriam os padrões de controle 

em cada sociedade. Tanto é assim que aqueles indivíduos que se deixam dominar pelos seus 

sentimentos e não os controlam são levados para hospitais ou prisões, por seu comportamento 

não condizer com o que é visto como conduta “normal” do ser humano: 

(...) Essa luta semi-automática da pessoa consigo mesma nem sempre 

tem uma solução feliz, nem sempre a autotransformação requerida pela vida 

em sociedade leva a um novo equilíbrio entre satisfação e controle de emoções. 

Freqüentemente, fica sujeita a grandes ou pequenas perturbações -, à revolta de 

uma parte da pessoa contra a outra, ou a uma atrofia permanente – que torna o 

desempenho das funções sociais ainda mais difícil, se não impossível. (Elias, 

1939/1994, p.203) 

Uma pressão velada começa a crescer nos indivíduos para que estes se mantenham nos 

padrões que começam a se tornar vigentes nas sociedades. Assim termos como consciência e 

até mesmo superego surgem como forma de autocontrole individual. Além desse controle dito 

interno, existe o controle da sociedade sobre o indivíduo; por isso a necessidade do ser 

humano ser cada vez mais dependente e sensível ao outro. Logo, o autocontrole dos 

indivíduos se mantém por regras, fuga do castigo e apoio social. 

Segundo Elias (1939/1994), historicamente, as classes sociais mais pobres e os grupos 

marginais das sociedades tenderam a seguir suas paixões e sentimentos de forma mais direta e 

espontânea, regulando sua conduta menos rigorosamente que a dos respectivos estratos 
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superiores. A tecnologia ou a sua detenção não é a causa da mudança no comportamento. Ela 

é apenas um símbolo, uma das últimas manifestações dessa cadeia de interligações e 

competições cada vez maiores e de maior alcance. 

Ainda segundo o autor, de acordo com cada nação e sua história, variedades muito 

diferentes de controle das emoções emergiram, ou seja, a depender da história da nação, grupo 

social ou indivíduo serão desenvolvidos os tipos de controle de seus comportamentos. Por não 

ser possível o uso da violência física, a reflexão contínua, a capacidade de previsão, o cálculo, 

o autocontrole, a regulação precisa e organizada das próprias emoções, o conhecimento do 

terreno, tornaram-se precondições cada vez mais indispensáveis para o sucesso social: 

(...) tudo isso, estima, influência, importância, todo esse jogo complexo e sério 

no qual estão proibidas a violência física e as explosões emocionais diretas, e a 

ameaça à existência exige de cada jogador uma constante capacidade de 

previsão e um conhecimento exato de cada um, de sua posição e valor na rede 

de opiniões da corte, tudo isso exige um afinamento preciso da conduta a esse 

valor (Elias, 1939/1994, p.226) 

Uma das armas que se constituiu ao longo da história como forma de controle das 

emoções, segundo Elias (1939/1994), foi o conceito de VERGONHA e seus sinônimos e 

derivados. O medo da punição de seu meio social vem quando o indivíduo, de alguma forma, 

se comporta fora dos padrões exigidos pela sociedade, gerando uma resposta emocional que 

nomeamos de vergonha, embaraço, etc.  

A busca desse autocontrole exigido cada vez mais pela sociedade torna-se um fator de 

origem de novas tensões. Estas novas tensões devem ser “dominadas” e para isso a sociedade 

cria novas formas de contenção das tensões que ela própria gera. Elias (1986/1992) em seu 

segundo livro, A busca da excitação, infere que as atividades de lazer seriam um escape 

dessas tensões. Porém, o fato contraditório é que as atividades de lazer, para „excitar‟ os 

sentimentos, criam dentro delas novas tensões, pois sentimentos opostos ocorrem 

abruptamente e em grande intensidade, tensões estas exatamente as quais a sociedade 

procurou extinguir. Dentro das inúmeras possibilidades de atividades de lazer está o esporte 

que se mostrou durante a História e se mostra nos dias de hoje um dos maiores fenômenos 

que nossa sociedade criou. O esporte se tornou um grande restaurador de energias, ao 

equilibrar as tensões, criando um escape, dentro de um ambiente “seguro”, no qual o 

indivíduo não seria punido, por exemplo, por gritar, por xingar, entre outros comportamentos 

que seriam punidos no cotidiano. 
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O esporte, ao longo da história, foi se modificando no mesmo passo em que as 

sociedades também mudavam. Elias (1986/1992) identifica que quando houve uma 

transformação em direção a uma mudança de conduta e uma maior sensibilidade à violência 

nas relações entre os indivíduos e até mesmo entre as nações, houve, também, uma mudança 

no esporte na mesma direção. O limiar de sensibilidade quanto à provocação de ofensas 

físicas e mesmo a morte num combate já foi muito diferente do que é nos dias de hoje. 

Acompanhando essa mudança, as regras começaram a ser formuladas para manter tal 

atividade de lazer sob controle e passaram a ser muito mais detalhadas e diferenciadas, no 

decurso do século XIX. As regras no esporte, então, têm por objetivo reduzir ao mínimo os 

danos físicos, obrigando o adversário a ter um comportamento específico. 

Segundo a análise histórica do autor, o esporte é um fenômeno que reflete a sociedade. 

Em cada momento histórico o esporte apresenta características que  refletem as da sociedade 

em que se encontra. Assim, uma análise do esporte é de suma importância social, pois pode 

produzir resultados promissores para uma possível análise da sociedade. 
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 (AUTO) CONTROLE NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

Pensando em uma análise funcional, o comportamento é sempre controlado por 

alguma variável. Se descobrirmos as variáveis das quais um comportamento é função, 

podemos modificá-las, modificando, assim, o comportamento. Isso é controle. Um indivíduo 

pode controlar o outro; um grupo pode controlar outro grupo, um grupo pode controlar um 

indivíduo e é claro, o individuo pode controlar os seus próprios comportamentos, mas a esse 

controle damos um nome especial: autocontrole. Entretanto, este controle não é diferente dos 

demais; a importância ainda está no comportamento e não em quem o controla. O indivíduo 

controla o seu próprio comportamento manipulando as variáveis das quais este referido 

comportamento é função e assim, como qualquer outro tipo de controle, ele deve ser 

explicado por variáveis que se situam externamente ao indivíduo. 

A questão formulada por Cunha (2004) em sua dissertação de mestrado, que tenta 

comparar os conceitos de autocontrole de Skinner e o de Norbert Elias, é: por que o indivíduo 

emitiria as respostas controladoras? Segundo Cunha (2004), a partir da análise de Skinner é 

possível dizer que antecedentes verbais e as conseqüências sociais promovem a resposta 

controladora; nesta perspectiva, o autocontrole é visto como autogerenciamento ético que 

geralmente beneficia o grupo todo em detrimento do indivíduo. 

Segundo Skinner (1953/2003), o indivíduo controla parte de seu comportamento 

quando a resposta tem conseqüências conflituosas, ou seja, quando há reforço positivo e 

negativo envolvido numa mesma resposta. O exemplo do comportamento de ingerir bebidas 

alcoólicas, discutido pelo autor, ilustra este arranjo de contingências. Em um primeiro 

momento, o comportamento de beber é reforçado positivamente, pois o indivíduo se coloca 

em uma situação de grande confiança que é reforçada socialmente, se esquecendo de 

responsabilidades e problemas. Considerando apenas este reforçador a chance desta pessoa 

beber novamente é grande. Porém, uma segunda conseqüência para o ato de beber é a ressaca, 

ou seja, o indivíduo passa mal, ou então seu comportamento excessivamente confiante e 

extravagante pode ter efeitos desastrosos no ambiente social. São, portanto, punições que 

podem decorrer do comportamento do sujeito. O comportamento se manterá ou não, diante 

dessas conseqüências? Para garantir que a resposta de ingerir excessivamente bebida alcoólica 

ocorra com muito menos freqüência, pois é nociva para a convivência em grupo, a sociedade 

modelou outro “punidor” condicionado ao longo da História: respostas emocionais as quais 

damos o nome de vergonha e culpa. Tais respostas emocionais são aversivas a ponto do 
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simples fato do indivíduo não beber, ou realizar atividades incompatíveis com beber bebidas 

alcoólicas, já é reforçado pela redução da estimulação aversiva evocada pelas respostas 

emocionais. Qualquer comportamento que diminua a possibilidade das respostas cujas 

conseqüências produzam respostas emocionais aversivas será reforçado. A isso chamamos de 

autocontrole desses comportamentos. O comportamento concorrente, que é incompatível com 

o comportamento punido, denomina-se de resposta controladora, ao passo que a resposta 

punida chama-se resposta controlada. 

Skinner (1953/2003) apresenta 9 “técnicas” de controle para o comportamento punido:  

 Restrição e ajuda física: em geral, controlamos os nossos comportamentos 

através de restrição física. A restrição física evita os “punidores” da resposta 

controlada. Retirar-se do ambiente no qual a resposta controlada ocorre 

também é um tipo de restrição física. Inclusive o suicídio é uma forma de 

autocontrole por restrição física. Esse tipo de autocontrole dá-se através da 

retirada do ambiente aversivo e não do indivíduo, ou seja, se qualquer 

ambiente para o indivíduo é aversivo uma possível saída para a qual o 

indivíduo pode apelar é o suicídio. 

 Mudança de estímulos: podemos criar ocasiões em que a resposta controladora 

seja emitida, ou podemos eliminar ocasiões em que haja probabilidade de 

emissão da resposta controlada. Podemos remover estímulos discriminativos 

ou mesmo apresentar. Podemos alterar a função do estímulo de eventos do 

ambiente tornando-os estímulos discriminativos condicionados.  

 Privação e saciação: Skinner (1953/2003) utiliza o exemplo do comportamento 

de roer unhas para explicar esta “técnica”: se o indivíduo roesse as unhas 

quando não estivesse em privação, possivelmente a probabilidade de roer as 

unhas diminuiria no futuro. 

 Manipulação de condições emocionais: essa manipulação consiste muitas vezes 

em apresentar ou remover estímulos. Manipulando tais condições emocionais, 

manipulamos também a tendência a certos comportamentos quando estamos 

em determinada condição emocional. 

 Uso de estimulação aversiva: um bom exemplo é a dificuldade em levantar da 

cama, mesmo com o despertador ao lado. Uma estimulação aversiva que 

podemos utilizar seria o uso do despertador em volume máximo do outro lado 
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do quarto; se quisermos nos livrar do estímulo aversivo, deveremos levantar da 

cama. 

 Drogas: o maior exemplo são os anestésicos para evitarmos os estímulos 

dolorosos, estimulando o efeito de outras variáveis no autocontrole. 

 Condicionamento operante: Por exemplo, o auto-reforço do comportamento 

operante pode ser emitido pela pessoa quando uma resposta especifica é 

emitida. Poder assistir TV após terminar uma tarefa é um reforço positivo ao 

comportamento de estudar. Emitir um comportamento que não é reforçado não 

é autocontrole. A auto-extinção do comportamento significa que o indivíduo 

deve “dissolver” a ligação entre resposta e reforço, embora Skinner afirme que 

não é claro o papel da auto-extinção (e, mesmo, do auto-reforço) no 

autocontrole. 

 Punição: o indivíduo que se pune (autopunição) ao se comportar de uma dada 

maneira, na verdade está fugindo de uma punição ainda maior. Quando uma 

modelo faz exageradamente exercícios até a exaustão de sua condição física e 

passa fome ela está fugindo de uma punição muito maior para ela: engordar. 

 “Fazer outra coisa”: comportamentos incompatíveis com aqueles punidos são 

reforçadores à medida que eliminam a estimulação aversiva. Isso ocorre muito 

com as respostas emocionais. A frase “rir para não chorar” é uma representante 

de como emitimos respostas incompatíveis àquelas que queremos controlar. 

Para Nico (2001, apud Cunha 2004), “autocontrole pode ser caracterizado como um 

comportamento de esquiva socialmente instalada e que aparece sob condições muito 

particulares: conflito entre conseqüências”. (p. 32). As relações de autocontrole podem ser 

categorizadas em dois grandes conjuntos: 

1) situações nas quais o autocontrole é originado somente do conflito entre as 

conseqüências diretas do comportamento do indivíduo; 

2) situações nas quais o conflito entre as conseqüências do comportamento é 

influenciado por questões impostas pelo grupo.  

Skinner (1953/2003) ressalta que a sociedade é a responsável pela maior parte do 

comportamento de autocontrole reforçando positivamente comportamentos que ela “julga” 

adequados – respostas controladoras – e punindo comportamentos “inadequados” – respostas 
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controladas. Nesse sentido, sua análise se aproxima de Nico (2001, apud Cunha, 2004), 

quando esta enfatiza a participação do grupo no exercício do autocontrole do indivíduo. 

Segundo Cunha (2004), as sociedades são beneficiadas em diversos aspectos com o 

exercício do autocontrole e, por isso, esse comportamento é reforçado socialmente; os 

comportamentos de autocontrole garantiriam a manutenção da troca de benefícios entre os 

grupos e indivíduos, mantendo a interação entre eles. Novamente, neste trecho a autora se 

aproxima de Elias (1939/1994) ao dar ênfase na importância da interligação entre os 

indivíduos no grupo. 

Nesse sentido é possível identificar proximidades entre Skinner (1953/2003) e Elias 

(1939/1994), quando apontam a sociedade como principal modeladora dos comportamentos 

ditos autocontrolados. Assim, o grupo e o ambiente social são variáveis essenciais na análise 

do autocontrole do indivíduo. 

Skinner (1953/2003) define comportamento social como: “(...) o comportamento de 

duas ou mais pessoas em relação a outra ou em conjunto em relação ao ambiente comum” 

(p.325). Deste modo, segundo Skinner (1953/2003), o comportamento social surge porque um 

indivíduo é importante para o outro como parte de seu ambiente – ambiente social. 

Geralmente, o ambiente social é chamado de “cultura” do grupo.  

O reforço social pauta-se, por sua vez, na mesma premissa – para existir é necessário a 

existência e presença do outro. Reforços sociais positivos e punidores são administrados pelo 

ambiente social. Deste modo, como o ambiente social é de extrema importância para o 

indivíduo, o outro como um estímulo condicionado para inúmeros comportamentos é de 

extrema importância para o convívio em grupo. A maioria de nossos comportamentos é 

reforçada ou punida socialmente. E é claro que os comportamentos variam de acordo com a 

sociedade, a época e a experiência individual dos membros de um determinado grupo.  

Quanto maior a importância do reforço social para uma determinada pessoa mais 

importantes são os estímulos sociais para ela (dependerá da história de vida do indivíduo). O 

estímulo social que tem menor probabilidade de mudar de cultura para cultura é o que 

controla o comportamento de imitação. Aquele que conduz, ou seja, é modelo, estabelece o 

padrão comportamental respondendo ao ambiente, e quem acompanha é controlado pelos 

movimentos daquele que conduz e responde apropriadamente. 

(...) A maioria das culturas produz algumas pessoas cujo comportamento é 

controlado principalmente pelas exigências de uma dada situação. As mesmas culturas 

também produzem pessoas cujo comportamento é controlado principalmente pelo 
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comportamento dos outros. Em qualquer empresa coorperativa, parece que se requer 

essa divisão do trabalho. O líder não é totalmente independente do liderado, 

entretanto, pois seu comportamento requer o apoio do comportamento correspondente 

por parte dos outros (...). (Skinner 1953/2003, p. 335) 

 

Em um episódio social, que envolve dois ou mais indivíduos, seu comportamento pode 

se relacionar através de variáveis externas comuns. A competição é um exemplo típico: duas 

pessoas competem quando o comportamento de uma pode ser reforçado apenas à custa do 

reforço da outra. Não há obrigatoriamente comportamentos sociais, mas há a interação social, 

uma vez que um deverá atacar o outro para obter o reforçador. Há aqui um intercâmbio social, 

fruto desta interação. 

Assim como na competição, a cooperação funciona da mesma forma. A diferença é 

que duas ou mais pessoas não disputam o reforçador, ao contrário, umas sem as outras não 

conseguirão o reforço, a não ser que trabalhem juntas para isso. O intercâmbio social surge 

aqui na interação dos indivíduos em busca do reforço, que seria para todos. 

Pensando aqui em um grupo, jamais poderemos concluir que o grupo se comporta. É o 

individuo que sempre se comporta e não o grupo. Portanto, a análise do grupo é a analise dos 

comportamentos dos indivíduos. O indivíduo se comporta, mas é o grupo que obtém o 

reforçador mais poderoso. O indivíduo ao se juntar ao grupo consegue maior possibilidade de 

obter o reforçador. Nesse sentido, o grupo deverá comportar-se “na mesma direção” se quiser 

obter o reforço. 

O grupo age como uma unidade em que é afetado da mesma forma que o indivíduo. 

Dentro desse grupo, para manter o controle, os próprios indivíduos criam um sistema de 

classificação dos comportamentos: bom ou mal, certo ou errado, produtivo ou improdutivo. 

Ele pode ter emergido acidentalmente dentro do grupo, mas se mantém e pode ser modificado 

ao longo do tempo. O sistema se mantém, porém, o que se altera é o fato de ele ser reforçador 

ou aversivo para o grupo.  

Essa classificação pode ser “falha”, pois nem todos os membros podem concordar com 

a medida. Skinner (1953/2003) usa o exemplo do uso da força física, geralmente aversivo 

para alguns, mas que pode ser extremamente reforçador, para aqueles cujo controle de uma 

parte do grupo é reforçado por tais comportamentos.  

A sociedade ensina o indivíduo a reforçar o outro pelo “certo”, mas também ensina a 

punir o outro pelo “errado”. Qualquer um que se aproveitar do outro, privá-lo de algo, gera 
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um contra-ataque, geralmente agressivo. O efeito do controle do grupo entra em conflito com 

o comportamento primariamente reforçado do indivíduo. 

As análises apresentadas por Skinner (1953/2003), Cunha (2004) e Nico (2001, apud 

Cunha, 2004) vão ao encontro da perspectiva proposta por Elias (1939/1994) e por Elias e 

Dunning (1986/1992) para analisar as relações entre esporte e o controle das relações entre os 

homens. Assim, em uma situação de prática desportiva, as ações de cada um dos participantes 

constitui contexto para as ações dos demais e as suas, gerando efeitos sobre si mesmo e sobre 

os outros.  
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O CONCEITO DE REGRAS NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

Albuquerque (2001) em seu artigo Definições de regras faz uma análise de diversos 

artigos que tratam do conceito. Segundo o autor, regras são estímulos antecedentes de 

contingências de reforçamento verbais, ou seja, produtos de comportamentos verbais, e são 

estímulos que, como parte de uma contingência, descrevem contingências ou parte de 

contingências.  

Como destaca Albuquerque (2001), “regras podem exercer múltiplas funções”: 

 função de estímulos discriminativos: evocam o comportamento que as regras 

descrevem;  

 função de estímulos alteradores de função: alteram as funções das 

contingências descritas pelas regras; 

 podem exercer esses dois efeitos simultaneamente e estabelecer 

comportamentos novos, sem que necessariamente tais comportamentos 

tivessem sido conseqüenciados anteriormente.  

Um tipo de regra é a Lei. Na verdade, a lei constitui os procedimentos controladores 

de uma agência controladora. O grupo exerce o controle de seus indivíduos através do reforço 

e da punição dos comportamentos. Quanto mais dependente um membro do grupo é do outro, 

mais o outro possui o poder de reforçar ou punir. Nesse sentido o grupo cria agências que 

podem manter sob controle o próprio grupo e estas ficam com a função de gerenciar o uso de 

reforçadores e punidores dos diversos comportamentos de cada um de seus membros. Cada 

agência controladora fica responsável por um conjunto de variáveis. Skinner (1953/2003) 

considerou o governo, a religião, a psicoterapia, a economia e a educação como as agências 

controladoras mais importantes de nossa sociedade. 

O comportamento tende a se moldar conforme os padrões de uma dada comunidade. 

Nesse sentido, a comunidade pode ampliar a classificação de certo e errado, bom e mal, e 

administra diversos reforçadores generalizados de aprovação e desaprovação. À medida que o 

indivíduo do grupo se habitua aos padrões de conduta exigidos, ele também vem a apoiar o 

referido padrão de conduta, ao exigir que seja cumprido por outros membros do grupo. O 

sistema acaba por se manter sozinho. 
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Assim como a regra, a lei possui dois aspectos essenciais: 1) especifica o 

comportamento, não topograficamente, mas em relação aos seus efeitos (sob controle das 

agências) sobre o outro. 2) especifica ou dá a entender a conseqüência do comportamento, 

geralmente uma punição.  

(...) A lei, portanto, é o enunciado de uma contingência de reforço mantida por 

uma agência governamental. (...) Assim, as leis são tanto descrições de 

procedimentos passados como garantias de procedimentos semelhantes no 

futuro. Uma lei é uma regra de conduta no sentido de que especifica as 

contingências de certas ações que por ser seu turno “regem” o comportamento. 

(Skinner 1953/2003, p. 370, grifos do autor) 

 

O controle exercido pelo grupo e pelas agências controladoras reduz certos 

comportamentos primariamente reforçados, portanto, de grande força. Segundo Skinner 

(1953/2003), tal ocorrência gera o que chamamos de subprodutos, que são geralmente 

prejudiciais ao grupo: 

 Fuga: o indivíduo foge do controlador. 

 Revolta: o indivíduo contra-ataca seu agente controlador. 

 Resistência passiva: o indivíduo não se comporta de conformidade com os 

procedimentos controladores – leis, regras. 

 Medo: respostas reflexas das glândulas que aumentam a probabilidade de que  

o indivíduo fuja da situação. 

 Ira e raiva: elevada disposição para agir agressivamente contra o agente 

controlador e enfraquecimento de comportamentos incompatíveis com eles. 

 Ansiedade. 

 Depressão. 

As regras de uma modalidade esportiva, objeto da presente pesquisa, são como as leis 

governamentais: especificam uma contingência. No entanto, por serem um procedimento 

controlador de uma agência controladora, no caso a Federação da modalidade em questão, que 

elaborou o livro de regras da modalidade, podem provocar os subprodutos descritos acima. 

Um dos objetivos desta pesquisa é averiguar se, de alguma forma, subprodutos relacionados à 

agressividade estão presentes na prática da modalidade. 
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RELAÇÕES VIOLENTAS E SEUS (SUB)PRODUTOS 

 

Muitos dos subprodutos do controle são identificados como sendo algo “interno”, 

“privado”, disponível de alguma forma apenas ao próprio indivíduo. Evento privado, segundo 

Skinner (1953/2000), é definido como estímulos e respostas acessíveis apenas ao próprio 

indivíduo, sendo, então, impossível de ser observado por mais de uma pessoa. Ao contrário de 

eventos públicos, que são eventos que podem ser relatados por mais de uma pessoa, os 

eventos privados, como pensamentos e sentimentos, não podem ser acessíveis a outras 

pessoas, mesmo que estas estejam presentes no momento em que tais eventos ocorrem. 

 Em nossa cultura, a idéia de sentimentos e pensamentos como algo além de nossa 

compreensão, como algo incontrolável, e que é por si só a causa de muitos comportamentos 

abertos, é muito difundida. Mesmo em nossas verbalizações cotidianas essa fala é muito 

presente. Como por exemplo, “eu fiz aquilo porque quis”. Essa fala indica o querer como 

sendo causa de comportamentos, o que, segundo o behaviorismo radical, não identifica tal 

causa e, além disso, impede que possamos buscá-la. Dentro do esporte não é diferente: “fiz 

aquilo com a pretensão de...”; “empurrei o adversário, porque senti raiva dele”; “faltou 

vontade à equipe, por isso não vencemos”, entre outros. 

 No entanto, eventos públicos e privados são eventos naturais. A única diferença entre 

eles é a quantidade de pessoas que podem relatá-los. Baum (2006) afirma que excluindo essa 

diferença, ambos eventos possuem as mesmas propriedades. Para isso Baum (2006) cita uma 

frase importante de Skinner (1969) – “A pele não é tão importante como fronteira”. 

Costumeiramente, olhamos para a nossa pele como marco de separação entre o que ocorre 

fora do ser humano e o que ocorre dentro dele. Talvez este seja um dos motivos para 

conferirmos aos eventos privados status de especial. 

 Essa forma especial com a qual tratamos esse fenômeno, o „mundo mental‟, é, 

segundo Neto, Alves & Baptista (2007), um obstáculo para a resolução dos problemas 

humanos, por encobrir as reais causas dos comportamentos. Os autores afirmam que essa 

linguagem mentalista do dia-a-dia tornou-se referência na explicação de um fenômeno 

comportamental complexo, que apesar de ser de difícil acesso, não o torna objeto de uma 

explicação diferenciada em relação aos comportamentos abertos e considerados “mais 

simples”. Sidman (1995/2005) relata sobre a noção de causalidade do senso comum sobre os 

comportamentos: 
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“Ao enfrentar presságios claros de um desastre conhecido, descrevemos nossos 

sentimentos como medo; quando sinais externos vagos indicam uma catástrofe 

iminente, mas não-identificada, provavelmente reconhecemos um sentimento 

de ansiedade. (...) Estes sentimentos, pessoais e privados, são tão íntimos que 

tendemos a considerá-los precursores de nosso comportamento aberto. Ao 

buscar explicações de nossa própria conduta, damos aos sentimentos prioridade 

sobre as contingências externas que eles acompanham”. (pg. 141) 

 

Neto, Alves & Baptista (2007) dão como exemplo dessa disseminação do mentalismo, 

o Ministro da Justiça do governo FHC, José Gregori, que atribuiu parte da responsabilidade 

pelo aumento da violência em 2006 (4ª posição mundial em número de homicídios - 27 a cada 

100 mil), a falta de consciência dos cidadãos comuns:   

Nesse modo de pensar mentalista, a violência é explicada pela ausência de uma 

suposta força motriz moral interna, chamada consciência, que regularia as 

ações humanas, direcionando-as para o bem comum. (p. 29). 

 

 Segundo a análise do comportamento, os determinantes do todo e qualquer 

comportamento têm por base dois processos complementares, variação e seleção, que 

atuariam nos 3 níveis: filogenético, ontogenético e cultural. Apesar das especificidades de 

cada nível, o mecanismo geral seria similar em cada um deles. Os autores afirmam que uma 

parte considerável dos determinantes ontogenéticos do comportamento humano é disposta e 

administrada pelo grupo, por meio de certas instituições e envolveria o comportamento 

verbal. 

Consciência é um evento material entendido apenas em sua relação com o ambiente, 

assim como qualquer outro evento considerado especial e que consideramos aqui como 

privado, no sentido de que apenas se diferencia dos eventos públicos em relação à sua 

acessibilidade, como já afirmado anteriormente. Skinner (1953/2000) descreve a consciência 

em parte como um repertório verbal de autodescrição do próprio comportamento ou a 

descrição para outros e de identificação de suas variáveis de controle. Portanto, a consciência 

não é determinante final do comportamento. 

Já Sidman (1995/2005) vê a consciência como um produto especificamente da 

coerção. Seria, segundo ele, um repertório comportamental de esquiva e fuga, resultante do 

controle coercitivo sofrido pelo indivíduo na forma de punição ou ameaça de punição. 

Estímulos aversivos, ao serem pareados com alguns outros estímulos (inclusive outras 

respostas) dentro de uma cadeia, transferem a eles sua função aversiva, transformando-os em 

“sinais de aviso que chamamos de consciência”. Tais sinais de aviso servem para nós 
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tomarmos “consciência” daquilo que está ocorrendo e do que irá ocorrer conosco. O controle 

coercitivo geraria também padrões de esquiva que nossa cultura denominou moralidade ou 

civilização. Nesse sentido, Sidman vai ao encontro da proposta de Norbert Elias (1992) 

quando este propõe que a civilização só foi possível quando novas formas de agir, que não as 

coercitivas, entraram em vigor, e tomaram o lugar daquelas que de alguma forma, 

anteriormente, causavam dano. Estas passaram a ser reforçadas positiva ou negativamente 

(retirando o estímulo aversivo) e selecionadas nas sociedades. 

Sidman (1995/2005) ainda relata que “não sentimos uma coisa chamada consciência, 

sentimos tendências para agir”. O que se descreve quando se menciona uma “consciência” são 

os pré-correntes, aversivos condicionados, de uma ação, que na história de reforçamento da 

pessoa já foi punida. A consciência seria um produto da cultura. Assim como tudo o que 

“sentimos” é produto da cultura. O sentimento não existe por si só. O sentimento é um 

conjunto de respondentes e operantes atuando juntos.  

Acreditar na consciência, e nos eventos privados como causas do comportamento 

pertencentes a uma dimensão especial, não material, seria concordar com o modelo 

mentalista. A consciência não é pré-requisito para ação visto que nem sempre sabemos 

descrever aquilo que ocorre. Segundo os já referidos autores Neto, Alves & Baptista (2007): 

Se, numa cadeia de eventos longa, complexa e de difícil visibilidade (inclusive, 

por sua dimensão histórica), for observado apenas um fragmento com dois 

elos, um deles, em geral o antecedente, tomará a função explicativa do outro 

por mera contigüidade. O todo será perdido pela tomada simplista dos eventos 

imediatos disponíveis ao exame. (p.41)   

 

A violência segundo o dicionário Aurélio significa constrangimento físico ou moral, 

uso da força, coação. Para a análise do comportamento a concepção de violência não é tão 

diferente assim. Violência para o Behaviorismo Radical, segundo Neto, Alves & Baptista 

(2007), é sinônimo de coerção, punição, castigo ou ameaça de punição.  Exemplos disto, 

segundo Catania, 1999, seriam: 

(...) a família, na qual os pais ameaçam e punem o comportamento de seus 

filhos com castigos ou com a retirada de seu lazer, acreditando estar dando com 

isso, uma boa educação; o trabalho, no qual os empregados produzem sob a 

ameaça de demissão ou redução salarial; as instituições educativas, onde 

alunos tiram notas boas, evitando a reprovação e com ela a punição dos pais; as 

religiões, que tornam os males do inferno ou do purgatório (e mais diretamente 

a exclusão do grupo) contingentes a certos padrões de conduta classificados 

como pecaminosos ou mundanos; as leis, que fazem parte do código penal e 
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descrevem contingências de punição para comportamentos considerados 

inadequados ou nocivos para a boa convivência em grupo, etc. (p. 30) 

 

A família é uma agência controladora, ou seja, tem por direito e „dever‟ direcionar o 

comportamento de seus entes, segundo o modelo vigente da sociedade na qual estão inseridos. 

Outras agências controladoras são a educação, religião, psicoterapia, economia e governo.  

Estas operam por meio de um controle direto e explícito. Porém, também podem operar de 

forma indireta, através de grupos específicos de fariam o controle de forma imediata, como no 

caso da família.  

Assim como ocorre em todos os âmbitos da sociedade, não poderia deixar de ocorrer 

também no esporte, tendo em vista que este é o reflexo da sociedade onde está. Cartão 

amarelo, cartão vermelho, STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), “ganchos”, 

punição do técnico ao jogador, substituição do jogador, multas de contrato, multas por chegar 

atrasado, e até mesmo o afastamento do grupo, são alguns dos recursos coercitivos (usos da 

violência) que podem ser observados nesse âmbito. Pode-se observar o uso da violência não 

somente fora de campo, mas estendido à prática do esporte. 

O comportamento agressivo é, então, observado nesta situação como um produto ou 

“efeito colateral” da punição.  Um padrão agressivo pode ser produzido e estar sob controle 

direto das contingências em vigor ou pode ser aprendido via ambiente social, por meio de 

mecanismos como a imitação e o controle por regras. Outras contingências, que não as 

diretamente ligadas a padrões agressivos de comportamento também geram violência como a 

extinção (efeito de frustração). 

Em toda a sociedade existem leis, normas ou regras que especificam, em sua grande 

maioria, que tipo de comportamento deve ser punido e qual punição deve ser a ele 

contingente. Não há, no entanto, nenhuma especificação dos padrões aceitáveis e suas 

possíveis conseqüências reforçadoras; também não há uma descrição topográfica detalhada 

dos comportamentos a serem punidos em certos contextos, apenas a consideração geral de 

suas conseqüências no ambiente. O grande problema disso é que as leis nos dizem quais 

respostas deverão ser punidas, porém não dizem em quais contextos a ocorrência dessas 

respostas é passível de punição ou não, ou seja, não há a descrição da contingência inteira, 

ficando a lei aberta à interpretação e passível de que as pessoas tentem “burlá-la”. Assim 

como as leis das sociedades, as regras do esporte possuem essas mesmas características: 

descrevem apenas respostas a serem punidas, tornando-se, assim, passíveis de interpretação, 
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pois nelas não estão descritos nem os eventos anteriores nem os posteriores à resposta que 

caracterizariam o comportamento a ser punido. 

O que seria, então, violência? Em última análise, seria um conjunto de relações 

organismo/ambiente (comportamentos) envolvendo algum tipo de função coercitiva. A 

violência não é causa, é produto.  
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E A ANÁLISE DE RELAÇÕES VIOLENTAS 

 

  Andery & Sério (1997) analisam a violência à luz do conceito de coerção, tal como 

proposto por Sidman (1995). As autoras entendem violência “como sinônimo de coerção (...): 

como a presença de controle aversivo em nossas interações com outros homens e com a 

natureza” (p.436). Controle aversivo é definido tal como o faz Sidman (1995), como qualquer 

tipo de relação que possa ser caracterizada: a) como punição (apresentação de reforçadores 

negativos ou remoção de reforçadores positivos contingente a respostas de determinada 

classe), ou b) como reforçamento negativo (fortalecimento de respostas que produziram como 

conseqüência de sua emissão a eliminação ou atenuação de estímulos presentes) ou c) como 

sendo produto de privação socialmente imposta (privações estabelecidas, regradas e mantidas 

pelo grupo social). Como destacam os autores citados, o controle aversivo predomina como 

forma de interação entre os homens ou entre eles e a natureza e sua freqüência e generalidade 

transformaram-no em parte de nossa vida diária, em algo comum. 

As autoras, ainda acerca deste tema, destacam duas razões básicas pelas quais os 

indivíduos dentro das sociedades continuam mantendo tais mecanismos aversivos: a) os 

efeitos problemáticos desse tipo de controle são atrasados e, portanto, as relações entre o 

controle aversivo e seus efeitos são de difícil identificação, e b) o simples conhecimento 

destes efeitos não parece superar a força dos efeitos imediatos do controle aversivo. Como 

vem sendo destacado desde a apresentação da análise de Elias (1992), no primeiro capítulo, o 

esporte, como uma prática social que é, reflete, talvez de forma especial, esta presença 

marcante da violência em nossas relações. 

Segundo Neto, Alves & Baptista (2007), em artigo de análise sobre a violência no 

Brasil, seriam seis os efeitos do controle coercitivo: 1) Aumento da intensidade da 

estimulação aversiva para sua manutenção. 2) contracontrole (em geral agressivo) para o 

punidor 3) generalização da “aversividade” para estímulos neutros ou até reforçadores. 4) 

impotência 5) sujeitos “amargos” 6) comportamento supersticioso (associado com repostas de 

fuga e esquiva). 

Sidman (1995/2005) destaca o uso quase que exclusivo da coerção em todos os 

domínios da interação humana. É a forma mais comum por meio da qual as pessoas tentam 

controlar umas as outras. Mesmo porque entendemos que isso ocorre devido ao efeito da 

coerção ser imediato, sendo assim muito mais reforçador para o controlador, do que algo em 

longo prazo, cujo controle é menor. 
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Assim, as contingências que regem como lidamos com os comportamentos dos 

indivíduos dentro de uma sociedade são, em quase todos os casos, coercitivas. Todas as 

agências controladoras como citou Skinner (1953/2000): “(...) exercem um controle ético 

sobre cada um de seus membros através, principalmente, de seu poder de reforçar ou punir. 

(...) certas agências controladoras manipulam conjuntos particulares de variáveis (...) e 

freqüentemente operam com maior sucesso”. (p. 363). No entanto, “com maior sucesso” 

significa as agências promoverem o controle através de coerção (reforço negativo ou mesmo 

punição), tendo um controle “maior” e mais imediato dos indivíduos que pertencem aos seus 

respectivos grupos. Por sua vez, esse modelo de “gestão” das agências controladoras se reflete 

em grupos menores, como a família, perpetuando o modelo coercitivo de controle em todas as 

esferas da sociedade. 

Dificilmente nossa sociedade age no sentido de promover reforçadores positivos; ao 

contrário, nossos „controladores‟ só prestam atenção em nós quando fazemos algo que não 

está de acordo com os padrões exigidos. Isso gera inúmeros subprodutos que citaremos mais à 

frente, mas dentre eles os mais importantes são o que Skinner (1953/2000) apresentou e 

Sidman (1995/2005) mais tarde estudou a fundo em seus trabalhos: a esquiva e a fuga. 

Sidman (1995/2005) inicia seu estudo sobre coerção, afirmando que esse modelo tem 

seu início nas interações entre o nosso ambiente físico, a natureza, e nós. Construímos casas 

para nos proteger do frio intenso e das chuvas. Enlatamos alimentos e os reservamos em 

nossas casas para evitar a fome em tempos difíceis. Ou seja, inúmeros comportamentos 

cotidianos representam contingências que têm por reforço, o reforço negativo, que significa 

retirar do ambiente o estímulo que nos é aversivo. Assim, construímos casas e armazenamos 

comida para evitar um mal maior, para nos livrarmos daquilo que incomoda ou ameaça. 

Mesmo o nosso próprio corpo nos submete a contingências aversivas. Tomamos remédio para 

retirar a dor de cabeça. Fazemos cirurgias para evitar o mal definitivo: a morte. 

Como a comunidade está acostumada e conformada com as contingências aversivas 

que permeiam a natureza e sua relação com o ser humano, a coerção social também se torna 

algo “comum” e de aceitação das pessoas; mais do que isso, os indivíduos concordam com 

esse mecanismo e o consideram como a melhor forma de lidar com as diversas situações. O 

que agrava a situação é que desde o início dificilmente temos acesso a outras formas de 

controle que não a coercitiva. 
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Aceitamos e usamos punições como conseqüências normais do cotidiano. Qualquer 

fonte de punição também se torna um sinal de aviso condicionado da punição, gerando todas 

as reações que a própria punição gera. 

Inúmeras superstições envolvem o controle por meio de coerção: “se supõe que punir 

mau comportamento ensina bom comportamento (...) uma filosofia educacional predominante 

afirma que a ameaça do fracasso motiva os alunos a aprender” (Sidman, 1995/2005, p.92-93). 

Como não há outro modelo vigente, cada vez mais tais superstições enraízam-se em nossa 

sociedade. Infelizmente a coerção gera efeitos colaterais tanto reflexos quanto operantes que 

são responsáveis por muitas das situações que consideramos aqui como violentas. Define-se 

efeito colateral como as conseqüências não intencionais, não esperadas e de pouca relevância 

de drogas ou remédios. Podemos ampliar este conceito para todo e qualquer comportamento 

e, neste caso, sabemos que muitas vezes os efeitos colaterais são mais importantes do que seus 

efeitos primeiros. Isso se aplica às contingências coercitivas que permeiam todas as relações. 

Infelizmente, as relações não são tão fáceis de entender. Na maioria das vezes, outros 

reforçadores estão envolvidos em contingências aversivas havendo, então, concorrência entre 

reforçadores. Muitas vezes aceitamos punições devido a reforçadores positivos poderosos que 

estão envolvidos. Então ao invés de nos afastarmos definitivamente, nos desprendemos um 

pouco, mas ficamos „espertos‟ para qualquer sinal do reforço positivo que possa aparecer. 

Aceitamos essas punições como fazendo parte do cotidiano. 

As regras, nesse sentido, têm grande papel em nosso aprendizado. Não precisamos que 

eventos muito aversivos ocorram conosco para aprendermos. As regras estão presentes em 

todos os âmbitos para nos auxiliar. “Não encoste o dedo na tomada”, “não brinque com fogo”, 

“não atravesse a rua sem olhar” ajudam a se esquivar de eventos muito aversivos, como tomar 

choque, se queimar ou ser atropelado.  

No esporte não é diferente. Os mesmos mecanismos entram em vigor. As regras de 

cada modalidade estão presentes para que se evite que eventos aversivos ocorram. Não 

precisamos dar um carrinho por trás no adversário, feri-lo e tomar um cartão vermelho para 

que se aprenda a não dar um carrinho por trás. As regras nos descrevem o que não devemos 

fazer. 

Outro fator que dificulta a nossa análise dos eventos coercitivos é a imediaticidade e 

intensidade das reações internas que acompanham nossos comportamentos abertos. Como elas 

ocorrem imediatamente antes ou mesmo durante a emissão de comportamentos abertos 
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atribuímos a essas sensações um status de causa dos comportamentos abertos. A análise do 

comportamento nos mostra que a causa de qualquer comportamento não está no futuro e isso 

não é diferente com o comportamento de esquiva. A primeira “causa” está no passado. A 

segunda “causa” está no presente e diz respeito à freqüência com que aquele comportamento 

está produzindo o estímulo aversivo. 

 (...) reforçadores positivos ou negativos fortes ativam processos internos. 

Alimento, sexo, dor, calor intenso, frio glacial ou cessação súbita de qualquer 

um deles alterará nossos batimentos cardíacos, pressão sanguínea, motilidade 

intestinal, secreção glandular e outros sistemas corporais. 

(...) Ao enfrentar presságios claros de um desastre conhecido, descrevemos 

nossos sentimentos como medo; quando sinais externos vagos indicam uma 

catástrofe iminente, mas não-identificada, provavelmente reconhecemos um 

sentimento de ansiedade, quando tudo é indicativo de reforçamento positivo 

promissor, sentimos impaciência. Estes sentimentos, pessoais e privados, são 

tão íntimos que tendemos a considerá-los precursores de nosso comportamento 

aberto. Ao buscar explicações de nossa própria conduta, damos aos 

sentimentos prioridade sobre as contingências externas que eles acompanham. 

E assim, interpretamos o sentimento de medo – o estado interno que o sinal de 

choque produz – como a causa de nossa esquiva. (Sidman, 1995/2005, p 141).  

Talvez um dos piores efeitos colaterais da coerção e o que interessa nesse presente 

trabalho, é a agressão. Segundo Sidman (1995/2005), coerção gera coerção. “Se aplicarmos 

um choque em apenas um dos dois sujeitos, este atacará o outro. (...) se nenhum ser vivo 

estiver por perto, um sujeito que recebeu o choque morderá objetos inanimados.” (p. 220). 

Porém, a punição não precisa necessariamente infligir dor física; somente a ameaça de 

punição ou a imposição de privação provocará este subproduto. Atacar e eliminar a fonte 

aversiva em si, já é muito reforçador e foram respostas selecionadas ao longo da história de 

nossa espécie sendo, portanto, inatas. 

O controle por coerção gera o que chamamos de contracontrole. Podemos considerar a 

agressão como um contracontrole em relação ao estímulo aversivo. Que por sua vez, 

contracontrola o outro e assim por diante, num ciclo sem fim. Quanto mais coercitivos forem 

os controles, mais severos os contracontroles serão. 

O comportamento coercitivo é reforçado por suas conseqüências imediatas. 

Para descobrir o que nos reforça por punir os outros, olhe para o que acontece 

imediatamente depois. Este primeiro efeito pode ser claro e dramático; punir 

pessoas as faz interromper o que estiverem fazendo. Este é o nosso 

reforçamento. Embora talvez não permanente, a cessação imediata do ato 

punido é a base para nossa crença na punição. (Sidman, 1995/2005, p. 232) 
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Se a concorrência entre reforçadores for melhor no sentido de serem conseqüências de 

comportamentos socialmente aceitos, tudo bem. E quando for no sentido contrário, do 

ilegal/errado? E quando o reforço de evitar o gol adversário se sobrepõe à punição de dar um 

carrinho violento no jogador? “Punição é fácil no sentido de que não requer treinamento 

especial” (Sidman, 1995/2005, p. 232-233). 

Sidman (1995/2005) também discorre sobre a competição e como esse tipo de coerção 

– social – também é inevitável, mesmo porque a competição possui características hereditárias 

relativas à possessão sexual e de território. Muitas oportunidades de desenvolvimento 

econômico, político, educacional ou profissional são abertas apenas para uns poucos. 

Mesmo sendo um traço hereditário, nós, como forma cultural, promovemos 

explicitamente a competição: 

(...) Idolatramos heróis do esporte; combates atléticos de todos os tipos trazem 

grandes somas de dinheiro para os gladiadores, dos seus patrocinadores e dos 

milhões de espectadores (...) Respeitamos vencedores e temos piedade dos 

perdedores, mas desprezamos aqueles que se recusam a competir. Estamos tão 

ocupados admirando vencedores que não notamos a coercitividade essencial da 

competição. (...) Ter ganho significa ter infligido ou ter desviado um choque 

em uma outra pessoa, ter sujeitado um outro a privação ou ter tomado de um 

outro a vida . É disto que trata a competição. (Sidman, 1995/2005, p. 235)  

Mais do que isso a história mostra que nos lembramos, na maioria das vezes, apenas 

dos vencedores. Quem foi o candidato que concorreu com Barack Obama à presidência dos 

Estados Unidos? Quem ganhou o último campeonato brasileiro? E quem foi o segundo 

colocado?  

 No esporte, em modalidades individuais, esse fator é amenizado, mas em modalidades 

coletivas, principalmente em modalidades onde há muito contato físico, a coerção e todas as 

suas conseqüências se mostram mais evidentes. “(...) os perdedores do mundo finalmente 

reagem a seus vencedores como o fariam em relação a qualquer fonte de choques e privações 

(...) coerção produz afastamento, esquiva e, finalmente, contracoerção.” (Sidman, 1995/2005, 

p. 236/237) 

 A pergunta que fica seria se poderia viver em uma sociedade sem competição? 

Poderíamos nós, diminuir os efeitos nocivos da competição? 

O tema violência no esporte é cada vez mais um assunto de interesse para os 

pesquisadores nas mais variadas modalidades e em diversos aspectos – violência dos atletas, 

dos técnicos ou dos torcedores. 
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 Um exemplo disso são as pesquisas realizadas por Macedo (2000) e Barroso, Krebs, 

Velho, Fensterseiffer & Rotta (2007). Macedo (2000) encontrou relações entre 

comportamentos agressivos e situações geradoras de ansiedade e de estresse; estes, por sua 

vez, estavam relacionados a uma infinidade de aspectos envolvidos na prática esportiva, como 

por exemplo, nível do adversário, placar, arbitragem, torcida, ocorrência de falhas, ocorrência 

de críticas e insegurança com relação ao contrato de trabalho. Já Barroso, Krebs, Velho, 

Fensterseiffer & Rotta (2007) investigaram os principais fatores que originam atitudes 

agressivas em uma partida de futebol profissional, entrevistando 16 psicólogos do esporte que 

trabalhavam em equipes de primeira divisão da região sul do Brasil. A análise das entrevistas 

indicou uma lista de fatores que, na opinião desses psicólogos, estavam relacionados à 

ocorrência de episódios violentos; os cinco grandes fatores que apareceram com maior 

freqüência na fala dos psicólogos foram, em ordem crescente: placar adverso, rendimento da 

equipe, comportamento do técnico, provocações de adversários e importância do jogo. 

Em pesquisa de iniciação científica, Ansai e Sério (2008) investigou a relação entre as 

regras envolvidas na prática de uma modalidade esportiva e a ocorrência de episódios 

violentos durante a prática dessa modalidade. Um registro das observações, em treinos de um 

grupo de 17 atletas entre 9 e 11 anos foi realizado, em uma folha de registro e os episódios 

foram categorizados numa segunda folha preparada. Os episódios foram divididos em seis 

tipos ou categorias: A) Rendimento individual ou de grupo; B) Comportamento do Técnico; 

C) Faltas; D) Comentários sobre o desempenho de colegas; E) Não cumprimento de regras; F) 

Outros. Entre os diversos resultados, pode-se destacar a participação do professor, seja como 

professor propriamente dito, como técnico ou juiz do jogo, na ocorrência dos episódios 

violentos.   

Essa presente pesquisa pretende continuar os estudos sobre violência e esporte, dando 

seqüência à pesquisa realizada por Ansai e Sério (2008), mantendo-se na mesma modalidade 

– futebol de salão – mas modificando completamente o contexto: grupo entre 16 e 17 anos, 

em um clube que está competindo em um campeonato, que busca o alto rendimento, em jogos 

oficiais da equipe. Será investigada a variável regras da modalidade em questão, no caso, o 

futebol de salão. Haveria alguma relação entre  as regras e a freqüência de episódios críticos 

violentos? Considerando os resultados de Macedo (2000), Barroso, Krebs, Velho, 

Fensterseiffer & Rotta (2007) e Ansai e Sério(2008), que identificaram relações entre 

dimensões do contexto da prática esportiva e comportamentos agressivos pretende-se também 

identificar se de alguma forma, alguma dimensão do contexto da coleta de dados possui 

características aversivas para o grupo observado, ou mesmo para o adversário. 
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MÉTODO 

 

Participantes 

 Quinze atletas de futebol de salão da categoria sub-17, de um clube tradicional da 

cidade de São Paulo
1
 
2
.  

 Existiam mais atletas envolvidos nos treinos (cerca de 6 a mais), mas como os dados 

de pesquisa foram retirados apenas dos jogos, foram considerados apenas os jogadores que 

foram para os jogos em questão (sete jogos). A Tabela 1 apresenta as presenças de cada 

jogador, em cada um dos sete jogos observados. Deve-se ressaltar que todos estavam 

presentes em todos os jogos, mas poucos entraram em quadra e jogaram. 

Tabela 1. Participação no jogo de cada jogador em cada um dos jogos 

observados. 

Jogadores 

/Jogos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
X  X X X X X X X X      

2 
X  X X X X X X X  X   X  

3 
X X  X X X  X X  X X  X X 

4 
X X  X* X X  X X X X X  X X 

5 
X X   X X  X X X X X  X X 

6 
X X   X X X X X X X X  X X 

7 
X X   X X X X X X X X  X X 

* O jogador 4 sofreu uma contusão no quadril e não pode jogar o restante do campeonato. 

 

Ambiente e local 

A coleta de dados foi realizada em uma quadra de futebol de salão, durante jogos realizados 

pelo grupo. A quadra de jogo é constituída por um retângulo com comprimento mínimo de 25 

metros e máximo de 42 metros e largura mínima de 15 metros e máxima de 25 metros. As 

quadras possuíam perfeitas condições de uso e visibilidade para o público, jogadores, 

membros da comissão técnica e para a equipe de arbitragem, além de placar ou mostrador, 

                                                 
1 O supervisor da categoria e o responsável pelo atleta assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

sobre participação nesta pesquisa (Anexo 1 – Termo de Consentimento).  

 
2
 O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, conforme parecer ao protocolo 

de pesquisa 146/2009, datado de 31 de Agosto de 2009. 
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onde eram fixados ou indicados os tentos da partida e cronômetro eletrônico para controle do 

tempo de jogo. 

Material 

Foi utilizada uma filmadora de vídeo, da marca SONY, fixada em local que permitia a 

visualização da quadra inteira. Além disso, foram utilizadas folhas especialmente preparadas 

para registro de dados. (Anexo 2 – Folha de registro e análise de dados). 

 

Procedimento 

1. Coleta de dados  

1.1. teste do método de registro. Antes da coleta propriamente dita, a pesquisadora realizou 

sessões de observação que serviram como teste para o uso da filmadora. Após a filmagem, a 

pesquisadora realizou o registro da filmagem em folha apropriada  procurando  testar  a folha 

de registro e aprimorar as habilidades de observação/categorização.   

1.2. teste de fidedignidade. Um bom procedimento de análise ou mesmo um teste, como 

qualquer outro instrumento de medida, deve ser fidedigno. Ou seja, deve ter um alto grau de 

precisão ou consistência em sua forma de avaliar. Essa fidedignidade se dá através de um 

“acordo de juízes”. Qualquer um deles que aplicar o procedimento deverá obter resultados 

semelhantes. Quanto mais semelhante o resultado mais fidedigno é o procedimento de 

medida. Foi realizado um teste de fidedignidade para verificar se o conceito utilizado para 

episódios críticos violentos seria suficientemente bom, para que qualquer pessoa que 

observasse o conjunto de dados pudesse indicar os mesmos episódios. 

Para isso realizamos um teste com uma psicóloga que observou o jogo 2 e descreveu os 

episódios na tabela de análise 1, dada a ela juntamente com o conceito de episódio crítico 

violento (ver definição a seguir), para que ela inserisse os dados observados. Junto com a 

tabela foi dada a descrição do que seriam episódios críticos. Nessa primeira tentativa, o índice 

de fidedignidade não foi o esperado (57 %). O conceito de episódio crítico violento foi 

reformulado e assim um novo teste de fidedignidade foi realizado, agora com o jogo 1. Na 

reformulação do conceito foi acrescentado o significado de violência e violento. Além disso, 

foi acrescentado o parágrafo final: “Ainda podem ser considerados como episódios críticos, 

feições de ameaças contra o adversário; encarar o adversário; fazer caretas para o adversário 

ou para a torcida adversária; fazer gestos ou mesmo falar de forma acintosa contra o 

adversário”. Nesse novo teste, o índice foi de 74%, que é satisfatório. 
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1.2. sessões de observação.  A pesquisadora permaneceu em local no qual tinha visão ampla 

da situação de jogo e de todos os participantes; sua presença, entretanto, não interferiu nas 

relações dos participantes com o ambiente, físico ou social. Foram observados 7 jogos 

seguidos relativos ao campeonato metropolitano sub-17. 

2. Análise de dados 

Os dados que constituíram a essência de nossa análise foram os vindos de episódios 

ocorridos em situações naturais, as quais denominamos episódios críticos. Apoiados no que 

tem sido chamado de incidental teaching (por exemplo, McGee, Krantz & McClannahan, 

1985, 1986) – isto é, no uso das ocasiões à medida que aparecem no ambiente „natural‟ e não 

apenas, ou no lugar, de situações especialmente planejadas, propôs-se como recurso de 

observação o registro do maior número possível de episódios que se julgar, quando de sua 

ocorrência, violentos de alguma forma, ou por ser fora das regras da modalidade em questão 

ou por apresentar alguma característica que se considerou violenta.  

Violência, segundo o dicionário da língua portuguesa (2005), é: 

1. Qualidade de violento; 2. Ato de violentar; 3. Ato violento; 4. Opressão, tirania; 5. 

Constrangimento físico ou moral. 

Já violento significa algo que ocorre com força extrema ou com enorme intensidade, 

que faz uso de força bruta ou que é brutal. Possui grande força, grande poder de ataque ou de 

destruição. Contrário ao direito, à justiça ou à razão. 

Nesse caso, contrário ao direito, à justiça ou à razão também pode significar contrário 

às regras da modalidade, ou seja, o que os árbitros julgam imprudente, temerário ou com uso 

de força excessiva, a saber: 

a) Dar ou tentar dar pontapé em adversário; 

b) Calçar o adversário, isto é, derrubar ou tentar fazê-lo usando as pernas, agachando-se na 

frente ou por trás dele; 

c) Pular ou atirar-se sobre o adversário; 

d) Trancar o adversário por trás ou de maneira violenta e perigosa; 

e) Bater, tentar bater ou lançar uma cusparada em adversário ou companheiro de equipe; 
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f) Segurar um adversário com as mãos ou impedi-lo de ação com qualquer parte do braço; 

g) Empurrar o adversário; 

h) Trancar o adversário com o ombro; 

i) O jogador segurar ou desviar a bola intencionalmente, carregá-la, batê-la ou impulsioná-la 

com a mão ou braço, excetuando-se o goleiro dentro de sua área penal; 

j) Projetar-se ao solo, deliberadamente, de maneira deslizante, e com uso dos pés tentar tirar a 

bola que esteja sendo jogada ou de posse do adversário, levando perigo para o mesmo; 

k) Sendo o goleiro, com a bola em jogo, ao arremessar a mesma com as mãos, ultrapassa o 

limite da área penal, com a bola ainda em seu poder; 

l) Praticar qualquer jogada, sem visar o adversário, mas involuntariamente atingi-lo. (Regra 

11 do Livro de Regras Oficiais de Futebol de Salão – vide apêndice) 

 

 Ainda podem ser considerados como episódios críticos violentos, feições de ameaças 

contra o adversário; encarar o adversário; fazer caretas para o adversário ou para a torcida 

adversária; fazer gestos ou mesmo falar de forma acintosa contra o adversário. Como nem 

sempre os juízes estão mais bem posicionados ou como não podem ver tudo o que ocorre 

dentro de quadra a todo o momento, a pesquisadora poderia considerar situações em que os 

atletas não foram penalizados pelo juiz como episódios críticos. Um episódio crítico inclui 

um conjunto de ações, a situação que antecedeu tais ações e a situação que a elas se seguiu 

que, quando de sua ocorrência, foram consideradas, pelo observador, como constituindo um 

episódio ou comportamento (visto como relação entre um indivíduo e seu ambiente) violento.  

  As folhas de registro foram construídas de forma a possibilitar:  

       a) Identificação de qual o episódio crítico (por exemplo, um lance do jogo, um 

comentário ou gesto do treinador, um comentário ou gesto de algum atleta, comentário ou 

gesto de algum espectador)  

b) Descrição mais detalhada possível do episódio (quais as ações envolvidas, eventos que 

antecederam essas ações e eventos que ocorreram após as ações) 

c) Descrição de outras dimensões do contexto da situação observada, tais como presença 

ou não de torcida e suas características, placar e suas alterações ao longo do jogo, 

importância do jogo para classificação no campeonato disputado. 
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 Após esse primeiro nível de análise, constituída pelo registro a partir das filmagens, 

um segundo nível de análise visou a separar os episódios críticos em categorias ou tipos de 

episódios. Primeiramente a intenção era utilizar a categorização feita por Ansai e Sério 

(2008), que tinha como base 6 categorias: a) rendimento individual ou do grupo, b) 

comportamento do técnico, c) faltas, d) comentários sobre o desempenho de colegas, e) não 

cumprimento de regras e f) outros. Porém, após a coleta de dados, identificou-se que tal 

categorização não seria a mais adequada devido à natureza dos episódios ser diferente – agora 

um ambiente de jogo, não mais de treino. Foram, então, utilizadas 3 categorias, descritas 

abaixo: 

 Faltas “de jogo” ou Faltas “normais”: São aquelas em que não é usada força excessiva 

ou o adversário aparentemente não comete deliberadamente para atingir de alguma 

forma outro atleta. No entanto, são ilegais, no sentido de constarem nas regras oficiais 

da modalidade em questão (no caso Futebol de Salão) estando fora dos padrões 

aceitos. Deve haver necessariamente o contato entre os participantes. Podem ou não 

ser penalizadas/consideradas pelo juiz, no entanto, no presente trabalho, buscou-se 

registrar todas as ocorrências desta natureza, que foram consideradas como incidente 

crítico violento.  

 Faltas hostis ou combativas: São ações mais graves no sentido de existir o uso de força 

excessiva ou constar das regras como infrações graves. Há obrigatoriamente o contato 

exagerado e desnecessário dos participantes para o exercício da modalidade. Podem 

ou não ser penalizadas/consideradas pelo juiz, no entanto, no presente trabalho, 

buscou-se registrar todas as ocorrências desta natureza, que foram consideradas como 

incidente crítico violento.  

 Outros: São ações que não constam como infrações, não tendo sido assim 

consideradas pelo juiz ou pela pesquisadora, e que não constam das regras oficiais da 

modalidade. No entanto, apresentam um caráter agressivo e podem incluir também 

não apenas atletas, mas juízes, comissão técnica, torcida entre outros. Como exemplo, 

reclamações acintosas por parte da comissão técnica com o juiz ou membros da equipe 

adversária. 

 

Cabe ressaltar que a classificação dos episódios críticos considerou também o contexto do 

jogo, ou seja, o episódio não foi considerado isoladamente para fins de sua inclusão nas 

categorias acima descritas. . 

 



39 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 No total, foram selecionados 221 episódios críticos, assim distribuídos nas três 

categorias relativas aos tipos de episódios (vide Anexo 3 – Categorização dos episódios 

críticos): 

 168 episódios críticos da categoria Faltas Normais ou “de Jogo”; 

 39 episódios críticos da categoria Faltas Hostis ou Combativas; 

 14 episódios críticos da categoria Outros. 

Em comparação com a pesquisa de Ansai e Sério (2008), há uma diferença nos tipos 

de categorias de análise, que foram 6 (comentários sobre o desempenho do colega; 

comportamento do professor; falta; não cumprimento de regras; rendimento individual ou do 

grupo e outros).  Um dos motivos da diferença entre as categorias das pesquisas, foi a 

mudança tanto dos sujeitos quanto do contexto em que os dados foram obtidos (jogos ao invés 

de treinos) de uma pesquisa para outra. Essa mudança no contexto foi realizada devido à 

intenção da pesquisadora de verificar os resultados obtidos pela pesquisa anterior, que ao 

longo desta discussão serão relembrados e comparados com os resultados desta presente 

pesquisa. 

A alteração na maneira de coletar os dados da pesquisa anterior para esta – de registro 

cursivo para filmagem -, permitiu selecionar praticamente todos os episódios que de alguma 

forma atendem aos critérios da definição do episódio crítico, uma vez que a pesquisadora após 

os jogos pôde ver e rever o material gravado, quantas vezes fossem necessárias, o que diminui 

a probabilidade de que ocorrências tenham sido “perdidas” ou registradas de forma 

incompleta. 

A Figura 1 mostra a porcentagem de episódios incluídos em cada uma das categorias. 

Essa primeira figura permite visualizar de forma geral com que freqüência os tipos de 

episódios ocorreram. A categoria faltas normais ou “de jogo”, com 76% das ocorrências 

totais, foi a que teve maior ocorrência, deixando as outras categorias com apenas 17,6% e 

6,4% - categoria faltas hostis ou combativas e outros, respectivamente. 
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Essa diferença tão evidente na ocorrência dos episódios pode significar que o uso da 

violência seja mínimo, considerando que na categoria faltas normais os acontecimentos são 

mais brandos, não sendo considerados como violência - apenas fogem às regras da 

modalidade. Diferentemente do observado na pesquisa anterior (Ansai e Sério, 2008), em que 

o professor, que dentro do contexto de treino também tinha o papel de juiz e de técnico, estava 

envolvido na maioria dos episódios críticos, na presente pesquisa o episódio envolvendo 

jogador do grupo observado e um jogador adversário foi predominante e, no entanto, de forma 

menos violenta ou agressiva, a despeito de o contato entre jogadores, no contexto de jogo, ser 

mais intenso e freqüente. 

Refletindo à luz da perspectiva da análise do comportamento, o comportamento é 

sempre controlado por algo. Nesse sentido, podemos sugerir que o comportamento “ilegal”, 

ou seja, aquele que é punido rigorosamente pelas regras da modalidade em questão, de 

alguma forma está sendo controlado, pois segundo a Figura 1, os comportamentos da 

categoria Faltas hostis ou combativas não tiveram uma freqüência alta. Segundo Skinner 

(1953/2003) o indivíduo, ou no caso, o atleta, controlaria seus comportamentos, pois no 

conflito entre conseqüências – reforço positivo x reforço negativo – o indivíduo optaria pelo 

reforço positivo a “longo prazo”, por exemplo, ganhar o jogo. Nesse sentido, essa análise se 

aproxima da feita por Cunha (2004), segundo a qual o autocontrole é um gerenciamento ético, 

que beneficia o grupo inteiro em detrimento do reforço apenas do indivíduo. Por exemplo, o 

atleta dá um carrinho no jogador adversário e este cai no chão perdendo a posse de bola; o 

atleta, portanto, é reforçado positivamente naquele momento, por ter ficado com a posse de 

bola, mas num segundo momento é punido pelo juiz, o que não apenas o prejudicaria, mas o 
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grupo como um todo. Ou seja, ao invés de o atleta se comportar de maneira que beneficiaria 

somente a ele naquele momento, mas que fosse seguido por uma punição dele e do grupo, ele 

“opta” pelas consequências a mais longo prazo, evitando prejuízos ao grupo que poderiam 

conduzir desde à derrota no jogo, até à perda de reforçadores relacionados à “imagem”  

construída pelo grupo por jogar “limpo”. Vale ressaltar que os episódios críticos 

contabilizados foram iniciados não apenas pelos jogadores do grupo observado, mas 

principalmente pelos jogadores do grupo adversário, como poderá ser constatado a seguir.  

Portanto, este grupo em questão, demonstrou certo controle de seus próprios 

comportamentos ao não “abusar” das faltas mais graves, o que caracterizaria um 

comportamento violento. A pergunta a ser feita seria no sentido de responder o que controla 

os indivíduos a emitirem comportamentos contrários àqueles chamados de violentos? 

Tentaremos responder a essa pergunta ao longo da discussão. 

A Figura 2,  mostra a freqüência acumulada de episódios críticos ao longo dos jogos 

nas três categorias. A curva acumulada permite visualizar a evolução da freqüência de 

episódios ao longo dos jogos. É interessante perceber que as categorias faltas normais ou “de 

jogo” e faltas hostis ou combativas ocorreram em todos os jogos,  principalmente a segunda 

categoria que  nos primeiros 3 jogos aparece com freqüência maior de episódios hostis em 

relação aos outros jogos. Uma possível explicação para estes resultados é o fato de os dois 

primeiros jogos registrados serem os primeiros jogos da 2ª fase do campeonato, momento em 

que a derrota em um desses três jogos significava a ameaça de desclassificação.  Já o terceiro 

jogo teve um caráter especial. Foi o jogo contra o time considerado mais forte do campeonato, 

que posteriormente disputou a final com o grupo observado e ganhou. 
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 A Figura 2 ao mostrar que os jogos mais importantes, ou seja, nos que valiam 

classificação no campeonato, foram coincidentemente os que tiveram maior número de 

episódios críticos observados, demonstrando que quando houve realmente uma possibilidade 

de punição maior, que se traduziria em desclassificação do campeonato, e conseqüentemente 

perda da possibilidade de ganhar o título – reforço maior do grupo – os comportamentos fora 

dos padrões exigidos pela regra da modalidade mostraram-se mais freqüentes. Essa análise é 

confirmada pela Figura 3. 

A Figura 3 mostra a freqüência de episódios críticos por categoria em cada jogo. Os 

jogos com maiores quantidades de episódios críticos foram o 3 e o 7 – 39 e 43, 

respectivamente. Considerando o contexto em que esses dados foram coletados, tais jogos 

foram realizados contra um mesmo time, no caso, o time campeão do campeonato disputado.  

 

A Figura 4 destaca o número de episódios cometidos pelo grupo observado e pelo 

grupo adversário ao longo dos jogos. Podemos perceber que em todos os jogos houve um 

predomínio do grupo adversário em relação ao grupo observado, ou seja, o adversário sempre 

foi o “responsável” por maior parte dos episódios críticos. Deve-se salientar os jogos 3, 6 e 7, 

quando o adversário iniciou muito mais episódios críticos do que o grupo observado. 

Novamente, os jogos 3 e 7 são de um mesmo time, no caso, o maior rival. 
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 A próxima figura (Figua 5) mostra o número acumulado de episódios iniciados pelo 

grupo observado e pelo adversário, no entanto, já divididos nas duas categorias de análise: 

Faltas “normais” ou de jogo (Cat 1) e Faltas hostis ou combativas (Cat 2). Essa figura 

confirma a figura anterior (4), na qual vimos a predominância de episódios críticos iniciados 

pelos adversários, seja quais forem, em todos os jogos. Vale ressaltar que na totalidade dos 

jogos, 7, apenas um time adversário jogou em duas ocasiões com o grupo observado. Assim, 

mesmo com adversários diferentes, o grupo observado sempre teve uma baixa freqüência de 

episódios críticos, principalmente, na categoria de Faltas hostis, que são ações que chegariam 

o mais perto do conceito de violência, já exposto na presente pesquisa. Outro fator 

interessante, é que o número de episódios  (em especiaal as Faltas “normais” ou de jogo) 

aumentou constantemente, do jogo 3 para o final da coleta de dados, tanto iniciados pelo 

grupo observado, quanto pelo adversário. 
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 A Figura 6 abaixo mostra o número de episódios críticos “recebidos” e “efetuados” 

por jogador do time observado, na totalidade dos jogos. Os jogadores com os maiores 

números de episódios críticos atribuídos foram os jogadores 5 e 11. Vale ressaltar que em 

alguns momentos os números são maiores que os informados por cada categoria devido a um 

episódio de uma categoria poder ser atribuído a mais de um jogador. Novamente, 

considerando o contexto do grupo podemos sugerir algumas hipóteses acerca destes 

resultados. O jogador 5 é o que é chamado dentro do contexto do futebol de zagueiro – o 

jogador mais próximo do seu goleiro, que protege a área dos atacantes adversários. Portanto, 

pensando em uma dinâmica de futebol de salão onde inúmeras vezes, durante o jogo, a bola 

fica dentro da área, a probabilidade do zagueiro fazer ou receber falta, ao tentar proteger seu 

gol, é alta. Já a hipótese que podemos levantar sobre o jogador 11 envolve características de 

um padrão de comportamento típico do próprio jogador. Este sempre foi apontado pela 

comissão técnica, como o jogador mais “malandro” da equipe, ou seja, destaca-se o fato de 

que marca forte, com muito mais contato com o adversário em comparação aos outros 

jogadores do grupo, sempre havendo algum contato do braço e mãos no adversário. Os 

resultados mostraram que essa “fama” tem seu fundamento. Ainda nessa figura, podemos 

destacar os resultados do jogador 9, cujo número de episódios críticos “iniciados” foi maior 

que o número de episódios críticos “recebidos”. Esse jogador junta-se aos jogadores 5 e 11, 

como os que iniciaram mais episódios do que receberam. Mais à frente serão melhor 

explicitadas as hipóteses sobre os jogadores. 

 

 Nas Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 são representados os 

números acumulados de episódios críticos iniciados e recebidos por categoria para cada 
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jogador. A categoria Outros não está aqui representada, pois os episódios desta categoria 

envolviam outros jogadores, ou a comissão técnica, a torcida, entre outros. Cabe ressaltar que 

os dados do jogador 13 não estão aqui representados pelo fato de ele não ter jogado nenhuma 

partida, por ser o goleiro reserva do time.  
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 No caso do jogador 5, levantou-se a hipótese de que o alto número de episódios de que 

participa possa estar relacionado à posição dentro de quadra que ele ocupa – zagueiro – que 

aumenta a probabilidade de ele entrar mais em contato com o adversário, ao defender o seu 

gol. No entanto, o número de faltas a ele associado é muito maior, do que em relação a 

jogadores atacantes do time, por exemplo. O que mais poderia controlar seu comportamento? 

Além disso,  há outros jogadores de mesma posição, que não se destacam na quantidade de 

faltas como o referido jogador. 
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 Outras duas figuras com resultados que se destacam são a do jogador 6 (Figura 12) e 

do jogador 8 (Figura 14 acima). A quantidade de episódios sofridos foi imensamente maior do 

que a quantidade de episódios iniciados pelos jogadores. Ou seja, ao longo dos jogos, tais 

jogadores sofreram inúmeras faltas,  inclusive, uma quantidade alta de episódios críticos da 

categoria Faltas hostis ou combativas, em relação aos outros jogadores, mas, no entanto, 

iniciaram poucos, ou em alguns jogos, nenhum episódio crítico desta categoria. O que 

mantém esse padrão de compormento dos jogadores 6 e 8? Na gíria do futebol, tais jogadores 

são “caçados” em quadra, no sentido de sofrerem altas quantidades de faltas e entradas mais 

“duras”, e no entanto, não revidam. Se podemos chamar isso de autocontrole, de onde vem 

esse controle? 

 Skinner (1953/2003) fala da importância da sociedade como a principal fonte de 

controle dos comportamentos ditos autocontrolados. Se o indivíduo se comporta de forma 

incompatível com um comportamento que poderia ser reforçado positivamente de forma 

imediata, é porque há outras fontes reforçadoras operando para que esse comportamento seja 

emitido. O  contexto social desempenha um importante papel como fonte reforçadora ou 

punidora de diversos comportamentos, gerenciando e mantendo a sociedade sob “controle”.  

O autor também afirma que o próprio grupo acaba por manter-se sob controle, pois cada 

indivíduo gerencia o reforço e a punição do outro integrante do grupo. Podemos trazer esse 

mecanismo de funcionamento do grupo, para o nosso grupo em questão. Eles são reforçados 

socialmente por seu comportamento não agressivo em jogo, por diversos indivíduos dentro e 

fora do meio esportivo da modalidade, aparentemente fontes  reforçadoras para o grupo. Os 

próprios membros do grupo reforçam essas atitudes e, o principal, eles ganham a maioria dos 
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jogos – esse reforço, por si só, já é um poderoso reforço de toda uma cadeia comportamental 

que rege o grupo. Os membros do grupo ao longo do tempo passam a administrar reforços e 

punições para os próprios membros do grupo no sentido de manterem essa cadeia de 

comportamentos.  

 Mais ainda, coincidentemente, os jogadores que sofreram muito mais faltas – 6 e 8 – 

são os melhores jogadores do time (foram convocados para a seleção paulista) e que, 

consequentemente, ficam mais tempo com a posse de bola. Retomando as palavras de  

Skinner (1953/2003): 

(...) As mesmas culturas também produzem pessoas cujo 

comportamento é controlado principalmente pelo comportamento dos outros. 

Em qualquer empresa cooperativa, parece que se requer essa divisão do 

trabalho. O líder não é totalmente independente do liderado, entretanto, pois 

seu comportamento requer o apoio do comportamento correspondente por parte 

dos outros (...). (Skinner 1953/2003, p. 335, grifos meus) 

  

 Os jogadores 6 e 8, além de serem os melhores jogadores, são os que possuem mais 

amigos dentro do grupo e que interagem com todos. Eles funcionam como líderes do grupo. O 

próprio técnico, durante os treinos, pedia para os demais se empenharem assim como esses 

dois jogadores. Poderíamos inferir que ambos os jogadores, pela influência que possuem 

sobre o grupo, são modelos e controlam o comportamento do restante dos membros, assim 

como são controlados por esta posição que acabam por ter no grupo.. 
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 Olhando apenas para os dados é possível levantar a hipótese de que, apesar do jogador 

ser conhecido como “malandro”, o que poderia ser visto como algo ruim, ali dentro do clube, 

e provavelmente dentro da cultura da modalidade em questão, o futebol de salão, ser 

“malandro” também pode significar ser alguém que tem mais experiência de jogo e que pode 

contribuir mais em algum momento, em determinados jogos. Em mais de uma oportunidade o 

próprio técnico justificou colocar em jogo o jogador 11 devido a sua maior “maladragem” e a 

sua capacidade de não se submeter à possível “pressão do jogo”. Assim, esse padrão mais 

“faltoso”, de mais contato corporal com o adversário nas jogadas, mostra-se reforçado 

socialmente pelo grupo. É interessante perceber que, ao mesmo tempo em que o grupo é 

reforçado pela atitude autocontrolada e não violenta, “leal”, há um indivíduo que foge a 

regra, e mesmo assim é reforçado pelo grupo – pelo técnico e colegas. 



51 

 

 

 

 



52 

 

 Buscando relacionar outros fatores à freqüência de episódios críticos nos jogos, foram 

cruzados os dados relativos à sua frequência com outras variáveis do contexto do jogo. A 

tabela 2 abaixo, refere-se à categoria Outros. Ela foi subdividida em tipos de episódios 

envolvendo: jogador com jogador (episódios que não incluissem contato físico); jogador com 

juiz; comissão técnica e torcida. O dado que podemos ressaltar como o mais importante para 

nossa análise é o fato de que nos jogos considerados mais importantes, ou seja, os jogos 3 e 7, 

a comissão técnica não esteve envolvida em nenhum episódio. Podemos talvez ponderar que 

devido à importância de tais jogos, a comissão não tenha interferido para não prejudicar a 

equipe no jogo. É interessante também o fato de que mesmo nos jogos em que a torcida era 

numericamente grande, fosse calma ou fosse agitada, não houve nenhum episódio crítico 

iniciado por ela. O único episódio crítico deste tipo ocorreu em um jogo no qual não havia 

torcida. Nos jogos estavam assim as torcidas: 

 Jogo 1: Torcida presente “calma”; 

 Jogo 2: Torcida ausente; 

 Jogo 3: Torcida presente “agitada”; 

 Jogo 4: Torcida ausente; 

 Jogo 5: Torcida presente “calma”; 

 Jogo 6: Torcida presente “calma”; 

 Jogo 7: Torcida presente “agitada”. 

Tabela 2. Subcategorias inseridas na categoria OUTROS 

                  Subcategorias ou tipos de episódios 

Jogo Jogador com 

Jogador  

Jogador com 

Juiz 

Comissão 

Técnica 

Torcida Total 

1 0 1 3 0 4 

2 0 0 0 0 0 

3 2 1 0 0 3 

4 

5 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

0 

1 

3 

Total 3 5 6 1 15 
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Tratando de torcida, a tabela seguinte (3), mostra o número de episódios críticos totais 

de cada categoria, em relação à ausência ou presença da torcida e, se presente, seu “estado” 

agitado ou calmo. Cabe ressaltar que na ausência da torcida o número de episódios críticos é 

menor, se comparado ao que ocorreu nas ocasiões em que ela estava presente, e que a 

presença da torcida “calma” ou “agitada” não revelou diferença no número de episódios 

críticos de cada categoria. Porém, a presença da torcida “agitada”, mostrou um número um 

pouco maior de episódios críticos nas categorias Faltas hostis ou combativas (15) e Outros 

(6). Não é uma diferença gritante, porém pode ser um dado interessante, para estudos futuros. 

 

Tabela 3. Número de episódios críticos, em cada categoria, na presença ou não da 

torcida. 

 Categorias 

Torcida Faltas normais ou “de 

jogo” 

Faltas hostis ou 

combativas 

Outros Total 

Ausente 42 12 4 58 

Presente “calma” 65 12 4 81 

Presente “agitada” 61 15 6 82 

Total 168 39 14 221 

  

Em relação à tabela 4, que mostra ações do atleta em relação às faltas, cabe destacar 

que na maioria dos episódios críticos podem ter ocorrido, ao mesmo tempo, 2 ou 3 tipos de 

manifestações dos atletas. Assim, os dados da tabela 4 representam 158 “atitudes” ou 

“manifestações” dos atletas que foram relacionadas com os episódios de alguma maneira. O 

resultado que chama a atenção na tabela, é o número de quedas dos atletas. Mesmo em 

relação às faltas consideradas pela pesquisadora, porém não apitadas pelo juiz ou exigidas de 

alguma forma pelo atleta, é possível identificar um alto número de quedas – 39. Outra forma 

de exigência que demonstraria que o atleta identificou o episódio como uma falta seria 

“parar” totalmente a jogada, ou seja, parar o que estava fazendo exatamente no momento em 

que ocorreu o episódio. Outra possibilidade seria o atleta reclamar verbalmente ou com gestos 

bruscos com as mãos e braços em direção ao juiz da partida, exigindo a marcação da falta. 

Pode-se ver na tabela que reclamar e fazer gestos bruscos foi predominante quando o juiz não 

apitou o que o atleta considerou como falta sofrida. Vale ressaltar que como mais de uma 
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atitude ocorreu no mesmo episódio, a atitude cair, esteve muito presente com a atitude de 

colocar a mão na parte do corpo atingida no choque com o adversário – das 15 ocorrências, 14 

aconteceram junto com uma queda do atleta, e tais ocorrências foram seguidas pela marcação 

da falta por parte do juiz. 

 

Tabela 4. Ações do atleta em relação às faltas apitadas pelo juiz, identificadas pelo atleta 

ou identificadas pela pesquisadora. 

 Cair Mão na parte do 

corpo 

Parar Gestos bruscos/ 

Reclamar 

Total 

Faltas apitadas 46 15 9 7 77 

Faltas identificadas pelo atleta 8 3 9 18 38 

Faltas identificadas pela 

pesquisadora 

39 4 0 0 43 

Total 93 22 18 25 158 

 

Comparando a Tabela 4, com uma tabela que também procurava ações do atleta em 

relação às faltas apitadas pelo juiz, identificadas pelo atleta ou identificadas pela 

pesquisadora, na pesquisa realizada por Ansai e Sério (2008), percebemos em ambas as 

pesquisas, a alta freqüência de comportamentos que não fazem parte da prática da 

modalidade, como reclamar de alguma forma seja verbalmente, ou com gestos, seja parar de 

jogar, cair, fingir que cai, entre outros comportamentos. Por que há tantos comportamentos 

“alternativos” dos atletas em relação às faltas, apitadas ou não? Segundo Elias (1939/1994), 

seriam estratégias dos atletas que de alguma forma foram reforçadas e instituídas no passado, 

para vencer o adversário. Essas atitudes substituem o uso da força física, uma vez que a 

agência controladora que mantém o controle, no caso os juízes, pode decidir a favor deles, 

uma vez que os atletas se mostrem através, de caretas de dor, reclamações, gestos, cair, parar 

a jogada entre outros, que foram prejudicados pelo adversário de forma fora dos padrões, das 

regras da modalidade. 

 Por que essa diferença entre os jogadores, em relação à participação destes nos 

episódios críticos? Porque a maioria dos jogadores do grupo recebeu muito mais faltas do que 

“iniciou”, mesmo em jogos muito importantes? Ou mesmo se o grupo em questão estava 

perdendo, ou mesmo se havia muita torcida? 
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 Considerando que, mesmo com os possíveis limites do repertório de observação e 

registro, os resultados podem estar refletindo, em alguma medida, o comportamento dos 

atletas, uma possibilidade de interpretação poderia ser explorada. Se pudermos partir desta 

consideração, podemos supor que a situação apresenta para os participantes traços de situação 

aversiva, mais especificamente, de situações nas quais estão presentes estímulos aversivos 

condicionados (como por exemplo, a presença de um juiz, a presença de instruções a serem 

seguidas, a crítica de outros, ou mesmo os resultados de uma ação que não foi bem sucedida). 

Nesse sentido, o resultado se aproxima muito ao encontrado por Ansai e Sério (2008): 

(...) Sidman, em seu livro, Coerção e suas implicações (1995), diz que a 

coerção social é predominante em nossa sociedade e que as pessoas reagem a esta 

coerção de diversas maneiras. Assim, em algumas contingências que os outros nos 

impõem, nos deixam sem a opção de fuga ou esquiva, tornando assim, a punição 

inevitável. Quando a punição é indiscriminada e o sujeito não tem como escapar disso, 

ele entra em uma situação que Sidman (1995) chamou de supressão condicionada. No 

laboratório, em experimento básico, a supressão condicionada é a relação entre a 

apresentação de um estímulo pré-aversivo (por exemplo, uma luz que fica ligada 

durante um certo tempo) seguida da apresentação de um estímulo aversivo inescapável 

(por exemplo, um choque) e as ações do sujeito experimental.  No período em que o 

estímulo pré-aversivo está presente, o sujeito muda radicalmente o seu 

comportamento. Entretanto pode fazê-lo de duas formas diferentes. Tendo passado em 

situações relacionadas, por uma história de reforçamento positivo, o sujeito pára de 

emitir a resposta que vinha emitindo e que produzia conseqüências reforçadoras e 

demonstra todos os sinais que geralmente nomeamos como sinais de ansiedade (no 

caso de ratos, em laboratório, defecar e tremer, por exemplo); mas se, em situações 

relacionadas, o sujeito passou por uma história de reforçamento negativo, as respostas 

que produziam a remoção do reforçador negativo aumentam muito de freqüência, 

caracterizando o que Sidman (1995) chamou de hiperatividade. Assim, essa diferença 

tão marcante no número de episódios registrados, relacionados aos diferentes 

jogadores, pode ser reflexo de uma história diferente de reforçamento em contato com 

uma situação aversiva. Portanto, situações como a de treino de futebol, onde só a 

presença do professor pode já significar um sinal de aviso de punição, podem fazer 

com que alguns alunos se comportem muito, e outros parem de responder (...). (Ansai 

e Sério, 2008, p.33) 

 

 Assim, como na pesquisa anterior, essa também mostrou o ambiente da prática da 

modalidade como um ambiente repleto de estimulação aversiva: a presença de vários juízes, 

do adversário, da torcida, entre outros. Inclusive, podemos até inferir como este ambiente por 

ser de competição mais hostil e aversivo do que o da pesquisa de Ansai e Sério (2008), visto 
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que o reforço de um time se dá às custas dos outros times, o que torna a competição ainda 

mais acirrada. 

 Em relação ao cumprimento de regras e o exercício do autocontrole, podemos 

relembrar os resultados da pesquisa de Ansai e Sério(2008): 

(...) Estes resultados ficam bem interessantes quando examinados do ponto de vista do 

autocontrole possivelmente envolvido nas práticas esportivas; há um número grande 

de reclamações em relação à atuação do professor enquanto juiz, situação na qual sua 

atuação deve estar indo na direção do cumprimento das regras que deveriam promover 

ou, pelo menos auxiliar, o autocontrole. (...) A presença de reclamações diante das 

ações do „juiz‟ pode indicar que o exercício de autocontrole não se apresenta como 

algo já estabelecido e mais, que parece mesmo envolver comportamento de esquiva, 

como destacado na introdução desta pesquisa; mas, de alguma forma, o jogador parece 

estar mais preparado para ele, nesta situação, do que nas situações que se afastam do 

domínio das regras do jogo e se aproximam de relações mais pessoais, como parece 

ser o caso das interações entre o „professor‟ e seus alunos-jogadores. Nestas interações 

é que surgiram os episódios mais claramente relacionados com relações violentas, 

episódios que envolveram o que pode ser visto como „agressões‟ físicas dos jogadores 

em relação ao professor. (...) (p. 35) 

 

E a pergunta mais importante, talvez, dessa pesquisa: porque esse grupo, em questão, é 

como poderíamos dizer, tão autocontrolado em relação aos adversários? Porque nesse grupo 

especificamente, o uso de violência é pouco utilizado como recurso dentro da prática da 

modalidade? 

(...) Em geral, comportar-se como os outros se comportam tem grande 

possibilidade de ser reforçado. Parar para olhar em uma vitrina de loja que já 

atraiu uma multidão tem maior probabilidade de ser reforçado do que parar 

para olhar em vitrinas que não atraíram ninguém. Usar palavras que já foram 

usadas por outros, em lugar de termos estranhos, tem maior probabilidade de 

ser reforçado positivamente ou não ter conseqüências aversivas. Milhares de 

situações desse tipo geram e sustem uma enorme tendência para se comportar 

como os outros se comportam. (Skinner, 1953/2003, p. 341) 

 

Como a pesquisadora não pode registrar o que ocorreu fora do contexto de jogo, como 

por exemplo, as situações de treino, não se pode afirmar que em situações “mais pessoais”, o 

autocontrole se mostre mais deficiente do que em relação ao autocontrole relacionado ao 

seguimento das regras da modalidade. Porém os resultados demonstram que este grupo – 

grupo objeto – tem um autocontrole muito mais “desenvolvido” em relação ao seguimento de 

regras da modalidade, do que os participantes da pesquisa de Ansai e Sério (2008), ou mesmo 
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do que os grupos adversários envolvidos na coleta de dados. Uma fala marcante de um dos 

jogadores, mais especificamente do jogador 5, no primeiro treino após o jogo 3 (vide Anexo 

2), pode ilustrar os resultados encontrados: Indagados pelo técnico da equipe sobre o motivo 

pelo qual os jogadores não “encostaram” no adversário, não fizeram marcação “em cima” do 

adversário (geralmente esse tipo de marcação leva a um maior número de faltas cometidas), o 

jogador 5 respondeu: “Lógico que não vamos encostar neles, a gente não quer tomar um 

cartão amarelo, e muito menos o vermelho. A gente quer marcar na bola”. 

Esse comentário foi seguido da concordância dos outros jogadores, seja falando “é”, 

seja balançando a cabeça sinalizando “sim”. O termo “marcar na bola”, significa marcar o 

adversário, apanhar a posse de bola, mas sem falta, ou seja, sem atos violentos contra o 

adversário. 

Essa frase marcou a pesquisa no sentido de responder os resultados encontrados. Se 

por um lado, o grupo com essa postura autocontrolada, não obteve o reforço final, ser 

campeão, por outro lado o grupo teve “visibilidade” e reconhecimento social. O grupo foi 

reconhecido como bom, humilde, correto e, portanto, foi muito reforçado socialmente, seja 

pela comissão técnica, seja por outros profissionais de outros clubes. E conforme o 

campeonato transcorreu, o próprio grupo começou a se auto-manter nesse padrão controlado. 

Eles mesmos cobravam uns dos outros uma marcação “limpa” e sem “faltas”. 

Assim, para esse grupo, similarmente ao grupo observado na pesquisa de Ansai e 

Sério (2008), a constituição do conceito de regras da modalidade está “formada”. Pelos 

resultados encontrados, os indivíduos do grupo seguem as regras de forma até exemplar. No 

que diz respeito aos comportamentos de reação dos atletas às faltas apitadas ou não pelo juiz, 

novamente há uma semelhança em relação à pesquisa anterior – alta freqüência desses 

comportamentos, inclusive reações contrárias à continuação do andamento do jogo. Segundo 

Elias (1939/1994), esses comportamentos são parte do processo civilizatório e são 

comportamentos incompatíveis com aqueles ditos violentos. São outras formas de conseguir 

os objetivos – leia-se aqui, reforços – que não utilizando de mecanismos violentos – força 

física, por exemplo. Assim, “parar”, “reclamar”, “fazer gestos bruscos”, “cair”, entre outros, 

são alternativas para conseguir a posse de bola perante o juiz de forma “legal”, de maneira a 

não se utilizar de métodos violentos para tomar a posse de bola, dando uma cotovelada, por 

exemplo. 

Se segundo Sidman (1995/2005), alguma coerção é inevitável, não podemos ter a 

expectativa de eliminar toda a coerção do mundo, pois, como já foi citada, a natureza é 
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inerentemente coercitiva. Poderíamos fazer novas análises sobre os resultados desse grupo em 

questão, visando a identificação mais pormenorizada dos mecanismos que este grupo criou 

para manter-se com um nível de autocontrole satisfatório, pensando no conceito de civilizado, 

proposto por Norbert Elias (1939/1994), para, quem sabe, podermos adaptar e reproduzir tais 

modelos em diferentes contextos, principalmente no âmbito do esporte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa pretendeu mostrar um caminho para a compreensão da violência, ou 

melhor, achar alternativas para identificar e modificar os mecanismos que geram e mantém 

relações violentas. O esporte como fenômeno social de grande importância reflete os 

mecanismos que também atuam na sociedade. 

 As regras de uma modalidade, assim como as leis governamentais, têm por objetivo 

manter as relações sob controle, mas na maioria das vezes falham, seja por não descreverem 

claramente as contingências, seja pelos reforçadores concorrentes e imediatos se sobreporem 

aos de longo prazo. 

 O grupo observado revelou características peculiares em relação a regras e à emissão 

de comportamentos violentos quando comparado com os grupos adversários. A possibilidade 

de que o padrão de comportamento do grupo observado possa se estender a outros grupos 

pode depender das próprias regras da modalidade. Nesse sentido, no que diz respeito ao 

esporte tais regras devem ser mais bem descritas, no sentido de clarificar o contexto, o 

comportamento-alvo e sua conseqüência e identificar o que deve ser feito ao invés de somente 

enfatizar o que é proibido fazer. Além disso, para um bom gerenciamento do comportamento, 

o grupo no qual o indivíduo está inserido deve garantir e manter o comportamento sempre 

mais civilizado, o menos violento possível e sempre visando o grupo. Talvez esse seja o 

gerenciamento mais eficaz possível, pois o grupo e seus indivíduos a todo o momento estão 

juntos interagindo, uns sendo o contexto dos outros para a emissão dos comportamentos. 

 Pensando especificamente na psicologia e na psicologia do esporte é importante 

termos essa consciência do poder da conseqüência sobre o comportamento e também a 

importância do controle do comportamento. Ele não é algo interno ao sujeito e sim externo. 

Se manipularmos variáveis das quais o comportamento é função poderemos então controlar o 

comportamento. Essa noção é de extrema importância para mantermos sob controle não 

apenas comportamentos violentos, mas também qualquer comportamento, inclusive 

comportamentos relacionados ao desempenho da modalidade, tanto para modalidades 

individuais quanto coletivas.  
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
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Termo de Consentimento 

 

O projeto de pesquisa em implementação, sob coordenação da professora Denize Rubano, tem 

a finalidade acadêmica de produção de informações sobre as relações que se estabelecem entre atletas, 

entre atletas e treinadores e entre ambos e espectadores, durante os jogos de futsal, em categorias de 

base. O objetivo do projeto proposto é descrever as diferentes ações que ocorrem, nas situações da 

prática dessa modalidade esportiva, as condições que estavam presentes antes dessas ações e as 

condições que se seguiram a elas. Durante essas sessões de observação, o pesquisador não interferirá 

em hipótese alguma. Sua atividade restringir-se-á a registrar com uma filmadora os jogos. 

Eventualmente, pode ser realizada uma breve entrevista com alguns dos atletas, que tem por 

finalidade, apenas, recolher dados que possam, de alguma forma, estar ligados aos objetivos do 

projeto. 

Os atletas não sofrerão qualquer tipo de constrangimento e estarão livres para participar das 

atividades de pesquisa, permitindo que sejam registradas informações sobre suas ações durante os 

jogos, ou mesmo de deixarem de participar, em qualquer momento do desenvolvimento do trabalho. A 

identidade de cada um dos participantes será preservada e a divulgação dos resultados será feita 

apenas com fins de divulgação científica. 

No Brasil, hoje, toda pesquisa com participantes humanos necessita da autorização prévia do 

participante ou de um responsável, por isso solicito seu consentimento informado. Para tanto, peço que 

você preencha o formulário abaixo assinado. 

Eu, ___________________________________, autorizo que meu filho participe do estudo 

acima mencionado e declaro estar ciente dos objetivos e detalhes do mesmo. Entendo que o 

participante não é obrigado a participar, podendo interromper sua participação a qualquer momento, 

sem ser em nada prejudicado. Estou ciente da confidencialidade dos dados que serão obtidos e de que 

estes deverão ser utilizados apenas para fins acadêmico-científicos. 

 

Nome do supervisor da categoria _________________________________RG______________ 

Assinatura ____________________________________________________________________ 

Nome do pai/mãe do atleta ______________________________________RG______________ 

Assinatura ____________________________________________________________________ 

Data _______/______/_______ 
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ANEXO 2 

FOLHA DE REGISTRO E ANÁLISE DOS DADOS 
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JOGO 1 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores 

mediados 

 

 

 

 

 

   ANTES do jogo: Durante a semana, o volume de treino do grupo em questão aumentou. Eles começavam o treino sempre 

antes do horário habitual e acabavam depois do horário. Os treinos só não ultrapassavam muito o tempo limite do treino, pois 

o horário já é considerado tarde (das 20h00 às 22h00), o que dificultava o retorno para casa (todos iam embora de ônibus), 

então o técnico sempre dizia para chegarem no horário, para não perder nenhuma parte do treino, pois todas eram importantes 

(começa com a parte física, depois a técnica e por último a tática). 

Foi dito aos jogadores, que o time que iriam enfrentar era muito bom, principalmente na parte tática, então, se o grupo 

quisesse vencer, deveria se aplicar muito taticamente e obedecer as indicações do técnico, para conseguir “furar” a defesa 

adversária. 

O técnico ressaltou que o grupo em questão era muito melhor que o adversário e que poderiam ganhar.  

Na ocasião não havia muita torcida no ginásio. 

  

1 1 Jogador 1 passa a bola para 

o jogador 5 na área de 

defesa. 

Jogador adversário dá um 

tranco no jogador 5 no ombro. 

Jogador 5 desequilibra, mas não 

cai. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

2 1 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

meio de quadra perto da 

lateral. 

Jogador 4 com o braço impede 

a passagem do jogador 

adversário. 

Jogador adversário para, e a bola 

continua a rolar. 

Jogador adversário reclama que o 

jogador 4 parou ele. 

Juiz apita falta do jogador 

4. 

3 1 Jogador 8 está com a posse 

de bola no ataque, perto da 

linha de fundo. 

Goleiro adversário vai ao 

encontro e abraça a bola no 

chão. 

Jogador 8 chuta a bola, mas 

acerta também o braço do 

goleiro adversário. 

O goleiro adversário fica deitado 

no chão com a bola, e com uma 

das mãos no braço que foi 

acertado. 

Juiz apita falta do jogador 

8. 

O massagista entra em 

quadra para atender o 

goleiro. 

4 1 Jogador 4 vai dominar a 

bola no meio de quadra. 

Jogador adversário chega e 

empurra com o quadril o 

jogador 4. 

Jogador adversário domina a bola. 

Jogador 4 levanta os braços na 

direção do juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

5 1 Jogador 3 está na linha de Jogador adversário dá um Jogador 3 cai no chão. Juiz dá escanteio para o 
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fundo adversária e vai 

cruzar a bola. 

carrinho de frente no jogador 3. Bola sai pela linha de fundo. jogador 3. 

6 1 Jogador adversário recebe 

a bola do goleiro. 

Jogador 4 dá uma rasteira no 

pé do jogador adversário. 

Jogador adversário desequilibra e 

corre atrás do jogador 4 que está 

em posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

7 1 Jogador 6 está com a posse 

de bola avançando ao 

ataque. 

Jogador adversário dá um 

tranco de lado no jogador 6. 

Jogador 6 cai no chão. 

Jogador adversário retoma a posse 

de bola. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

   Jogo: 1 x 0 para o grupo observado   

8 1 Jogador adversário avança 

em direção o ataque. 

Jogador 4 deixa a perna no 

caminho do jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta. 

9 1 Jogador 8 recebe a bola 

dentro da área de ataque. 

Goleiro dá um tranco por trás 

no jogador 8. 

Jogador 8 inclina-se para frente e 

perde a posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

 

10 1 Juiz deixa o jogo seguir 

após tranco do goleiro no 

jogador 8 dentro da área. 

Técnico do time em questão 

grita e pula fazendo gestos para 

o juiz e o auxiliar.  

O juiz e o auxiliar olham para o 

técnico. 

O auxiliar pede 

enfaticamente para o 

técnico ficar quieto. 

11 1 Jogador adversário está 

com a posse de bola, 

avançando pela lateral. 

Jogador 4 passa o pé no pé do 

adversário por trás deste. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

4. 

   Jogo 1 x 1   

12 1 Jogador 8 está com a posse 

de bola no meio de quadra. 

Jogador adversário alavanca a 

perna do jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

13 1 Jogador 6 está com a posse 

de bola correndo pela 

lateral em direção a linha 

de fundo adversária. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 6 de lado. 

Jogador 6 perde o equilíbrio. 

Bola sai pela linha de fundo. 

Juiz apita tiro de meta do 

goleiro adversário. 

14 1 Bola está no alto, e o 

jogador adversário se 

preparar para dominá-la. 

Jogador 4 dá um tranco no 

jogador adversário. 

Jogador adversário vai para o 

lado. 

Jogador 4 domina a bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

15 1 Goleiro adversário está 

com a posse de bola e 

decidindo para quem vai 

Jogador 8 chega dá um tranco 

no goleiro. 

Goleiro vai pro lado e empurra o 

jogador 8. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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tocar a bola. 

    Jogo 2 x 1 para o grupo observado   

    INTERVALO: O técnico elogia o desempenho dos jogadores. Disse que a paciência e a “obediência tática” deles deram 

resultado e estavam ganhando. Exigiu mais “pegada” do time, ou seja, que a marcação continuasse e até aumentasse de força 

e precisão. Completou dizendo para continuar assim, que a vitória seria do grupo. 

Todos os jogadores que jogaram, ou seja, os titulares estavam visivelmente cansados, pois o jogo exigia muita atenção e 

marcação dura, o que exigia o esforço físico ainda maior. 

  

16 1 Jogador 9 recebe a bola do 

jogador 5 na intermediária 

de ataque. 

Jogador adversário chega 

empurrando com o ombro o 

jogador 9. 

Jogador 9 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

17 1 Jogador 4 está com a posse 

de bola na defesa e se 

prepara para passar a bola 

para o jogador 6. 

Jogador adversário intercepta 

com o pé e com mão acerta o 

rosto do jogador 4. 

Jogador 4 põe a mão no rosto e 

para de andar. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

18 1 Jogador 7 está com a posse 

de bola na entrada da área 

adversária e se prepara para 

chutar. 

Jogador adversário trava a bola 

e prende o pé do jogador 7 no 

chão. 

Jogador 7 cai no chão e põe a mão 

no tornozelo. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

A massagista do time entra 

para ver o tornozelo do 

jogador. 

19 1 Jogador 5 está com a bola 

perto do seu gol. 

Jogador adversário tenta roubar 

a bola, empurrando o jogador 

5. 

Jogador 1 chuta a bola para longe. Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 3 x 1 para o grupo observado.   

20 1 Jogador adversário recebe 

a bola e se prepara para 

chutar de fora da área. 

Jogador 10 dá um carrinho no 

jogador adversário de frente. 

A bola vai para o lado e outro 

jogador adversário chuta a gol. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

21 1 Juiz deixa o jogo seguir, 

depois de um carrinho de 

frente do jogador 10. 

Jogadores adversários e técnico 

adversário reclamam com o 

juiz. 

Juiz olha para o auxiliar. Juiz diz para jogadores se 

acalmarem. 

Auxiliar diz para o técnico 

ficar na sua área. 

22 1 Jogador 8 recebe a bola na 

frente do gol adversário. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 8 e resvala com a mão 

Jogadores do time reclamam 

pênalti. 

O juiz deixa o jogo seguir. 
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na bola. 

23 1 Juiz deixa o jogo seguir 

depois que jogador 

adversário empurra o 

jogador 8 e toca com a mão 

na bola dentro da área. 

Supervisor do time em questão 

faz gestos bruscos e grita, 

reclamando do juiz. 

O juiz olha para o supervisor. Juiz expulsa o supervisor 

do jogo. 

    FIM DO JOGO: O time em questão se mostrou muito contente por vencer o jogo, mesmo que por um placar mais 

“apertado”, pois eles mesmos reconheceram a dificuldade de “furar” a defesa adversária que “era muito bem montada” (sic). 

O técnico disse que era muito importante a vitória, já que agora estavam na segunda fase e que tinha certeza de que esse 

grupo iria longe. 
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JOGO 2 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores mediados 

 

 

 

 

 

   ANTES do jogo: A equipe estava invicta e entre os clubes já comentavam sobre o grupo, como um dos favoritos. Os atletas 

sabiam e diziam estar felizes por estar nessa condição. 

No vestiário o técnico disse da importância do jogo, apesar deste não valer nada em termos de classificação, pois já 

estávamos classificados. O técnico ressaltou que o time adversário era muito bom e que poderia chegar entre os primeiros. 

Mas que o nosso era melhor, e que, portanto, podíamos vencer. 

O time adversário tem “fama” de ser “malandro”, ou seja, faz faltas, marca os adversário sempre de uma forma faltosa – põe 

a mão no rosto, dá empurrões.  

Não havia público nas arquibancadas. 

  

1 2 Jogador 4 está com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário passa o 

pé sobre a perna do jogador 

4. 

Jogador 4 cai no chão com as 

pernas abertas e toca a bola com a 

mão. 

O juiz apita falta do jogador 4. 

2 2 Jogador 3 está com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário passa o 

pé sobre o pé do jogador 3. 

Jogador 3 cai no chão. O juiz apita falta do jogador 

adversário. 

3 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque. 

Jogador 3 segura o jogador 

adversário pelo braço. 

A bola sai pela lateral. O juiz apita lateral para o 

jogador 3. 

    Jogo: 1 x 0 para o time adversário   

4 2 Jogador 4 está com a 

posse de bola em 

direção ao ataque. 

Jogador adversário com a 

perna, levanta a perna do 

jogador 4. 

Jogador 4 cai no chão. 

 

O adversário pega a bola e parte 

para o ataque. 

5 2 Jogador 3 está com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário empurra 

o jogador 3 no rosto. 

Jogador 3 desvia do braço do 

adversário e continua com a bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

    Jogo: 2 x 0 para o time adversário   

6 2 Jogador 3 continua com 

a posse de bola na 

defesa. 

Jogador adversário passa o 

pé, dando uma rasteira no 

jogador 3. 

Jogador 3 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

7 2 Jogador 5 está com a Jogador adversário passa o Jogador 5 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 
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posse de bola no 

ataque. 

pé, dando uma rasteira com 

força no jogador 5. 

adversário. 

8 2 Jogador 6 está com a 

posse de bola e segue 

para o ataque. 

Jogador adversário passa o 

pé no jogador 6. 

Jogador 6 se desequilibra e perde o 

domínio da bola. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

9 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque. 

Jogador 10 empurra com o 

braço o jogador adversário. 

O jogador adversário cai no chão. 

A bola sai pela lateral. 

Juiz apita lateral para o jogador 

10. 

    Jogo: 3 x 0 para o time adversário   

10 2 Goleiro adversário 

lança a bola para o 

ataque. 

Jogador adversário empurra 

com força o jogador 7. 

O jogador 7 cai no chão, dando 

uma cambalhota. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

11 2 Jogador 7 recebe a bola 

na defesa. 

Jogador adversário empurra 

com o braço o jogador 7. 

Jogador 7 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

Jogador adversário abre os 

braços e diz que não fez nada. 

12 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

defesa. Jogador 11 

divide a bola com ele. 

Jogador 11 acerta a canela 

no rosto do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão com 

a mão no rosto. 

Juiz apita falta do jogador 11. 

13 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque, perto da linha 

lateral. 

Jogadores 7 e 14 empurram 

o jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. O juiz levanta os braços, em 

sinal de “seguir o jogo”. 

14 2 O juiz levanta os 

braços, em sinal de 

“seguir o jogo”. 

Jogador 7 está com a 

posse de bola. 

Jogador adversário impede a 

passagem do jogador 7 com 

as costas. 

Jogador 7 cai no chão. 

A bola sai pela lateral. 

Juiz apita lateral para o jogador 

adversário. 

15 2 Jogador 6 está com a 

posse de bola no 

ataque. 

Jogador adversário segura a 

camisa pela manga, do 

jogador 6. 

Jogador 6 perde a posse de bola. O jogador 4 pega a bola no 

ataque. 
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16 2 O jogador 10 está com 

a posse de bola no meio 

da quadra. 

O jogador adversário passa 

o pé dando uma rasteira no 

jogador 10. 

O jogador 10 cai no chão. O jogador adversário segue 

para o ataque com a posse de 

bola. 

    Jogo: 4 x 1 para o time adversário   

17 2 O jogador 3 se prepara 

para chutar a gol. 

O jogador adversário 

empurra com o ombro o 

jogador 3. 

O jogador 3 cai no chão. O jogador adversário chuta a 

bola para o ataque. 

18 2 A bola desliza para 

cima do jogador 3 no 

ataque.  

Jogador 3 e jogador 

adversário dividem a bola. 

Jogador adversário cai e fica caído 

no chão. 

O jogo segue. Após 30 

segundos, o juiz paralisa o jogo. 

 

 

 

 

 

   INTERVALO: (4x1, para o time adversário): o técnico gritou e gesticulou muito com os jogadores dentro do vestiário. Os 

gritos podiam ser ouvidos da quadra. O técnico pediu “raça” e “pegada” aos jogadores, ou seja, marcar encostando mais nos 

adversários, não os deixando jogar, mais determinação nos ataques para marcar gols, etc. Frases como: “É assim que vocês 

querem ser campeões” ou “Desse jeito não vão chegar nas finais”, foram repetidas vezes gritada pelo técnico. 

  

19 2 Jogador 3 marca a bola 

no ataque. 

Jogador adversário empurra 

o jogador 3. 

Jogador adversário mantém a posse 

de bola. 

 

20 2 O jogador adversário 

está com a posse de 

bola no ataque. 

Jogador 3 divide a bola com 

o jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Jogador 3 passa a bola para o 

jogador 4. 

21 2 O jogador 10 está com 

a posse de bola no meio 

da quadra. 

O jogador adversário por 

trás, empurra com força 

com a mão o jogador 10, 

pelas costas. 

O jogador 10 cai no chão. O juiz apita falta do jogador 

adversário. 

    O time adversário após a falta citada acima, acumulou 5 faltas de tiro livre direto (ver anexo 1, regra 11, item 2 – punição de 

tiro livre direto). Assim, foi dado uma penalidade máxima ao time adversário. 

  

    Jogo: 5 x 1 para o time adversário   

22 2 O jogador adversário 

marca o jogador 7 que 

está com a posse de 

bola no ataque. 

O jogador 7 estica a mão em 

direção ao jogador 

adversário, atingindo-o. 

Jogador adversário põe a mão no 

rosto. 

Juiz apita falta do jogador 7. 

23 2 Jogador 9 está com a Jogador adversário passa Jogador 9 cai no chão. Jogador 6 chuta a bola para o 



72 

 

posse de bola na defesa. uma rasteira no jogador 9. ataque. 

    Jogo: 5 x 2 para o time adversário   

24 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

entrada da área do 

ataque. 

Jogador 3 faz carrinho de 

frente no jogador 

adversário. 

Jogador 3 acerta a bola que vai para 

a lateral. 

Jogador adversário pula. 

Juiz apita falta do jogador 3. 

25 2 Jogador adversário está 

com posse de bola no 

ataque. 

Jogador 5 trava o pé no pé 

do jogador adversário. 

Jogador adversário cai. Juiz apita falta do jogador 5. 

26 2 Jogador adversário 

ameaça chutar para gol 

da entrada da área. 

Jogador 5 empurra com o 

braço o jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Jogador 5 passa a bola para o 

jogador 3. 

    Jogo: 6 x 2 para o time adversário   

27 2 Jogador 4 está com a 

posse de bola indo para 

a área do ataque. 

Jogador adversário passa a 

perna quando o jogador 4 

passa por ele. 

Jogador 4 desequilibra, mas não 

perde a posse de bola. 

Jogador 4 chuta a gol. 

    FIM DO JOGO: O técnico ressaltou a falta de atitude e “pegada” do time, e disse que precisariam melhorar muito se 

quisessem ser campeões. 

  

 

OBS: Episódios 5 e 6, 13 e 14, são seguidos um do outro. 

 O episódio 25 foi antecedido por um drible do jogador 5 que foi interceptado pelo jogador adversário envolvido no episódio. 

 O jogo em questão foi vencido pelo time adversário por 6 x 2. 

 Mesmo perdendo, o grupo em questão não cometeu uma grande quantidade de faltas.  

 Mesmo após o intervalo, quando o técnico pediu uma marcação mais rígida no adversário, o que provavelmente acarretaria uma maior 

freqüência no número de faltas, o grupo não aumentou a freqüência com que cometeu faltas; ao contrário, o volume de faltas no jogo 

diminuiu no 2º tempo: 9, enquanto no primeiro tempo foram 18. É interessante ressaltar que o time adversário no segundo tempo, 

estourou o número de faltas em tiro livre direto (faltas consideradas mais graves), totalizando 7 para o time adversário. 

 Dos 27 episódios críticos do jogo, 17 foram iniciados pelo adversário e 10 pelo grupo (objeto do estudo). 
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JOGO 3 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores 

mediados 

 

 

 

 

 

   ANTES do jogo: Esse jogo foi considerado o mais importante do campeonato até o momento, pois envolvia as equipes 

favoritas ao título. Durante a semana de treinos, não apenas o técnico, mas todos os integrantes da comissão ressaltaram a 

importância do jogo. E de provar a todos o valor do grupo, pois após a derrota do último jogo, diziam que o time não era tão 

bom, quanto pensavam. O técnico relatou tais afirmações, de outros supervisores e técnicos dos outros times, para os 

jogadores, com o intuito de motivá-los no jogo que estava por vir. O ginásio estava cheio, com ambas torcidas, inclusive 

torcidas organizadas com bandeiras gigantes. A torcida adversária foi até as janelas do vestiário do grupo e colocou música 

muito alta para atrapalhar a concentração do grupo. 

  

1 3 Jogador 4 está com a posse 

de bola no meio de quadra. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 4 pelas costas. 

O jogador 4 cai no chão. O juiz apita falta do 

jogador adversário. 

2 3 O jogador adversário 

domina a bola na defesa. 

Ao dividir a bola, o jogador 5 

empurra com o ombro o 

jogador adversário.  

O jogador adversário vai para o 

lado, perdendo o domínio da bola. 

O juiz apita falta do 

jogador 5. 

3 3 O jogador 1 está com a 

bola em mãos, olhando 

para os companheiros. 

O jogador adversário chega 

perto e dá um tranco, com os 

ombros no jogador 1. 

Jogador 1 dá um passo para o 

lado. 

 

Jogador 1 reclama com o 

juiz do jogador adversário. 

Juiz levanta o braço, 

deixando “seguir”  jogo. 

4 3 Jogador 2 está com a posse 

de bola no meio de quadra. 

Jogador adversário dá um 

carrinho pela frente no jogador 

2. 

Jogador 2 se desequilibra e perde 

a posse de bola. 

O juiz deixa o jogo seguir. 

Jogador 2 reclama de falta. 

5 3 Jogador 3 vai chutar a gol. Jogador adversário trava a 

perna na perna do jogador 3. 

Jogador 3 chuta a bola para fora e 

põe a mão na canela. 

Juiz dá escanteio para o 

jogador 3. 

6 3 Jogador 6 corre em direção 

ao ataque, sem a posse de 

bola. 

O jogador adversário empurra 

o jogador 6. 

Jogador 6 para de correr e abre os 

braços em direção ao juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

7 3 Jogador 6 está com a posse 

de bola, em direção ao 

ataque. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada na orelha do 

jogador 6. 

Jogador 6 para de correr e põe a 

mão na orelha. 

O juiz deixa seguir e o 

jogador adversário fica 

com a posse de bola. 
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8 3 Jogador 5 está com a posse 

de bola na defesa, perto do 

goleiro. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 5. 

Jogador adversário fica com a 

posse de bola e chuta a gol. 

Jogador 5 levanta os braços e 

grita. 

Juiz apita, marcando falta 

do jogador adversário. 

9 3 Jogador 4 está com a posse 

de bola, na linha lateral. 

Jogador adversário dá um 

carrinho pela frente. 

Jogador 4 cai no chão. 

A bola vai pela lateral. 

Juiz dá lateral para o 

jogador 4. 

10 3 Jogador 5 chuta a bola para 

cima, no campo de defesa. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 5 com as mãos em seu 

peito. 

Jogador 5 dá alguns passos para 

trás. 

Juiz deixa seguir o jogo. 

O jogador 1 reclama do 

empurrão do jogador 

adversário. 

11 3 Jogador 6 se prepara para 

chutar a gol. 

Jogador adversário vem 

correndo por trás e empurra 

com o ombro o ombro do 

jogador 6. 

Jogador 6 chuta para fora. Juiz dá tiro de meta para o 

goleiro adversário. 

   Jogo: 1 x 0 para o grupo observado   

12 3 Jogador 3 disputa com o 

jogador adversário a posse 

de bola. 

Jogador adversário coloca a 

mão no rosto do jogador 3. 

Jogador 3 para e põe a mão no 

rosto. 

Juiz dá falta para o jogador 

3. 

                                                                        Jogo: 2 x 0 para o grupo observado   

13 3 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

meio de quadra. 

Jogador 4 cerca o jogador 

adversário e empurra com uma 

das mãos o ombro do 

adversário. 

Jogador adversário continua com 

a posse de bola. 

Juiz deixa seguir o jogo. 

14 3 Jogador 6 cobra lateral, 

jogando a bola para dentro 

da área adversária. 

Goleiro adversário sai do gol, 

empurra os jogadores que estão 

dentro da pequena área e pega 

a bola. 

Jogadores 4 e 2 caem no chão e 

reclamam. 

Juiz apita tiro de meta para 

o goleiro adversário. 

15 3 Jogador 4 está com a posse 

de bola. 

Jogador adversário puxa a 

camiseta do jogador 4. 

Jogador 4 para e levanta os 

braços. 

Juiz apita falta para o 

jogador 4. 

    Jogo: 3 x 0 para o grupo observado   

16 3 Jogador 5 está com a bola 

na defesa. 

Jogador adversário chega 

empurrando o jogador 5. 

Jogador 5 cai em cima da bola e 

levanta-se logo em seguida. 

Juiz deixa o jogo seguir. 
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17 3 Jogador adversário está na 

entrada da área do seu 

ataque. 

O jogador 5 dá um carrinho 

pela frente no jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai. 

Bola sai pela linha lateral. 

Juiz marca tiro livre direto, 

na entrada da área. 

18 3 Juiz marca tiro livre direto, 

na entrada da área. 

Jogadores 1, 3, 4 e 5 vão para 

perto do juiz e reclamam da 

falta dada. 

Juiz dá um passo para trás. Juiz balança a cabeça, 

dizendo “não”. Pede que 

todos vão para os seus 

lugares. 

19 3 Jogador 6 chuta a bola para 

cima. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada no peito do jogador 

6. 

Jogador 6 corre para o ataque. O juiz parece não ter visto 

a cena. 

   Jogo: 3 x 1 para o grupo observado   

 

 

 

   INTERVALO: O técnico lamentou o gol sofrido no fim, dizendo que gols de “bobeira” o grupo não podia tomar. E que 

jogando daquela forma, poderiam ganhar. 

Reforçou o fato do time adversário não ser “perfeito” e não ser o “o bicho-papão” que todos diziam. No entanto, disse 

também para tomarem cuidado com um jogador adversário em específico (camisa nº 16), pois por ser muito habilidoso não 

poderia ser deixado “sozinho”. 

O técnico disse ao jogador 5 para “erguer a cabeça” e não se deixar abalar pelo que ocorreu (o gol sofrido foi falha do jogador 

5 que passou a bola errado e deixou o jogador adversário na “cara do gol"), pois caso contrário, não iria ter um desempenho 

bom no segundo tempo. 

O supervisor do time ressaltou sua preocupação com o cansaço dos jogadores e com o fato de que não iriam agüentar “nesse 

pique”. 

O time adversário voltou para o segundo tempo com alguns jogadores diferentes, dos que terminaram o primeiro tempo. Ao 

longo de todo primeiro tempo, o técnico adversário ia constantemente trocando os jogadores. 

  

20 3 Jogador 3 está com a posse 

de bola no meio de quadra. 

O jogador adversário com a 

perna direita acerta a perna de 

apoio do jogador 3. 

Jogador 3 cai no chão. O juiz apita falta para o 

jogador 3. 

21 3 Jogador 5 joga a bola para 

a lateral. 

Jogador adversário grita no 

rosto do jogador 5. 

Jogador 5 olha para o juiz e 

aponta o jogador adversário. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

22 3 Jogador adversário está no 

ataque e recebe a posse de 

bola. 

Jogador 9 dá um “tranco” com 

os ombros no jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão e 

reclama para o juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

23 3 Jogador 4 recebe a bola do Jogador 4 avança pela quadra e Jogador 4 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 
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jogador 1, na defesa. é empurrado pelo jogador 

adversário. 

24 3 Juiz deixa o jogo seguir, 

após empurrão do jogador 

adversário no jogador 4. 

Jogador 4 empurra pelas costas 

o jogador adversário. 

Jogador adversário perde o 

controle da bola e ela sai pela 

lateral. 

Juiz apita lateral para o 

jogador 4. 

25 3 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

O jogador 9 corre e tromba 

com o jogador adversário. 

Tanto jogador 9 quanto o jogador 

adversário caem no chão. 

Juiz apita falta para o 

jogador adversário. 

    Jogo: 3 x 2 para o grupo observado   

26 3 Jogador adversário recebe 

a bola do goleiro. 

Jogador 11 chega e empurra o 

jogador adversário pelas 

costas. 

Jogador adversário continua com 

a posse de bola. 

Juiz deixa seguir. 

27 3 Jogador adversário 

continua com a posse de 

bola, depois do empurrão 

do jogador 11. 

Jogador 11 volta a cercar o 

adversário e passa a perna na 

perna de apoio do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

11. 

28 3 Jogador 15 está com a 

posse de bola no ataque. 

Jogador adversário empurra 

com o ombro o jogador 15. 

Jogador 15 perde o equilíbrio e 

cai em cima do técnico 

adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

29 3 Goleiro adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 11 cerca o goleiro e 

fica parado na frente bem perto 

dele. 

Goleiro reclama para o juiz do 

jogador 11. 

Juiz diz para continuar a 

jogada. 

30 3 Jogador 5 está com a posse 

de bola na defesa. 

Jogador adversário chega e 

empurra com o ombro, as 

costas do jogador 5. 

Jogador 5 dá um passo para 

frente, mas continua com a posse 

de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

    Jogo: 3 x 3   

31 3 Jogador 8 lança a bola para 

o ataque. 

Jogador adversário levanta a 

perna para interceptar a bola. 

No entanto, acerta apenas o 

jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão e se debate, 

colocando a mão na coxa. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário e lhe aplica o 

cartão amarelo. 

32 3 Jogador adversário corre 

em direção a área de 

ataque. 

Jogador 5 corre atrás do 

jogador adversário, e o 

empurra. 

Jogador adversário perde a 

direção da bola. 

Jogador 5 tem a posse de bola. 

Juiz pede para seguir o 

jogo. 
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33 3 Jogador adversário perde a 

direção da bola. Jogador 5 

fica com a posse de bola.  

Jogador adversário volta e 

corre em direção do jogador 5 

e dá um carrinho pela frente 

nele. 

Jogador 5 cai no chão com a mão 

na perna. 

Juiz apita falta para o 

jogador 5.  

34 3 Jogador 5 está caído no 

chão. 

Jogador adversário passa perto 

do jogador 5 e olha para ele. 

Jogador 5 reclama com o juiz do 

jogador adversário. 

O juiz pede para que o 

jogador 5 cobre logo a 

falta. 

35 3 Jogador 9 está com a posse 

de bola. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 9 com a mão pelas 

costas. 

Jogador 9 perde o equilíbrio e a 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

    Jogo: 3 x 4 para o time adversário   

36 3 Jogador 12 se prepara para 

chutar a bola a gol. 

Jogador adversário dá um 

tranco no jogador 12. 

Jogador 12 perde o equilíbrio e 

cai. 

Técnico do grupo grita e 

pula pedindo, falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

37 3 Técnico grita, gesticula 

muito, pelo fato de o juiz 

ter deixado o jogo seguir. 

A torcida do time em 

questão grita também. 

Jogador 4 está com a posse 

de bola. 

O jogador adversário faz um 

carrinho pela frente no jogador 

4. 

Jogador 4 cai no chão com a mão 

na perna. 

Juiz apita falta para o 

jogador 4. 

38 3 Jogador adversário se 

prepara para chutar a gol, 

de fora da área. 

Jogador 15 chega e trava o 

chute do jogador adversário, 

acertando primeiro a bola e 

depois a perna do adversário. 

Jogador adversário cai no chão 

com a mão na canela, e fica 

deitado. 

Juiz apita falta para o 

jogador adversário. 

39 3 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 5 joga o ombro sobre o 

corpo do jogador adversário. 

Jogador adversário perde o 

domínio da bola. 

Juiz deixa seguir. 

    FIM DO JOGO: O técnico ressaltou a falta de atitude e “pegada” do time, no segundo tempo. No entanto, elogiou o fato do 

jogo ter sido difícil tanto para eles, quanto para o time adversário, o que mostrou que o grupo poderia ganhar da equipe 

adversária em uma possível final. O técnico ressaltou a falta de “fôlego” dos jogadores, o que influenciou, e muito, no 

desempenho da equipe no segundo tempo, tanto que ele fez o que não costumava fazer: trocou de jogadores, ao longo do 

jogo. O técnico só usava essa tática quando estava ganhando por muitos gols. Quando o jogo era difícil usava apenas os 
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considerados “titulares”. 

 

 

 Jogador 1 é o goleiro, por isso pode pegar a bola com as mãos. 
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JOGO 4 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores mediados 

   ANTES do jogo: Na semana antecedente ao jogo, o técnico e os jogadores faziam as contas para saber quais resultados 

classificariam o time, já que haviam perdido o primeiro jogo dessa fase. Uma vitória nossa e uma vitória do último adversário 

nosso, nos levariam praticamente para as semi-finais, dependendo apenas de um empate no último jogo para não depender de 

nenhum outro resultado. O técnico todo dia reforçava essas informações, completando com elogios ao time, afirmando que 

deveriam levantar a cabeça, pois perderam por pouco, e tanto eles quanto o grupo em questão poderiam ter ganho o jogo e que 

na final seria diferente, mas  primeiro deveriam ultrapassar os obstáculos até a final. 

O ginásio estava praticamente vazio no momento do jogo, presentes apenas os familiares e comissões técnicas dos clubes. 

  

1 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

círculo central. 

Jogador 5 estica a perna em 

direção à bola, empurrando 

o adversário. 

Jogador adversário perde o 

equilíbrio e o domínio de bola. 

Juiz continua correndo no 

mesmo sentido em que a bola 

está indo. 

2 4 A bola rola pelo meio 

de quadra. 

Jogador 4 e jogador 

adversário vão disputá-

la. 

Jogador 4 chega à bola com 

a perna levantada, acertando 

a bola e o pé do jogador 

adversário. 

Bola sobe. Jogador adversário levanta os 

braços e reclama da jogada do 

jogador 4. 

Juiz pede para o jogo seguir. 

3 4 Jogador 6 está com a 

posse de bola correndo 

para o ataque. 

Jogador adversário para na 

frente do jogador 6, 

colidindo com este. 

Bola continua correndo na mesma 

direção. 

Jogador 6 para ao bater no jogador 

adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

4 4 A bola é lançada para o 

jogador 8 que vai de 

encontro a ela e ao gol 

adversário. 

Jogador adversário segura 

na cintura do jogador 8. 

Jogador 8 perde a posse de bola. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

5 4 Jogador adversário 

domina a bola na 

intermediária de ataque. 

Jogador 4 dá uma rasteira 

no jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. 

Bola rola para a lateral. 

Juiz apita lateral para o jogador 

adversário. 

6 4 Jogador 1 sai debaixo Jogador adversário pula em Jogador 1 cai sentado no chão. Juiz apita falta do jogador 
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do gol e salta para 

pegar a bola no alto. 

direção ao jogador 1 e o 

empurra com o ombro. 

Bola rola para a linha de fundo. adversário. 

7 4 Jogador 8 está com a 

posse de bola, chuta a 

bola para cima e para 

frente (“chapéu”) e 

corre para pegá-la. 

Jogador adversário põe o 

braço na frente do jogador 

8. 

Jogador 8 para de correr, quando 

colide com o braço do jogador 

adversário. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

8 4 Jogador 5 passa a bola e 

corre para o ataque. 

Jogador adversário fica 

parado no caminho do 

jogador 5, impedindo a 

progressão. 

Jogador 5 colide com jogador 

adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

   Jogo: 1 x 0 para o grupo observado   

9 4 Jogador 6 está com a 

posse de bola e dribla o 

jogador adversário, 

passando por ele. 

Jogador adversário levanta a 

perna esticada quando o 

jogador 6 passa por cima 

dela. 

Jogador 6 cai no chão. Juiz apita falta. 

10 4 Juiz apita falta quando 

o jogador 6 é 

derrubado. 

Jogador adversário encara 

olhando diretamente nos 

olhos do jogador 6. 

Jogador 6 olha para o lado. Juiz pede para que seja cobrada 

a falta. 

11* 4 Jogador 4 se prepara 

para dominar a bola 

com o peito. 

Jogador adversário estica a 

perna para cima e acerta a 

coxa do jogador 4. 

Jogador 4 cai no chão e começa a 

chorar. É retirado do jogo pelo 

massagista da equipe. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário e mostra cartão 

amarelo para ele. 

12 4 Juiz apita falta do 

jogador adversário e 

mostra cartão amarelo 

para ele. 

Uma torcedora do time em 

questão começou a gritar, 

xingando o jogador 

adversário. 

Jogador adversário chega perto do 

lado da quadra onde está a 

torcedora e faz um gesto abrindo e 

fechando as mãos perto do seu 

ouvido**. 

Torcedora grita dizendo “você 

não é de nada”. 

13 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

defesa. 

Jogador 11 cerca o jogador 

adversário empurrando com 

o braço as costas dele. 

Jogador adversário para de jogar e 

levanta as mãos em direção ao juiz. 

Juiz apita falta do jogador 11. 

14 5 Jogador 8 corre com a 

bola na intermediária de 

Jogador adversário vem 

correndo e empurra com o 

Jogador 8 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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ataque. braço as costas do jogador 

8. 

   Jogo: 2 x 0 para o grupo observado   

15 4 Jogador 5 rouba a bola 

do jogador adversário 

dentro da área de defesa 

e sai com ela. 

Jogador adversário deixa o 

pé no caminho do jogador 5. 

Jogador 5 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

16 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

área de ataque e se 

prepara para chutar. 

Jogador 11 chega correndo e 

com o quadril empurra de 

lado o jogador adversário. 

Jogador adversário chuta a bola e 

vai parar na grade da linha de fundo 

da quadra. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

17 4 Juiz deixa o jogo 

seguir, quando o 

jogador 11 empurra o 

jogador adversário. 

Auxiliar técnico do time 

adversário levanta, pula e 

grita em direção do juiz. 

 Auxiliar do juiz pede para que o 

auxiliar técnico sente-se. 

18 4 Jogador 11 está com a 

posse de bola na área de 

ataque. Ele vira na 

frente do goleiro 

adversário e tenta 

passar a bola por entre 

as pernas dele. 

Goleiro adversário impede a 

passagem do jogador 11 

com o braço. 

Jogador 11 para e levanta os 

braços. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 3 x 0 para o grupo observado   

19 4 Jogador adversário vai 

cabecear a bola que está 

caindo. 

Jogador 6 cabeceia na 

direção do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 6. 

20 4 Jogador adversário vai 

receber a bola do 

companheiro. 

Jogador 11 chega por trás e 

empurra com o corpo o 

jogador adversário para 

frente. 

Jogador adversário cai sentado. Juiz deixa o jogo seguir. 

21 4 Bola rola em direção a 

linha lateral. Jogador 8 

Jogador adversário tenta 

com a perna esticada tocar 

Jogador 8 cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 
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corre em direção a ela e 

domina. 

na bola. 

   INTERVALO: Técnico disse que iria manter o mesmo time para o segundo tempo. Disse que não dava mais para o jogador 4 

continuar no jogo, e que era um caso de médico. No entanto, pediu aos jogadores que não se preocupassem, que segunda-feira 

ele estaria no Centro de Treinamento para treinar. Elogiou o grupo e reforçou o fato de estarem ganhando, pois o grupo estava 

“em cima” do adversário o tempo todo, “sem deixá-lo” respirar. E por isso estavam ganhando com folga. 

  

22 4 Jogador 6 rouba a bola 

do jogador adversário 

na entrada da área. 

Jogador adversário segura 

pela cintura o jogador 6. 

Jogador 6 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

23 4 Jogador adversário 

dribla jogador 5 e segue 

para linha de fundo. 

Jogador 5 segura pelo braço 

jogador adversário. 

Jogador adversário chuta bola para 

fora. 

Juiz apita falta do jogador 5. 

24 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 15 empurra o 

jogador adversário com o 

ombro. 

Jogador adversário perde a posse de 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 3 x 1 para o grupo observado   

25 4 Jogador 1 vai pegar a 

bola no alto, dentro da 

sua área. 

Jogador adversário pula 

junto com o jogador 1 e o 

empurra com o corpo. 

Jogador 1 quase cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

26 4 Jogador 6 passa a bola e 

corre para recebê-la 

novamente mais a 

frente. 

Jogador adversário obstrui a 

passagem do jogador 6 com 

o corpo. 

Jogador 6 para. Juiz deixa o jogo seguir. 

27 4 Jogador adversário 

chuta a bola. Ela sobe. 

Jogador 5 dá uma bicicleta 

atingindo o braço do 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão 

segurando o braço. O jogador 

adversário rola no chão. 

Juiz apita falta do jogador 5. 

28 4 Goleiro adversário se 

prepara para jogar a 

bola com as mãos para 

o companheiro. 

Jogador 11 corre para o 

goleiro e esbarra com o 

corpo no braço do goleiro 

que continha a bola. 

Bola sai da mão do goleiro. Juiz apita falta do jogador 11. 

29 4 Jogador 14 está com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário levanta a 

perna e acerta a perna do 

Jogador 14 para e põe a mão na 

perna. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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jogador 14. 

   Jogo: 3 x 2 para o grupo observado   

30 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

lateral. 

Jogador 9 chega correndo e 

bate a perna na perna de 

apoio do adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

31 4 Juiz deixa o jogo seguir 

após jogador 9 acertar a 

perna de apoio do 

adversário. 

Técnico do time adversário 

grita com o juiz. 

 Juiz continua correndo. 

   FIM DO JOGO: Técnico deixou os meninos sozinhos no vestiário para se trocar. Disse que não iria falar nada, para deixar 

todos esfriarem a cabeça. Relatou que estava preocupado com o jogador 4 que saiu do jogo; acha que pode ser sério, mas torce 

para que não seja, pois é um dos melhores jogadores do grupo. Relatou também a preocupação com o desgaste físico do grupo 

no 2º tempo dos jogos: “eles não agüentam” (sic). O supervisor da equipe disse ao técnico da importância de preparar TODOS 

muito bem e não apenas os titulares para jogarem. “Precisaremos de todos para sermos campeões e o desfalque do jogador 4 

mostra isso” (sic). 

  

 

* Nesse episódio o jogador em questão teve o osso da bacia trincado e não pode jogar mais o restante do campeonato. 

** Esse gesto quer dizer “aquele que fala demais” “aquele que fala muita besteira”. 
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JOGO 5 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores mediados 

   ANTES do jogo: O time só precisava de um empate para se classificar em segundo. A semana foi bem mais amena em relação 

às outras. O técnico deu as orientações táticas do jogo e disse para os atletas fazerem “o melhor que pudessem”. 
  

1 5 Jogador 11 está com 

posse de bola correndo 

para o ataque. 

Jogador adversário corre 

atrás do jogador 11 

segurando-o pela camisa. 

Jogador 11 para de correr e olha 

para o juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

2 5 Jogador adversário se 

prepara para chutar a 

gol de fora da área. 

Jogador 9 chega por trás e 

trava o chute do jogador 

adversário com o pé. 

Jogador adversário perde o 

equilíbrio e o domínio de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

3 5 Jogador 6 vai chutar a 

gol e é travado pelo 

goleiro adversário. 

Jogador 6 pega a bola e 

parte para o ataque.  

Jogador 6 corre por trás do 

goleiro e passa a perna em 

cima da perna do goleiro. 

Goleiro desequilibra e perde a 

posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

4 5 Juiz deixa o jogo 

seguir, quando o goleiro 

adversário no ataque 

perde a bola. Jogador 8 

avança com a bola no 

ataque. 

Jogador adversário passa o 

pé no pé de apoio do 

jogador 8. 

Jogador 8 perde a bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 1 x 0 para o grupo observado   

5 5 Jogador 6vai cabecear a 

bola dentro da sua área 

de defesa. 

Jogador adversário pula 

junto com o jogador 6 e 

segura sua cintura. 

Jogador 6 perde o domínio de bola. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

6 5 Jogador 8 está com a 

posse de bola. Dois 

jogadores adversários 

chegam perto para 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no 

jogador 8. 

Jogador 8 se desequilibra, mas 

continua com a bola. 

Juiz olha a jogada. 



85 

 

marcar. 

7 5 Jogador 8 se 

desequilibra, mas 

continua com a bola. 

O outro jogador adversário 

empurra por cima o jogador 

8. 

Jogador 8 cai em cima das pernas 

do 1º jogador adversário que deu o 

carrinho. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

   Jogo: 2 x 0 para o grupo observado   

8 5 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque. Passa pelo 

jogador 11. 

Jogador 11 estica o braço e 

atinge o rosto do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. 

Levanta os braços e olha para o 

juiz. 

Juiz apita falta do jogador 11. 

9 5 Jogador 8 está com a 

posse de bola no 

ataque. Está parado 

com a bola nos pés. 

Jogador adversário chega 

por trás e passa o pé no pé 

do jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

10 5 Jogadores estão na área 

do adversário. É 

cobrado o escanteio. 

Jogador 9 se apóia nos 

ombros do jogador 

adversário para cabecear a 

bola. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 9. 

11 5 Jogador 8 dribla o 

jogador adversário e vai 

chutar a gol de fora da 

área. 

Jogador adversário empurra 

com as mãos o peito do 

jogador 8 enquanto este 

chuta a gol. 

Jogador 8 se desequilibra. Juiz dá tiro de meta para o 

goleiro adversário. 

   Jogo: 3 x 0 para o grupo observado   

12 5 Jogador 12 passa a bola 

para o jogador 6 e 

corre. 

Jogador adversário corre 

junto e ao mesmo tempo 

empurra com o braço o 

ombro do jogador 12. 

Jogador 12 desequilibra e perde a 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

13 5 Jogador 1 lança a bola 

para o jogador 6 na área 

adversária.  

Jogador 6, o goleiro 

adversário e um jogador 

adversário pulam para 

cabecear a bola. 

Jogador adversário cabeceia o 

ombro do jogador 6. Goleiro 

adversário resvala a mão na bola e 

na cabeça do jogador 6. Jogador 6 

cai no chão. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 4 x 0 para o grupo observado   
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14 5 Jogador adversário vai 

dominar a bola que está 

vindo do alto. 

Jogador 15 segura na camisa 

do jogador adversário. 

Jogador adversário perde a posse de 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   INTERVALO: Técnico elogia o desempenho da equipe e diz apenas para aproveitarem o tempo do intervalo para descansar. 

Disse para eles ficarem um pouco sozinhos e conversarem entre si sobre o que irão fazer no segundo tempo. O técnico deixou os 

jogadores sozinhos. 

  

15 5 Jogador 8 está com a 

posse de bola. 

Jogador adversário passa o 

pé no pé do jogador 8. 

Jogador 8 desequilibra, mas 

continua com a bola. 

Juiz olha a jogada. 

16 5 Jogador 8 continua com 

a bola. 

Jogador adversário dá um 

tranco com o ombro no 

jogador 8. 

Jogador 8 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 4 x 1 para o grupo observado   

17 5 Jogador 6 vai chutar a 

bola dentro da área 

adversária. 

Jogador adversário 

intercepta por trás esticando 

a perna e acertando parte a 

bola, parte a perna do 

jogador 6. 

Jogador 6 cai no chão Juiz dá escanteio. 

18 5 A bola sobra para o 

jogador adversário 

dentro da área de ataque 

dele. 

Jogador 5 chega por trás e 

empurra com o braço, as 

costas do jogador 

adversário. 

Jogador adversário perde a posse de 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 5 x 1 para o grupo observado   

19 5 Goleiro adversário pega 

a bola na sua área. 

Jogador 11 chega e tenta 

chutar a bola, acertando a 

mão do goleiro. 

Goleiro adversário deita no chão 

segurando com a outra mão a mão 

atingida. 

Juiz apita falta do jogador 11. 

20 5 Jogador 5 vai chutar a 

bola para longe da sua 

área. 

Jogador adversário passa o 

pé na perna de apoio do 

jogador 5. 

Jogador 5 cai sentado no chão. 

Bola vai para o outro lado da 

quadra. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

21 5 Jogador adversário se 

prepara para chutar na 

entrada da área. 

Jogador 15 trava o pé no pé 

no jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

22 5 Jogador adversário Jogador 9 chega correndo e Jogador adversário pula e continua Juiz deixa o jogo seguir. 
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passa a bola para o 

companheiro 

põe o pé no caminho do 

jogador adversário. 

com a bola. 

   Jogo: 6 x 1 para o grupo observado   

23 5 Jogador adversário está 

com a posse de bola, na 

entrada da área. 

Somente há o jogador 1 

na frente dele. 

Jogador 1 avança e dá um 

carrinho de frente no 

jogador adversário. 

Jogador adversário perde o domínio 

da bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 6 x 2 para o grupo observado   

24 5 Jogador 12 recebe a 

bola dentro da área 

adversária. 

Jogador adversário empurra 

com o braço as costas do 

jogador 12. 

Jogador 12 perde o equilíbrio, mas 

não cai. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

25 5 Jogador 5 cruza a bola 

dentro da área 

adversária para o 

jogador 6. 

Jogador adversário dá um 

tranco de lado no jogador 6. 

Jogador 6 perde o equilíbrio. 

A bola sai pela linha de fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 7 x 2 para o grupo observado   

26 5 Jogador 11 está com a 

bola no pé. Fica alguns 

segundo com ela 

parada. 

Jogador adversário chega 

correndo e estica a perna em 

direção ao jogador 11. 

Jogador 11 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

   FIM DO JOGO: A comissão técnica parabenizou o grupo. O técnico ressaltou a qualidade da equipe, e lembrou-os de que 

enfrentariam uma equipe com uma qualidade muito boa também na semi-final da competição, ou seja, no próximo jogo. 
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JOGO 6 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores mediados 

   ANTES do jogo: Na semana anterior ao jogo o grupo teve seus treinos nos dias normais, porém começavam mais cedo e 

acabavam mais tarde do que o habitual. A parte tática foi muito trabalhada, com muitos detalhes sobre o adversário. Sempre foi 

reforçada a importância do jogo e que os jogadores não deveriam estar ainda “com a cabeça” na final, pois não estava definida 

ainda a semifinal. O ginásio tinha um público maior do que nos outros jogos. 

  

1 6 Jogador 12 está com a 

posse de bola no 

ataque. 

Jogador adversário estica a 

perna quando o jogador 12 

passa por ele. 

Jogador 12 desequilibra e perde a 

posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

2 6 Jogador 11 está com a 

posse de bola na lateral. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no 

jogador 11 acertando-o de 

lado. 

Jogador 11 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

3 6 Jogador 6 tenta dominar 

a bola que vem no alto. 

Jogador adversário empurra 

com o peito, as costas do 

jogador 6. 

Jogador 6 desequilibra. 

Jogador adversário tem a posse de 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

4 6 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

entrada da área de 

ataque. 

Jogador 5 dá um carrinho de 

frente, no jogador 

adversário. 

Jogador adversário perde a posse de 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

5 6 Juiz deixa o jogo 

seguir, após jogador 5 

dar um carrinho de 

frente no jogador 

adversário. 

O técnico do time 

adversário grita, pula e 

gesticula para o juiz, 

reclamando da falta. 

Juiz e auxiliares olham para o 

técnico adversário. 

Juiz para o jogo e aplica o 

cartão amarelo para o técnico. 

6 6 Jogador 10 vai chutar a 

bola para fora da área 

de sua defesa. 

Jogador adversário empurra 

com os braços o jogador 10. 

Jogador 10 perde a posse de bola. 

A bola sobra para o jogador 5 

chutar. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

7 6 Jogador 11 vai dominar Jogador adversário empurra Jogador 11 perde o equilíbrio. Juiz deixa o jogo seguir. 
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a bola no alto. com as mãos o jogador 11 

pelas costas. 

A bola cai no chão. 

   Jogo: 1 x 0 para o grupo observado   

8 6 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

lateral. 

Jogador 15 dá um carrinho 

de lado no jogador 

adversário. 

Jogador 15 perde o equilíbrio, mas 

não cai. 

Bola sai pela lateral. 

 

Juiz apita lateral para o jogador 

adversário. 

9 6 Jogador adversário vai 

cabecear a bola dentro 

da área de ataque. 

Jogador 5 dá um toque nas 

costas com o ombro no 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão e 

perde a posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

10 6 Jogador 14 corre com a 

posse de bola para 

dentro da área de 

ataque. 

Jogador adversário estica  a 

perna direita e coloca-a no 

caminho do jogador 14. 

Jogador 14 cai no chão rolando. 

Jogador adversário fica caído no 

chão. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

11 6 Jogador adversário vai 

receber a bola e o 

jogador 5 o está 

marcando. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada no rosto do 

jogador 5. 

Jogador 5 para de correr e põe a 

mão no seu rosto. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

12 6 Jogador 8 lança a bola 

na área de ataque. 

Jogador 11 irá receber. 

Jogador adversário empurra 

jogador 11 pelas costas. 

Jogador 11 cai no chão  Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 2 x 0 para o grupo observado   

13 6 Jogador 15 está com a 

posse de bola e se 

prepara para passá-la. 

Jogador adversário chega 

correndo e com a perna 

esticada divide a bola com o 

jogador 15. 

Jogador 15 para de jogador põe a 

mão na perna. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

14 6 Jogador 11 rouba a bola 

e parte para o ataque. 

Jogador adversário passa o 

pé no caminho do jogador 

11. 

Jogador 11 tropeça, mas não cai. Juiz deixa o jogo seguir. 

15 6 Jogador 2 vai receber a 

bola do companheiro. 

Jogador adversário está 

Jogador adversário dá um 

toque com o pé no calcanhar 

do pé do jogador 2. 

Jogador 2 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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nas costas dele, 

marcando. 

   Jogo: 2 x 1 para o grupo observado   

16 6 Jogador adversário 

cobra lateral no meio de 

quadra. 

Jogador 6 vai cabecear a 

bola e o jogador adversário 

cabeceia junto a cabeça do 

jogador 6. 

Jogador 6 para e levanta as mãos 

pedindo falta do jogador 

adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

17 6 Jogador 10 vai dividir a 

bola com o jogador 

adversário. 

Jogador adversário levanta o 

pé na altura do peito do 

jogador 10. 

Jogador 10 desiste da jogada e 

levanta as mãos pedindo falta. 

Juiz apita falta, dizendo que foi 

pé alto do jogador adversário. 

18 6 Jogador 11 recebe a 

bola. 

Jogador adversário empurra 

com os ombros o jogador 

11. 

Jogador 11 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

19 6 Jogador adversário 

receba a bola na entrada 

da área de ataque. 

Jogador 5 trava a bola no pé 

do jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

   INTERVALO: Os jogadores já mostravam visivelmente seu cansaço. O técnico reforçou o que tinham conversado durante a 

semana e o quanto o time adversário realmente era bom, se não, não teriam chegado até as semifinais. Reforçou que mesmo 

cansados não deveriam parar até o apito final, pois mesmo que faltasse 1 segundo era uma chance do time adversário tirar a vaga 

deles na final. 

  

20 6 Jogador adversário vai 

receber a bola do 

companheiro. 

Jogador 15 passa o pé no 

calcanhar do pé adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 15. 

21 6 Jogador 12 vai cruzar a 

bola na área de ataque. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no 

jogador 12. 

Jogador 12 cai, não conseguindo 

cruzar a bola que sai na linha de 

fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

22 6 Jogador 11 vai chutar 

na entrada da área, 

marcado de perto pelo 

jogador adversário.  

Jogador 11 chuta a bola e a 

perna do adversário junto. 

Jogador adversário cai no chão e 

levanta a mão pedindo falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 3 x 1 para o grupo observado   

23 6 Jogador 5 marca o Jogador 5 chega pisando no Jogador adversário perde a posse de Juiz deixa o jogo seguir. 
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jogador adversário que 

está com a posse de 

bola. 

pé do adversário. bola. 

24 6 Jogador adversário 

perde a posse de bola 

para o jogador 5. 

Jogador adversário empurra 

as costas do jogador 5 

Jogador 5 e o jogador adversário 

caem no chão. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

25 6 Jogador adversário vai 

receber a bola por cima 

na área de ataque. 

Jogador 7 cabeceia a bola ao 

mesmo tempo que o jogador 

adversário. 

Ambos os jogadores caem. 

Bola sai pela linha de fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

26 6 Jogador 1 lança a bola 

para o ataque. Jogador 

8 e jogador adversário 

disputam a bola. 

Jogador adversário dá uma 

cabeçada nas costas do 

jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

27 6 Jogador 6 tenta cruzar a 

bola, mas está sendo 

marcado pelo jogador 

adversário. 

Jogador adversário põe o pé 

na frente do jogador 6 

travando seu chute. 

Jogador 6 chuta a bola para a linha 

de fundo e cai no chão. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 3 x 2 para o grupo observado   

28 6 Jogador 8 perde a bola 

e o jogador 6 a retoma. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no 

jogador 6. 

Jogador 6 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

29 6  Jogador 11 está com a 

posse de bola. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente do 

jogador 11. 

Jogador 11 cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

30 6 Jogador adversário pega 

a bola no meio de 

quadra. 

Jogador 15 passa a perna no 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 15. 

31 6 Jogador adversário e o 

jogador 12 disputam a 

bola. 

Jogadores se cabeceiam um 

ao outro.  

Jogadores caem no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

32 6 Jogador 1 pega a bola e 

deita no chão. 

Jogador adversário deixa o 

pé atingindo o jogador 1. 

Jogador 1 larga a bola e põe a mão 

no braço 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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   FIM DO JOGO: Todos da comissão técnica entram em quadra, até os diretores da modalidade dentro do clube estão presentes. 

Todos comemoram muito a conquista da vaga. Dentro do vestiário o técnico elogia muito a participação, atenção, foco e vontade 

da equipe. 
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JOGO 7 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores mediados 

   ANTES do jogo: Foi a semana sem dúvida com o maior tempo dedicado aos treinos (4 vezes na semana, começando mais cedo 

e terminando bem mais tarde que o normal). Como que as outras categorias (4), não chegaram até a final foram dispensadas para 

uma semana de férias. Assim o ginásio ficaria disponível somente para o grupo observado. A expectativa de um título era muito 

grande, não só dos jogadores (muitos nunca haviam chegado à final desta competição, nas categorias menores), mas também da 

comissão técnica. Um dia antes os jogadores foram levados ao estádio do clube onde viram o salão de troféus da equipe 

principal, comeram por lá e viram os vídeos de jogadas do adversário que encontrariam na final. No dia do jogo, o ginásio estava 

completamente lotado (cerca de 1000 pessoas) e havia muita torcida dos dois times. 

  

1 7 Jogador 6 e 5 marcam o  

jogador adversário. 

Jogador 6 passa o pé no pé 

do jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão, 

mas ainda continua com a bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

2 7 Jogador adversário 

ainda continua com a 

bola. 

Jogador 5 passa a perna na 

direção da bola. 

Jogador adversário protege a bola 

no chão com o corpo. 

Juiz apita falta do jogador 5. 

3 7 Jogador 12 corre para 

alcançar a bola dando 

um carrinho em direção 

a ela. 

Jogador adversário chega e 

dá um chute forte na bola 

atingindo o pé do jogador 

12. 

Jogador 12 fica caído no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

4 7 Jogador 15 e jogador 

adversário disputam a 

bola 

Jogador adversário dá um 

tranco com o tronco no 

jogador 15. 

Jogador 15 cai no chão e pede a 

falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

5 7 Jogador 8 espera dentro 

da área de ataque o 

escanteio que será 

batido. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada no braço do 

jogador 8. 

Jogador 8 perde a bola Juiz deixa o jogo seguir. 

6 7 Jogador adversário 

passa a bola para o 

companheiro e corre 

para recebe-la na frente 

Jogador 6 fica na frente do 

jogador adversário 

impedindo a passagem. 

Jogador adversário para de correr e 

pede a falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 
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7 7 Jogador 12 recebe a 

bola na defesa. 

Jogador adversário levanta a 

perna esticada e atinge 

jogador 12. 

Jogador 12 cai com a mão na perna. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

8 7 Jogador adversário vai 

cabecear a bola na área 

de defesa. 

Jogador 12 cabeceia as 

costas do jogador 

adversário. 

Bola sai pela linha de fundo. 

Jogador adversário se desequilibra. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

9 7 Jogador 9 entra na área 

de ataque para receber 

passe do companheiro. 

Jogador adversário empurra 

o jogador 9 quando este 

passa por ele. 

Jogador 9 desequilibra e perde a 

posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

10 7 A bola é jogada para 

cima e o jogador 5 e o 

jogador adversário 

ficam embaixo para 

cabeceá-la. 

Jogador 5 e o jogador 

adversário cabeceiam um ao 

outro. 

Jogador adversário cai no chão e 

pede falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

11 7 Jogador 8 entra na área 

de ataque e se prepara 

para chutar a bola. 

Jogador adversário empurra 

com as mãos o ombro do 

jogador 8. 

Jogador continua com a bola e 

chuta a gol. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

12 7 Jogador 11 ganha 

lateral. 

Jogador adversário reclama 

com o juiz acintosamente no 

rosto deste. 

 Juiz para o jogo e aplica cartão 

amarelo para o jogador 

adversário. 

13 7 Jogador 15 e adversário 

disputam bola no meio 

de quadra. 

Jogador 15 acerta o pé na 

perna do jogador adversário. 

Jogador adversário cai. Juiz apita falta do jogador 15. 

   Jogo: 1 x 0 para o time adversário   

14 7 Jogador 5 recebe a bola 

e vai tocar para o lado. 

Jogador adversário passa a 

perna esticada no jogador 5 

travando a bola. 

Jogador 5 tropeça e cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

15 7 2 jogadores adversários 

marcam o jogador 11 

que está com a posse de 

bola. 

Jogador adversário passa o 

pé na perna do jogador 11. 

Jogador 11 cai no chão Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

16 7 Jogador adversário está Jogador adversário protege Jogador 6 cai no chão e pede falta. Juiz deixa o jogo seguir. 
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com a bola. Jogador 6 

está na marcação do 

jogador adversário. 

com o corpo a bola e estica 

o braço em direção ao peito 

do jogador 6, empurrando-o. 

   Jogo: 2 x 0 para o time adversário   

17 7 Jogador 7 está com a 

posse de bola 

Jogador adversário passa o 

pé no jogador 7 quando 

passa perto dele. 

Jogador 7 cai no chão e pede falta. Juiz deixa o jogo seguir. 

18 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador adversário bate com 

a mão no rosto do jogador 5. 

A bola ainda fica com o jogador 

adversário 

Juiz deixa o jogo seguir. 

19 7 Juiz deixa o jogo 

seguir, após jogador 5 

receber mão no rosto do 

adversário. 

Jogador 5 grita na frente do 

juiz, pedindo falta. 

 Juiz para o jogo e pede para o 

jogador 5 parar de gritar. 

20 7 Juiz para o jogo e pede 

para o jogador 5 parar 

de gritar pedindo falta. 

Jogadores adversários 

pedem para o juiz dar cartão 

para o jogador 5. 

 Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 2 x 1 para o time adversário   

21 7 Jogador 8 está com a 

posse de bola no 

ataque. 

Jogador adversário dá um 

tranco de lado no jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

22 7 Jogador 6 está entrando 

na área de ataque com a 

posse de bola. 

Jogador adversário passa o 

pé no jogador 6. 

Jogador 6 cai pede falta. Juiz deixa o jogo seguir. 

23 7 A bola é jogada dentro 

da área de ataque. 

Jogador adversário segura a 

camiseta do jogador 8. 

Jogador 8 desequilibra. 

A bola rola pela linha de fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

24 7 Jogador 11 passa a bola 

e corre para frente para 

recebê-la. 

Jogador adversário 

acompanha e empurra o 

jogador 11 com o ombro. 

Jogador 11 para de correr e olha 

para o juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

25 7 Jogador 6 vai passar a 

bola para o jogador 8. 

Jogador adversário estica a 

perna e o atinge a perna do 

jogador 8. 

Jogador 8 cai. Juiz deixa o jogo seguir. 

26 7 Jogador adversário pega Jogador 5 persegue e dá um Jogador adversário perde a posse de Juiz deixa o jogo seguir. 
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a bola e corre para o 

ataque. 

carrinho de frente no 

jogador adversário. 

bola. 

27 7 Jogador adversário dá 

um carrinho dentro da 

área de ataque para 

alcançar a bola. 

Jogador 5 dá um carrinho 

junto para alcançar a bola 

também e acerta o jogador 

adversário. 

Jogadores ficam no chão com a 

mão na perna. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

   INTERVALO: O técnico estava calmo, apenas passou muitas informações táticas e incentivou os jogadores, afirmando que eles 

poderiam ganhar. 

  

27 7 Jogador 15 está 

protegendo a bola com 

o corpo. 

Jogador adversário está 

marcando e passa o pé no 

calcanhar do jogador 15 

Jogador 15 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

28 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 11 chega por trás e 

passa a perna na perna do 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

29 7 Jogador adversário 

marca o jogador 15 que 

está com a bola e o 

jogador 15 protege com 

o corpo. 

Jogador adversário puxa o 

braço do jogador 15. 

Jogador 15 desequilibra, mas 

continua com a bola. 

 Juiz deixa o jogo seguir 

30 7 Jogador 12 recebe a 

bola na entrada da área 

de ataque. 

Jogador adversário chega e 

com o pé, dá uma rasteira 

no jogador 12. 

Jogador 12 cai no chão e fica 

deitado. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

31 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola, 

protegendo-a com o 

corpo. 

Jogador 9 apóia os braços 

nas costas do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 9. 

32 7 Jogador 10 recebe a 

bola da entrada da área 

de ataque. 

Jogador adversário está 

marcando as costas do 

jogador 10 e o empurra com 

o corpo para frente. 

Jogador 10 continuar com a bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

   Jogo: 3 x 1 para o time adversário   

33 7 Jogador adversário Jogador 11 chega por trás e Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 11. 



97 

 

tenta tirar a bola da área 

de defesa. 

dá um tranco nas costas do 

adversário. 

34 7 Jogador 15 entra na 

área com a posse de 

bola. 

Jogador adversário, por trás, 

empurra com os braços o 

jogador 15. 

Jogador 15 cai no chão Juiz deixa o jogo seguir. 

35 7 Jogador 8 está com a 

posse de bola. 

Jogador adversário dá um 

tranco com o ombro no 

jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão Juiz deixa o jogo seguir. 

36 7 Jogador 12 fica com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário empurra 

com as costas as costas do 

jogador 12. 

Jogador 12 perde o equilibro, mas 

não cai. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

37 7 Jogador adversário está 

com a bola na linha 

lateral. 

Jogador 9 chega correndo e 

passa a perna na perna de 

apoio do jogador adversário 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita lateral para o jogador 

adversário. 

38 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

entrada da área. 

Jogador 5 dá um carrinho 

com os dois pés de frente. 

Jogador adversário pula. 

Jogadores do time adversário 

levantam a mão pedindo falta. 

Juiz apita falta do jogador 5. 

39 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 2 vai marcá-lo. 

Jogador adversário empurra 

com o braço o jogador 2. 

Jogador 2 para de jogar e pede 

falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

40 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 5 passa a perna no 

jogador adversário quando 

este passa por ele. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 5. 

41 7 Jogador 15 domina a 

bola. 

Jogador adversário chega 

chutando a bola com força. 

Bola sai pela lateral. 

Jogador 15 pede falta 

Juiz deixa o jogo seguir. 

42 7 Jogador 8 vai chutar a 

bola da entrada da área. 

Jogador adversário chega 

por trás e trava o pé no 

calcanhar do jogador 8. 

Jogador 8 desequilibra e perde a 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

 

43 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

lateral. 

Jogador 9 chega por trás e 

empurra as costas do 

jogador adversário com o 

peito. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita lateral para o jogador 

9. 
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   FIM DO JOGO: Todos lamentam ter perdido o jogo. Alguns jogadores choraram. 

Técnico reuniu todos, tanto atletas, quanto comissão técnica dentro do vestiário para agradecer o esforço e desempenho de todos. 

Afirma que mesmo tendo perdido, todos já eram campeões, pela humildade e trabalho em equipe de todos. 
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CATEGORIA: FALTAS NORMAIS OU “DE JOGO” 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores 

mediados 

1 1 Jogador 1 passa a bola para 

o jogador 5 na área de 

defesa. 

Jogador adversário dá um 

tranco no jogador 5 no ombro. 

Jogador 5 desequilibra, mas não 

cai. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

2 1 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

meio de quadra perto da 

lateral. 

Jogador 4 com o braço impede 

a passagem do jogador 

adversário. 

Jogador adversário para, e a bola 

continua a rolar. 

Jogador adversário reclama que o 

jogador 4 parou ele. 

Juiz apita falta do jogador 

4. 

3 1 Jogador 4 vai dominar a 

bola no meio de quadra. 

Jogador adversário chega e 

empurra com o quadril o 

jogador 4. 

Jogador adversário domina a bola. 

Jogador 4 levanta os braços na 

direção do juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

4 1 Jogador adversário recebe 

a bola do goleiro. 

Jogador 4 dá uma rasteira no 

pé do jogador adversário. 

Jogador adversário desequilibra e 

corre atrás do jogador 4 que está 

em posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

5 1 Jogador 6 está com a posse 

de bola avançando ao 

ataque. 

Jogador adversário dá um 

tranco de lado no jogador 6. 

Jogador 6 cai no chão. 

Jogador adversário retoma a posse 

de bola. 

Juiz apita falta para o 

jogador 6. 

6 1 Jogador 8 recebe a bola 

dentro da área de ataque. 

Goleiro dá um tranco por trás 

no jogador 8. 

Jogador 8 inclina-se para frente e 

perde a posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

 

7 1 Jogador adversário está 

com a posse de bola, 

avançando pela lateral. 

Jogador 4 passa o pé no pé do 

adversário por trás deste. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

4. 

8 1 Jogador 6 está com a posse 

de bola correndo pela 

lateral em direção a linha 

de fundo adversária. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 6 de lado. 

Jogador 6 perde o equilíbrio. 

Bola sai pela linha de fundo. 

Juiz apita tiro de meta do 

goleiro adversário. 

9 1 Bola está no alto, e o Jogador 4 dá um tranco no Jogador adversário vai para o Juiz deixa o jogo seguir. 
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jogador adversário se 

preparar para dominá-la. 

jogador adversário. lado. 

Jogador 4 domina a bola. 

10 1 Goleiro adversário está 

com a posse de bola e 

decidindo para quem vai 

tocar a bola. 

Jogador 8 chega dá um tranco 

no goleiro. 

Goleiro vai pro lado e empurra o 

jogador 8. 

Juiz apita falta para o 

jogador 8. 

11 1 Jogador 9 recebe a bola do 

jogador 5 na intermediária 

de ataque. 

Jogador adversário chega 

empurrando com o ombro o 

jogador 9. 

Jogador 9 cai no chão. Juiz apita falta para o 

jogador 9. 

12 1 Jogador 5 está com a bola 

perto do seu gol. 

Jogador adversário tenta roubar 

a bola, empurrando o jogador 

5. 

Jogador 1 chuta a bola para longe. Juiz deixa o jogo seguir. 

13 1 Jogador adversário recebe 

a bola e se prepara para 

chutar de fora da área. 

Jogador 10 dá um carrinho no 

jogador adversário de frente. 

A bola vai para o lado e outro 

jogador adversário chuta a gol. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

14 1 Jogador 8 recebe a bola na 

frente do gol adversário. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 8 e resvala com a mão 

na bola. 

Jogadores do time reclamam 

pênalti. 

O juiz deixa o jogo seguir. 

15 2 Jogador 4 está com a posse 

de bola na defesa. 

Jogador adversário passa o pé 

sobre a perna do jogador 4. 

Jogador 4 cai no chão com as 

pernas abertas e toca a bola com a 

mão. 

O juiz apita falta do 

jogador 4. 

16 2 Jogador 3 está com a posse 

de bola na defesa. 

Jogador adversário passa o pé 

sobre o pé do jogador 3. 

Jogador 3 cai no chão. O juiz apita falta do 

jogador adversário. 

17 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque. 

Jogador 3 segura o jogador 

adversário pelo braço. 

A bola sai pela lateral. O juiz apita lateral para o 

jogador 3. 

18 2 Jogador 3 continua com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário passa o pé, 

dando uma rasteira no jogador 

3. 

Jogador 3 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

19 2 Jogador 6 está com a posse 

de bola e segue para o 

ataque. 

Jogador adversário passa o pé 

no jogador 6. 

Jogador 6 se desequilibra e perde 

o domínio da bola. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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20 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque. 

Jogador 10 empurra com o 

braço o jogador adversário. 

O jogador adversário cai no chão. 

A bola sai pela lateral. 

Juiz apita lateral para o 

jogador 10. 

21 2 Jogador 7 recebe a bola na 

defesa. 

Jogador adversário empurra 

com o braço o jogador 7. 

Jogador 7 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

Jogador adversário abre os 

braços e diz que não fez 

nada. 

22 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque, perto da linha 

lateral. 

Jogadores 7 e 14 empurram o 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. O juiz levanta os braços, 

em sinal de “seguir o 

jogo”. 

23 2 O juiz levanta os braços, 

em sinal de “seguir o 

jogo”. 

Jogador 7 está com a posse 

de bola. 

Jogador adversário impede a 

passagem do jogador 7 com as 

costas. 

Jogador 7 cai no chão. 

A bola sai pela lateral. 

Juiz apita lateral para o 

jogador adversário. 

24 2 Jogador 6 está com a posse 

de bola no ataque. 

Jogador adversário segura a 

camisa pela manga, do jogador 

6. 

Jogador 6 perde a posse de bola. O jogador 4 pega a bola no 

ataque. 

25 2 O jogador 10 está com a 

posse de bola no meio da 

quadra. 

O jogador adversário passa o 

pé dando uma rasteira no 

jogador 10. 

O jogador 10 cai no chão. O jogador adversário 

segue para o ataque com a 

posse de bola. 

26 2 O jogador 3 se prepara para 

chutar a gol. 

O jogador adversário empurra 

com o ombro o jogador 3. 

O jogador 3 cai no chão. O jogador adversário chuta 

a bola para o ataque. 

27 2 A bola desliza para cima 

do jogador 3 no ataque.  

Jogador 3 e jogador adversário 

dividem a bola. 

Jogador adversário cai e fica caído 

no chão. 

O jogo segue. Após 30 

segundos, o juiz paralisa o 

jogo. 

28 2 Jogador 3 marca a bola no 

ataque. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 3. 

Jogador adversário mantém a 

posse de bola. 

 

29 2 O jogador adversário está 

com a posse de bola no 

Jogador 3 divide a bola com o 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Jogador 3 passa a bola 

para o jogador 4. 
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ataque. 

30 2 Jogador 9 está com a posse 

de bola na defesa. 

Jogador adversário passa uma 

rasteira no jogador 9. 

Jogador 9 cai no chão. Jogador 6 chuta a bola 

para o ataque. 

31 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

entrada da área do ataque. 

Jogador 3 faz carrinho de 

frente no jogador adversário. 

Jogador 3 acerta a bola que vai 

para a lateral. 

Jogador adversário pula. 

Juiz apita falta do jogador 

3. 

32 2 Jogador adversário ameaça 

chutar para gol da entrada 

da área. 

Jogador 5 empurra com o 

braço o jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Jogador 5 passa a bola 

para o jogador 3. 

33 2 Jogador 4 está com a posse 

de bola indo para a área do 

ataque. 

Jogador adversário passa a 

perna quando o jogador 4 passa 

por ele. 

Jogador 4 desequilibra, mas não 

perde a posse de bola. 

Jogador 4 chuta a gol. 

34 3 Jogador 4 está com a posse 

de bola no meio de quadra. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 4 pelas costas. 

O jogador 4 cai no chão. O juiz apita falta do 

jogador adversário. 

35 3 O jogador adversário 

domina a bola na defesa. 

Ao dividir a bola, o jogador 5 

empurra com o ombro o 

jogador adversário.  

O jogador adversário vai para o 

lado, perdendo o domínio da bola. 

O juiz apita falta do 

jogador 5. 

36 3 O jogador 1 está com a 

bola em mãos, olhando 

para os companheiros. 

O jogador adversário chega 

perto e dá um tranco, com os 

ombros no jogador 1. 

Jogador 1 dá um passo para o 

lado. 

 

Jogador 1 reclama como 

juiz do jogador adversário. 

Juiz levanta os braço, 

deixando “seguir”  jogo. 

37 3 Jogador 2 está com a posse 

de bola no meio de quadra. 

Jogador adversário dá um 

carrinho pela frente no jogador 

2. 

Jogador 2 se desequilibra e perde 

a posse de bola. 

O juiz deixa o jogo seguir. 

Jogador 2 reclama de falta. 

38 3 Jogador 6 corre em direção 

ao ataque, sem a posse de 

bola. 

O jogador adversário empurra 

o jogador 6. 

Jogador 6 para de correr e abre os 

braços em direção ao juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

39 3 Jogador 5 está com a posse 

de bola na defesa, perto do 

goleiro. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 5. 

Jogador adversário fica com a 

posse de bola e chuta a gol. 

Jogador 5 levanta os braços e 

grita. 

Juiz apita, marcando falta 

do jogador adversário. 

40 3 Jogador 4 está com a posse Jogador adversário dá um Jogador 4 cai no chão. Juiz dá lateral para o 
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de bola, na linha lateral. carrinho pela frente. A bola vai pela lateral. jogador 4. 

41 3 Jogador 6 se prepara para 

chutar a gol. 

Jogador adversário vem 

correndo por trás e empurra 

com o ombro o ombro do 

jogador 6. 

Jogador 6 chuta para fora. Juiz dá tiro de meta para o 

goleiro adversário. 

42 3 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

meio de quadra. 

Jogador 4 cerca o jogador 

adversário e empurra com uma 

das mãos o ombro do 

adversário. 

Jogador adversário continua com 

a posse de bola. 

Juiz deixa seguir o jogo. 

43 3 Jogador 6 cobra lateral, 

jogando a bola para dentro 

da área adversária. 

Goleiro adversário sai do gol, 

empurra os jogadores que estão 

dentro da pequena área e pega 

a bola. 

Jogadores 4 e 2 caem no chão e 

reclamam. 

Juiz apita tiro de meta para 

o goleiro adversário. 

44 3 Jogador 4 está com a posse 

de bola. 

Jogador adversário puxa a 

camiseta do jogador 4. 

Jogador 4 para e levanta os 

braços. 

Juiz apita falta para o 

jogador 4. 

45 3 Jogador 5 está com a bola 

na defesa. 

Jogador adversário chega 

empurrando o jogador 5. 

Jogador 5 cai em cima da bola e 

levanta-se logo em seguida. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

46 3 Jogador adversário está na 

entrada da área do seu 

ataque. 

O jogador 5 dá um carrinho 

pela frente no jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai. 

Bola sai pela linha lateral. 

Juiz marca tiro livre direto, 

na entrada da área. 

47 3 Jogador adversário está no 

ataque e recebe a posse de 

bola. 

Jogador 9 dá um “tranco” com 

os ombros no jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão e 

reclama para o juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

48 3 Jogador 4 recebe a bola do 

jogador 1, na defesa. 

Jogador 4 avança pela quadra e 

é empurrado pelo jogador 

adversário. 

Jogador 4 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

49 3 Juiz deixa o jogo seguir. 

Após empurrão do jogador 

adversário no jogador 4. 

Jogador 4 empurra pelas costas 

o jogador adversário. 

Jogador adversário perde o 

controle da bola e ela sai pela 

lateral. 

Juiz apita lateral para o 

jogador 4. 

50 3 Jogador adversário recebe 

a bola do goleiro. 

Jogador 11 chega e empurra o 

jogador adversário pelas 

costas. 

Jogador adversário continua com 

a posse de bola. 

Juiz deixa seguir. 
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51 3 Jogador 15 está com a 

posse de bola no ataque. 

Jogador adversário empurra 

com o ombro o jogador 15. 

Jogador 15 perde o equilíbrio e 

cai em cima do técnico 

adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

52 3 Goleiro adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 11 cerca o goleiro e 

fica parado na frente bem perto 

dele. 

Goleiro reclama para o juiz do 

jogador 11. 

Juiz diz para continuar a 

jogada. 

53 3 Jogador 5 está com a posse 

de bola na defesa. 

Jogador adversário chega e 

empurra com o ombro, as 

costas do jogador 5. 

Jogador 5 dá um passo para 

frente, mas continua com a posse 

de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

54 3 Jogador adversário corre 

em direção a área de 

ataque. 

Jogador 5 corre atrás do 

jogador adversário, e o 

empurra. 

Jogador adversário perde a 

direção da bola. 

Jogador 5 tem a posse de bola. 

Juiz pede para seguir o 

jogo. 

55 3 Jogador 9 está com a posse 

de bola. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 9 com a mão pelas 

costas. 

Jogador 9 perde o equilíbrio e a 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

56 3 Jogador 12 se prepara para 

chutar a bola a gol. 

Jogador adversário dá um 

tranco no jogador 12. 

Jogador 12 perde o equilíbrio e 

cai. 

Técnico do grupo grita e 

pula pedindo, falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

57 3 Técnico grita, gesticula 

muito, o fato de o juiz ter 

deixado o jogo seguir. 

A torcida do time em 

questão grita também. 

Jogador 4 está com a posse 

de bola. 

O jogador adversário faz um 

carrinho pela frente no jogador 

4. 

Jogador 4 cai no chão com a mão 

na perna. 

Juiz apita falta para o 

jogador 4. 

58 3 Jogador adversário se 

prepara para chutar a gol, 

de fora da área. 

Jogador 15 chega e trava o 

chute do jogador adversário, 

acertando primeiro a bola e 

depois a perna do adversário. 

Jogador adversário cai no chão 

com a mão na canela, e fica 

deitado. 

Juiz apita falta para o 

jogador adversário. 

59 3 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 5 joga o ombro sobre o 

corpo do jogador adversário. 

Jogador adversário perde o 

domínio da bola. 

Juiz deixa seguir. 

60 4 Jogador adversário está Jogador 5 estica a perna em Jogador adversário perde o Juiz continua correndo no 



106 

 

com a posse de bola no 

círculo central. 

direção a bola, empurrando o 

adversário. 

equilíbrio e o domínio de bola. mesmo sentido em que a 

bola está indo. 

61 4 Jogador 6 está com a posse 

de bola correndo para o 

ataque. 

Jogador adversário para na 

frente do jogador 6, colidindo 

com este. 

Bola continua correndo na mesma 

direção. 

Jogador 6 para ao bater no 

jogador adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

62 4 A bola é lançada para o 

jogador 8 que vai de 

encontro a ela e ao gol 

adversário. 

Jogador adversário segura na 

cintura do jogador 8. 

Jogador 8 perde a posse de bola. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

63 4 Jogador 1 sai debaixo do 

gol e salta para pegar a 

bola no alto. 

Jogador adversário pula em 

direção ao jogador 1 e o 

empurra com o ombro. 

Jogador 1 cai sentado no chão. 

Bola rola para a linha de fundo. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

64 4 Jogador 8 está com a posse 

de bola, chuta a bola para 

cima e para frente 

(“chapéu”) e corre para 

pegá-la. 

Jogador adversário põe o braço 

na frente do jogador 8. 

Jogador 8 para de correr, quando 

colide com o braço do jogador 

adversário. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

65 4 Jogador 5 passa a bola e 

corre para o ataque. 

Jogador adversário fica parado 

no caminho do jogador 5, 

impedindo a progressão. 

Jogador 5 colide com jogador 

adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

66 4 Jogador 6 está com a posse 

de bola e dribla o jogador 

adversário, passando por 

ele. 

Jogador adversário levanta a 

perna esticada quando o 

jogador 6 passa por cima dela. 

Jogador 6 cai no chão. Juiz apita falta. 

67 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

defesa. 

Jogador 11 cerca o jogador 

adversário empurrando com o 

braço as costas dele. 

Jogador adversário para e jogar e 

levanta as mãos em direção ao 

juiz. 

Juiz apita falta do jogador 

11. 

68 4 Jogador 8 corre com a bola 

na intermediária de ataque. 

Jogador adversário vem 

correndo e empurra com o 

braço as costas do jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

69 4 Jogador 5 rouba a bola do Jogador adversário deixa o pé Jogador 5 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 
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jogador adversário dentro 

da área de defesa e sai com 

ela. 

no caminho do jogador 5. adversário. 

70 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

área de ataque e se prepara 

para chutar. 

Jogador 11 chega correndo e 

com o quadril empurra de lado 

o jogador adversário. 

Jogador adversário chuta a bola e 

vai para na grade da linha de 

fundo da quadra. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

71 4 Jogador 11 está com a 

posse de bola na área de 

ataque. Ele vira na frente 

do goleiro adversário e 

tenta passar a bola por 

entre as pernas dele. 

Goleiro adversário impede a 

passagem do jogador 11 com o 

braço. 

Jogador 11 para e levanta os 

braços. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

72 4 Jogador adversário vai 

cabecear a bola que está 

caindo. 

Jogador 6 cabeceia na direção 

do jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

6. 

73 4 Jogador adversário vai 

receber a bola do 

companheiro. 

Jogador 11 chega por trás e 

empurra com o corpo o jogador 

adversário para frente. 

Jogador adversário cai sentado. Juiz deixa o jogo seguir. 

74 4 Bola rola em direção a 

linha lateral. Jogador 8 

corre em direção a ela e 

domina. 

Jogador adversário tenta com a 

perna esticada tocar na bola. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

75 4 Jogador 6 rouba a bola do 

jogador adversário na 

entrada da área. 

Jogador adversário segura pela 

cintura o jogador 6. 

Jogador 6 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

76 4 Jogador adversário dribla 

jogador 5 e segue para 

linha de fundo. 

Jogador 5 segura pelo braço 

jogador adversário. 

Jogador adversário chuta bola 

para fora. 

Juiz apita falta do jogador 

5. 

77 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 15 empurra o jogador 

adversário com o ombro. 

Jogador adversário perde a posse 

de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

78 4 Jogador 1 vai pegar a bola Jogador adversário pula junto Jogador 1 quase cai no chão. Juiz apita falta do jogador 
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no alto, dentro da sua área. com o jogador 1 e o empurra 

com o corpo. 

adversário. 

79 4 Jogador 6 passa a bola e 

corre para recebê-la 

novamente mais a frente. 

Jogador adversário obstrui a 

passagem do jogador 6 com o 

corpo. 

Jogador 6 para. Juiz deixa o jogo seguir. 

80 4 Goleiro adversário se 

prepara para jogar a bola 

com as mãos para o 

companheiro. 

Jogador 11 corre para o goleiro 

e esbarra com o corpo no braço 

do goleiro que continha a bola. 

Bola sai da mão do goleiro. Juiz apita falta do jogador 

11. 

81 4 Jogador 14 está com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário levanta a 

perna e acerta a perna do 

jogador 14. 

Jogador 14 para e põe a mão na 

perna. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

82 4 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

lateral. 

Jogador 9 chega correndo e 

bate a perna na perna de apoio 

do adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

83 5 Jogador 11 está com posse 

de bola correndo para o 

ataque. 

Jogador adversário corre atrás 

do jogador 11 segurando pela 

camisa. 

Jogador 11 para de correr e olha 

para o juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

84 5 Jogador adversário se 

prepara para chutar a gol 

de fora da área. 

Jogador 9 chega por trás e 

trava o chute do jogador 

adversário com o pé. 

Jogador adversário perde o 

equilíbrio e o domínio de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

85 5 Jogador 6 vai chutar a gol e 

é travado pelo goleiro 

adversário. Este pega a 

bola e parte para o ataque. 

Jogador 6 corre por trás do 

goleiro e passa a perna em 

cima da perna do goleiro. 

Goleiro desequilibra e perde a 

posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

86 5 Juiz deixa o jogo seguir, 

quando o goleiro 

adversário no ataque perde 

a bola. Jogador 8 avança 

com a bola no ataque. 

Jogador adversário passa o pé 

no pé de apoio do jogador 8. 

Jogador 8 perde a bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

87 5 Jogador 5 vai cabecear a 

bola dentro da sua área de 

Jogador adversário pula junto 

com o jogador 6 e segura sua 

Jogador 6 perde o domínio de 

bola. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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defesa. cintura. 

88 5 Jogador 8 está com a posse 

de bola. 2 jogadores 

adversário chegam perto 

para marcar. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no jogador 8. 

Jogador 8 se desequilibra, mas 

continua com a bola. 

Juiz olha a jogada. 

89 5 Jogador 8 se desequilibra, 

mas continua com a bola. 

O outro jogador adversário 

empurra por cima o jogador 8. 

Jogador 8 cai em cima das pernas 

do 1º jogador adversário que deu 

o carrinho. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

90 5 Jogador 8 está com a posse 

de bola no ataque. Está 

parado com a bola nos pés. 

Jogador adversário chega por 

trás e passa o pé no pé do 

jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

91 5 Jogadores estão na área do 

adversário. É cobrado o 

escanteio. 

Jogador 9 se apóia nos ombros 

do jogador adversário para 

cabecear a bola. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

9. 

92 5 Jogador 1 lança a bola para 

o jogador 6 na área 

adversária.  

Jogador 6, o goleiro adversário 

e um jogador adversário pulam 

para cabecear a bola. 

Jogador adversário cabeceia o 

ombro do jogador 6. Goleiro 

adversário resvala a mão na bola e 

na cabeça do jogador 6. Jogador 6 

cai no chão. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

93 5 Jogador adversário vai 

dominar a bola que está 

vindo do alto. 

Jogador 15 segura na camisa 

do jogador adversário. 

Jogador adversário perde a posse 

de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

94 5 Jogador 8 está com a posse 

de bola. 

Jogador adversário passa o pé 

no pé do jogador 8. 

Jogador 8 desequilibra, mas 

continua com a bola. 

Juiz olha a jogada. 

95 5 Jogador 8 continua com a 

bola. 

Jogador adversário dá um 

tranco com o ombro no jogador 

8. 

Jogador 8 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

96 5 A bola sobra para o 

jogador adversário dentro 

da área de ataque dele. 

Jogador 5 chega por trás e 

empurra com o braço, as costas 

do jogador adversário. 

Jogador adversário perde a posse 

de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

97 5 Goleiro adversário pega a 

bola na sua área. 

Jogador 11 chega e tenta chutar 

a bola, acertando a mão do 

Goleiro adversário deita no chão 

segurando com a outra mão a mão 

Juiz apita falta do jogador 

11. 
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goleiro. atingida. 

98 5 Jogador 5 vai chutar a bola 

para longe da sua área. 

Jogador adversário passa o pé 

na perna de apoio do jogador 5. 

Jogador 5 cai sentado no chão. 

Bola vai para o outro lado da 

quadra. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

99 5 Jogador adversário se 

prepara para chutar na 

entrada da área. 

Jogador 15 trava o pé no pé no 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

100 5 Jogador adversário passa a 

bola para o companheiro 

Jogador 9 chega correndo e 

põe o pé no caminho do 

jogador adversário. 

Jogador adversário pula e 

continua com a bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

101 5 Jogador adversário está 

com a posse de bola, na 

entrada da área. Somente 

há o jogador 1 na frente 

dele. 

Jogador 1 avança e dá um 

carrinho de frente no jogador 

adversário. 

Jogador adversário perde o 

domínio da bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

102 5 Jogador 12 recebe a bola 

dentro da área adversária. 

Jogador adversário empurra 

com o braço as costas do 

jogador 12. 

Jogador 12 perde o equilíbrio, 

mas não cai. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

103 5 Jogador 5 cruza a bola 

dentro da área adversária 

para o jogador 6. 

Jogador adversário dá um 

tranco de lado no jogador 6. 

Jogador 6 perde o equilíbrio. 

A bola sai pela linha de fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

104 5 Jogador 11 está com a bola 

no pé. Fica alguns segundo 

com ela parada. 

Jogador adversário chega 

correndo e estica a perna em 

direção ao jogador 11. 

Jogador 11 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

105 6 Jogador 12 está com a 

posse de bola no ataque. 

Jogador adversário estica a 

perna quando o jogador 12 

passa por ele. 

Jogador 12 desequilibra e perde a 

posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

106 6 Jogador 11 está com a 

posse de bola na lateral. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no jogador 

11 acertando ele de lado. 

Jogador 11 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

107 6 Jogador 6 tenta dominar a 

bola que vem no alto. 

Jogador adversário empurra 

com o peito, as costas do 

Jogador 6 desequilibra. 

Jogador adversário tem a posse de 

Juiz deixa o jogo seguir. 
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jogador 6. bola. 

108 6 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

entrada da área de ataque. 

Jogador 5 dá um carrinho de 

frente, no jogador adversário. 

Jogador adversário perde a posse 

de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

109 6 Jogador 10 vai chutar a 

bola para fora da área de 

sua defesa. 

Jogador adversário empurra 

com os braços o jogador 10. 

Jogador 10 perde a posse de bola. 

A bola sobra para o jogador 5 

chutar. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

110 6 Jogador 11 vai dominar a 

bola no alto. 

Jogador adversário empurra 

com as mãos o jogador 11 

pelas costas. 

Jogador 11 perde o equilíbrio. 

A bola cai no chão. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

111 6 Jogador adversário está 

coma posse de bola na 

lateral. 

Jogador 15 dá um carrinho de 

lado no jogador adversário. 

Jogador 15 perde o equilíbrio, 

mas não cai. 

Bola sai pela lateral. 

 

Juiz apita lateral para o 

jogador adversário. 

112 6 Jogador adversário vai 

cabecear a bola dentro da 

área de ataque. 

Jogador 5 dá um toque nas 

costas com o ombro no jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão e 

perde a posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

113 6 Jogador 14 corre com a 

posse de bola para dentro 

da área de ataque. 

Jogador adversário com a 

perna direita estica e coloca no 

caminho do jogador 14. 

Jogador 14 cai no chão rolando. 

Jogador adversário fica caído no 

chão. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

114 6 Jogador 8 lança a bola na 

área de ataque. 

Jogador adversário empurra 

jogador 11 pelas costas. 

Jogador 11 cai no chão  Juiz deixa o jogo seguir. 

115 6 Jogador 15 está com a 

posse de bola e se prepara 

para passá-la. 

Jogador adversário chega 

correndo e com a perna 

esticada divide a bola com o 

jogador 15. 

Jogador 15 para de jogador põe a 

mão na perna. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

116 6 Jogador 11 rouba a bola e 

parte para o ataque. 

Jogador adversário passa o pé 

no caminho do jogador 11. 

Jogador 11 tropeça, mas não cai. Juiz deixa o jogo seguir. 

117 6 Jogador 2 vai receber a 

bola do companheiro. 

Jogador adversário está nas 

costas dele, marcando. 

Jogador adversário dá um 

toque com o pé no calcanhar 

do pé do jogador 2. 

Jogador 2 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 
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118 6 Jogador adversário cobra 

lateral no meio de quadra. 

Jogador 6 vai cabecear a bola e 

o jogador adversário cabeceia 

junto a cabeça do jogador 6. 

Jogador 6 para e levanta as mãos 

pedindo falta do jogador 

adversário. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

119 6 Jogador 11 recebe a bola. Jogador adversário empurra 

com os ombros o jogador 11. 

Jogador 11 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

120 6 Jogador adversário receba 

a bola na entrada da área de 

ataque. 

Jogador 5 trava a bola no pé do 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

121 6 Jogador adversário vai 

receber a bola do 

companheiro. 

Jogador 15 passa o pé no 

calcanhar do pé adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

15. 

122 6 Jogador 12 vai cruzar a 

bola na área de ataque. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no jogador 

12. 

Jogador 12 cai, não conseguindo 

cruzar a bola que sai na linha de 

fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

123 6 Jogador 11 vai chutar na 

entrada da área, marcado 

de perto pelo jogador 

adversário.  

Jogador 11 chuta a bola e a 

perna do adversário junto. 

Jogador adversário cai no chão e 

levanta a mão pedindo falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

124 6 Jogador adversário perde a 

posse de bola para o 

jogador 5. 

Jogador adversário empurra as 

costas do jogador 5 

Jogador 5 e o jogador adversário 

caem no chão. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

125 6 Jogador adversário vai 

receber a bola por cima na 

área de ataque. 

Jogador 7 cabeceia a bola ao 

mesmo tempo que o jogador 

adversário. 

Ambos jogadores caem. 

Bola sai pela linha de fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

126 6 Jogador 1 lança a bola para 

o ataque. Jogador 8 e 

jogador adversário 

disputam a bola. 

Jogador adversário dá uma 

cabeçada nas costas do jogador 

8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

127 6 Jogador 6 tenta cruzar a 

bola, mas está sendo 

marcado pelo jogador 

adversário. 

Jogador adversário põe o pé na 

frente do jogador 6 travando 

seu chute. 

Jogador 6 chuta a bola para a 

linha de fundo e cai no chão. 

Juiz deixa o jogo seguir. 
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128 6 Jogador 8 perde a bola e o 

jogador 6 retoma ela. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no jogador 6. 

Jogador 6 perde a posse de bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

129 6 Jogador adversário pega a 

bola no meio de quadra. 

Jogador 15 passa a perna no 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

15. 

130 6 Jogador adversário e o 

jogador 12 disputam a 

bola. 

Jogadores se cabeceiam um ao 

outro.  

Jogadores caem no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

131 6 Jogador 1 pega a bola e 

deita no chão. 

Jogador adversário deixa o pé 

atingindo o jogador 1. 

Jogador 1 larga a bola e põe a 

mão no braço 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

132 7 Jogador 6 e 5 marcam o  

jogador adversário. 

Jogador 6 passa o pé no pé do 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão, 

mas ainda continua com a bola 

Juiz deixa o jogo seguir. 

133 7 Jogador adversário ainda 

continua com a bola. 

Jogador 5 passa a perna na 

direção da bola. 

Jogador adversário protege a bola 

no chão com o corpo. 

Juiz apita falta do jogador 

5. 

134 7 Jogador 15 e jogador 

adversário disputam a bola 

Jogador adversário dá um 

tranco com o tronco no jogador 

15. 

Jogador 15 cai no chão e pede a 

falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

135 7 Jogador adversário passa a 

bola para o companheiro e 

corre para receber ela na 

frente 

Jogador 6 fica na frente do 

jogador adversário impedindo 

a passagem. 

Jogador adversário para de correr 

e pede a falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

136 7 Jogador 12 recebe a bola 

na defesa. 

Jogador adversário levanta a 

perna esticada e atinge jogador 

12. 

Jogador 12 cai com a mão na 

perna. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

137 7 Jogador adversário vai 

cabecear a bola na área de 

defesa. 

Jogador 12 cabeceia as costas 

do jogador adversário. 

Bola sai pela linha de fundo. 

Jogador adversário se 

desequilibra. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

138 7 Jogador 9 entra na área de 

ataque para receber passe 

do companheiro. 

Jogador adversário empurra o 

jogador 9 quando este passa 

por ele. 

Jogador 9 desequilibra e perde a 

posse de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

139 7 A bola é jogada para cima 

e o jogador 5 e o jogador 

adversário ficam embaixo 

Jogador 5 e o jogador 

adversário cabeceiam um ao 

outro. 

Jogador adversário cai no chão e 

pede falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 
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para cabecear ela. 

140 7 Jogador 8 entra na área de 

ataque e se prepara para 

chutar a bola. 

Jogador adversário empurra 

com as mãos o ombro do 

jogador 8. 

Jogador continua com a bola e 

chuta a gol. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

141 7 Jogador 15 e adversário 

disputam bola no meio de 

quadra. 

Jogador 15 acerta o pé na perna 

do jogador adversário. 

Jogador adversário cai. Juiz apita falta do jogador 

15. 

142 7 Jogador 5 recebe a bola e 

vai tocar para o lado. 

Jogador adversário passa a 

perna esticada no jogador 5 

travando a bola. 

Jogador 5 tropeça e cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

143 7 2 jogadores adversários 

marcam o jogador 11 que 

está com a posse de bola. 

Jogador adversário passa o pé 

na perna do jogador 11. 

Jogador 11 cai no chão Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

145 7 Jogador adversário está 

com a bola. Jogador 6 está 

na marcação do jogador 

adversário. 

Jogador adversário protege 

com o corpo a bola e estica o 

braço em direção ao peito do 

jogador 6, empurrando-o. 

Jogador 6 cai no chão e pede falta. Juiz deixa o jogo seguir. 

146 7 Jogador 7 está com a posse 

de bola 

Jogador adversário passa o pé 

no jogador 7 quando passa 

perto dele. 

Jogador 7 cai no chão e pede falta. Juiz deixa o jogo seguir. 

147 7 Jogador 8 está com a posse 

de bola no ataque. 

Jogador adversário dá um 

tranco de lado no jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

148 7 Jogador 6 está entrando na 

área de ataque com a posse 

de bola. 

Jogador adversário passa o pé 

no jogador 6. 

Jogador 6 cai pede falta. Juiz deixa o jogo seguir. 

149 7 A bola é jogada dentro da 

área de ataque. 

Jogador adversário segura a 

camiseta do jogador 8. 

Jogador 8 desequilibra. 

A bola rola pela linha de fundo. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

150 7 Jogador 11 passa a bola e 

corre para frente para 

recebê-la. 

Jogador adversário acompanha 

e empurra o jogador 11 com o 

ombro. 

Jogador 11 para de correr e olha 

para o juiz. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

151 7 Jogador 6 vai passar a bola 

para o jogador 8. 

Jogador adversário estica a 

perna e o atinge a perna do 

Jogador 8 cai. Juiz deixa o jogo seguir. 
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jogador 8. 

152 7 Jogador adversário pega a 

bola e corre para o ataque. 

Jogador 5 persegue e dá um 

carrinho de frente no jogador 

adversário. 

Jogador adversário perde a posse 

de bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

153 7 Jogador 15 está protegendo 

a bola com o corpo. 

Jogador adversário está 

marcando e passa o pé no 

calcanhar do jogador 15 

Jogador 15 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

154 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 11 chega por trás e 

passa a perna na perna do 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

155 7 Jogador adversário marca o 

jogador 15 que está com a 

bola e o jogador 15 protege 

com o corpo. 

Jogador adversário puxa o 

braço do jogador 15. 

Jogador 15 desequilibra, mas 

continua com a bola 

 Juiz deixa o jogo seguir 

156 7 Jogador 12 recebe a bola 

na entrada da área de 

ataque. 

Jogador adversário chega e 

com o pé, dá uma rasteira no 

jogador 12. 

Jogador 12 cai no chão e fica 

deitado. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

157 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola, 

protegendo-a com o corpo. 

Jogador 9 apóia os braços nas 

costas do jogador adversário. 

Jogador adversário cai o chão. Juiz apita falta do jogador 

9. 

158 7 Jogador 10 recebe a bola 

da entrada da área de 

ataque. 

Jogador adversário está 

marcando as costas do jogador 

10 e o empurra com o corpo 

para frente. 

Jogador 10 continuar com a bola. Juiz deixa o jogo seguir. 

159 7 Jogador adversário tenta 

tirar a bola da área de 

defesa. 

Jogador 11 chega por trás e dá 

um tranco nas costas do 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

11. 

160 7 Jogador 15 entra na área 

com a posse de bola. 

Jogador adversário, por trás, 

empurra com os braços, o 

jogador 15. 

Jogador 15 cai no chão Juiz deixa o jogo seguir. 

161 7 Jogador 8 está com a posse 

de bola. 

Jogador adversário dá um 

tranco com ombro no jogador 

Jogador 8 cai no chão Juiz deixa o jogo seguir. 
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8. 

162 7 Jogador 12 fica com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário empurra 

com as costas as costas do 

jogador 12. 

Jogador 12 perde o equilibro, mas 

não cai. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

163 7 Jogador adversário está 

com a bola na linha lateral. 

Jogador 9 chega correndo e 

passa a perna na perna de apoio 

do jogador adversário 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita lateral para o 

jogador adversário. 

164 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 2 vai marcá-lo. 

Jogador adversário empurra 

com o braço o jogador 2. 

Jogador 2 para de jogar e pede 

falta. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

165 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador 5 passa a perna no 

jogador adversário quando este 

passa por ele. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

5. 

166 7 Jogador 15 domina a bola. Jogador adversário chega 

chutando a bola com força. 

Bola sai pela lateral. 

Jogador  15 pede falta 

Juiz deixa o jogo seguir. 

167 7 Jogador 8 vai chutar a bola 

da entrada da área. 

Jogador adversário chega por 

trás e trava o pé no calcanhar 

do jogador 8. 

Jogador 8 desequilibra e perde a 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

 

168 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

lateral. 

Jogador 9 chega por trás e 

empurra as costas do jogador 

adversário com o peito. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita lateral para o 

jogador 9. 
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CATEGORIA: FALTAS HOSTIS OU COMBATIVAS 

 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores mediados 

1 1 Jogador 8 está com a 

posse de bola no 

ataque, perto da linha 

de fundo. 

Goleiro adversário vai 

ao encontro e abraça a 

bola no chão. 

Jogador 8 chuta a bola, mas 

acerta também o braço do 

goleiro adversário. 

O goleiro adversário fica deitado no 

chão com a bola, e com uma das 

mãos no braço que foi acertado. 

Juiz apita falta do jogador 8. 

O massagista entra em quadra 

para atender o goleiro. 

2 1 Jogador 3 está na linha 

de fundo adversária e 

vai cruzar a bola. 

Jogador adversário dá um 

carrinho de frente no 

jogador 3. 

Jogador 3 cai no chão. 

Bola sai pela linha de fundo. 

Juiz dá escanteio para o jogador 

3. 

3 1 Jogador adversário 

avança em direção o 

ataque. 

Jogador 4 deixa a perna no 

caminho do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta. 

4 1 Jogador 8 está com a 

posse de bola no meio 

de quadra. 

Jogador adversário alavanca 

a perna do jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

5 1 Jogador 4 está com a 

posse de bola na defesa 

e se prepara para passar 

a bola para o jogador 6. 

Jogador adversário 

intercepta com o pé e com 

mão acerta o rosto do 

jogador 4. 

Jogador 4 põe a mão no rosto e para 

de andar. 

Juiz apita falta para o jogador 4. 

6 1 Jogador 7 está com a 

posse de bola na 

entrada da área 

adversária e se prepara 

para chutar. 

Jogador adversário trava a 

bola e prende o pé do 

jogador 7 no chão. 

Jogador 7 cai no chão e põe a mão 

no tornozelo. 

Juiz apita falta para o jogador 7. 

A massagista do time entra para 

ver o tornozelo do jogador. 
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7 2 Jogador 4 está com a 

posse de bola em 

direção ao ataque. 

Jogador adversário com a 

perna, levanta a perna do 

jogador 4. 

Jogador 4 cai no chão. 

 

O adversário pega a bola e parte 

para o ataque. 

8 2 Jogador 3 está com a 

posse de bola na defesa. 

Jogador adversário empurra 

o jogador 3 no rosto. 

Jogador 3 desvia do braço do 

adversário e continua com a bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

9 2 Jogador 5 está com a 

posse de bola no 

ataque. 

Jogador adversário passa o 

pé, dando uma rasteira com 

força no jogador 5. 

Jogador 5 cai no chão. Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

10 2 Goleiro adversário 

lança a bola para o 

ataque. 

Jogador adversário empurra 

com força o jogador 7. 

O jogador 7 cai no chão, dando 

uma cambalhota. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário. 

11 2 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

defesa. Jogador 11 

divide a bola com ele. 

Jogador 11 acerta a canela 

no rosto do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão com 

a mão no rosto. 

Juiz apita falta do jogador 11. 

12 2 O jogador 10 está com 

a posse de bola no meio 

da quadra. 

O jogador adversário por 

trás, empurra com força 

com a mão o jogador 10, 

pelas costas. 

O jogador 10 cai no chão. O juiz apita falta do jogador 

adversário. 

13 2 O jogador adversário 

marca o jogador 7 que 

está com a posse de 

bola no ataque. 

O jogador 7 estica a mão em 

direção ao jogador 

adversário, atingindo-o. 

Jogador adversário põe a mão no 

rosto. 

Juiz apita falta do jogador 7. 

14 2 Jogador adversário está 

com posse de bola no 

ataque. 

Jogador 5 trava o pé no pé 

do jogador adversário. 

Jogador adversário cai. Juiz apita falta do jogador 5. 

15 3 Jogador 3 vai chutar a 

gol. 

Jogador adversário trava a 

perna na perna do jogador 3. 

Jogador 3 chuta a bola para fora e 

põe a mão na canela. 

Juiz dá escanteio para o jogador 

3. 

16 3 Jogador 6 está com a 

posse de bola, em 

direção ao ataque. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada na orelha do 

jogador 6. 

Jogador 6 para de correr e põe a 

mão na orelha. 

O juiz deixa seguir e o jogador 

adversário fica com a posse de 

bola. 

17 3 Jogador 5 chuta a bola Jogador adversário empurra Jogador 5 dá alguns passos para Juiz deixa seguir o jogo. 
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para cima, no campo de 

defesa. 

com as mãos no peito do 

jogador 5. 

trás. O jogador 1 reclama do 

empurrão do jogador 

adversário. 

18 3 Jogador 3 disputa com 

o jogador adversário a 

posse de bola. 

Jogador adversário coloca a 

mão no rosto do jogador 3. 

Jogador 3 para e põe a mão no 

rosto. 

Juiz dá falta para o jogador 3. 

19 3 Jogador 6 chuta a bola 

para cima. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada no peito do 

jogador 6. 

Jogador 6 corre para o ataque. O juiz parece não ter visto a 

cena. 

20 3 Jogador 3 está com a 

posse de bola no meio 

de quadra. 

O jogador adversário com a 

perna direita acerta a perna 

de apoio do jogador 3. 

Jogador 3 cai no chão. O juiz apita falta para o jogador 

3. 

21 3 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

O jogador 9 corre e tromba 

com o jogador adversário. 

Tanto jogador 9 quanto o jogador 

adversário caem no chão. 

Juiz apita falta para o jogador 

adversário. 

22 3 Jogador adversário 

continua com a posse 

de bola, depois do 

empurrão do jogador 

11. 

Jogador 11 volta a cercar o 

adversário e passa a perna 

na perna de apoio do 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. Juiz apita falta do jogador 11. 

23 3 Jogador 1 lança a bola 

para o ataque. 

Jogador adversário levanta a 

perna para interceptar a 

bola. No entanto, acerta 

apenas o jogador 8. 

Jogador 8 cai no chão e se debate, 

colocando a mão na coxa. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário e lhe aplica o cartão 

amarelo. 

24 3 Jogador adversário 

perde a direção da bola. 

Jogador 5 fica com a 

posse de bola.  

Jogador adversário volta e 

corre em direção do jogador 

5 e dá um carrinho pela 

frente nele. 

Jogador 5 cai no chão com a mão 

na perna. 

Juiz apita falta para o jogador 5.  

25 4 A bola rola pelo meio 

de quadra. 

Jogador 4 e jogador 

adversário vai disputá-

la. 

Jogador 4 chega na bola 

com a perna levantada, 

acertando a bola e o pé do 

jogador adversário. 

Bola sobe. Jogador adversário levanta os 

braços e reclama da jogada do 

jogador 4. 

Juiz pede para o jogo seguir. 
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26 4 Jogador adversário 

domina a bola na 

intermediária de ataque. 

Jogador 4 dá uma rasteira 

no jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão. 

Bola rola para a lateral. 

Juiz apita lateral para o jogador 

adversário. 

27 4 Jogador 4 se prepara 

para dominar a bola 

com o peito. 

Jogador adversário estica a 

perna para cima e acerta a 

coxa do jogador 4. 

Jogador 4 cai no chão e começa a 

chorar. 

Juiz apita falta do jogador 

adversário e mostra cartão 

amarelo para ele. 

28 4 Jogador adversário 

chuta a bola. Ela sobe. 

Jogador 5 dá uma bicicleta 

atingindo o braço do 

jogador adversário. 

Jogador adversário cai no chão 

segurando o braço. O jogador 

adversário rola no chão. 

Juiz apita falta do jogador 5. 

29 5 Jogador adversário está 

com a posse de bola no 

ataque. Passa pelo 

jogador 11. 

Jogador 11 estica o braço e 

atinge o rosto do jogador 

adversário. 

Jogador adversário cai no chão. 

Levanta os braços e olha para o 

juiz. 

Juiz apita falta do jogador 11. 

30 5 Jogador 8 dribla o 

jogador adversário e vai 

chutar a gol de fora da 

área. 

Jogador adversário empurra 

com força com as mãos o 

peito do jogador 8 enquanto 

este chuta a gol. 

Jogador 8 se desequilibra. Juiz dá tiro de meta para o 

goleiro adversário. 

31 5 Jogador 6 vai chutar a 

bola dentro da área 

adversária. 

Jogador adversário 

intercepta por trás esticando 

a perna e acertando parte a 

bola, parte a perna do 

jogador 6. 

Jogador 6 cai no chão Juiz dá escanteio. 

32 6 Jogador adversário vai 

receber a bola e o 

jogador 5 está 

marcando ele. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada no rosto do 

jogador 5. 

Jogador 5 para de correr e põe a 

mão no seu rosto. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

33 6 Jogador 10 vai dividir a 

bola com o jogador 

adversário. 

Jogador adversário levanta o 

pé na altura do peito do 

jogador 10. 

Jogador 10 desiste da jogada e 

levanta as mãos pedindo falta. 

Juiz apita falta, dizendo que foi 

pé alto do jogador adversário. 

34 6 Jogador 5 marca o 

jogador adversário que 

está com a posse de 

Jogador 5 chega pisando no 

pé do adversário. 

Jogador adversário perde a posse de 

bola. 

Juiz deixa o jogo seguir. 
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bola. 

35 7 Jogador 12 corre para 

alcançar a bola dando 

um carrinho em direção 

a ela. 

Jogador adversário chega e 

dá um chute forte na bola 

atingindo o pé do jogador 

12. 

Jogador 12 fica caído no chão. Juiz deixa o jogo seguir. 

36 7 Jogador 8 espera dentro 

da área de ataque o 

escanteio que será 

batido. 

Jogador adversário dá uma 

cotovelada no braço do 

jogador 8. 

Jogador 8 perde a bola Juiz deixa o jogo seguir. 

37 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola. 

Jogador adversário bate com 

a mão no rosto do jogador 5. 

A bola ainda fica com o jogador 

adversário 

Juiz deixa o jogo seguir. 

38 7 Jogador adversário dá 

um carrinho dentro da 

área de ataque para 

alcançar a bola. 

Jogador 5 dá um carrinho 

junto para alcançar a bola 

também e acerta o jogador 

adversário. 

Jogadores ficam no chão com a 

mão na perna. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

39 7 Jogador adversário está 

com a posse de bola na 

entrada da área. 

Jogador 5 dá um carrinho 

com os dois pés de frente. 

Jogador adversário pula. 

Jogadores do time adversário 

levantam a mão pedindo falta. 

Juiz apita falta do jogador 5. 
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CATEGORIA: OUTROS 

 

 
 

Nº Jogo Contexto Ações Eventos posteriores não 

mediados 

Eventos posteriores 

mediados 

1 1 Juiz deixa o jogo seguir 

após tranco do goleiro no 

jogador 8 dentro da área. 

Técnico do time em questão 

grita e pula fazendo gestos para 

o juiz e o auxiliar.  

O juiz e o auxiliar olham para o 

técnico. 

O auxiliar pede 

acintosamente para o 

técnico ficar quieto. 

2 1 Juiz deixa o jogo seguir, 

depois de um carrinho de 

frente do jogador 10. 

Jogadores adversários e técnico 

adversário reclamam com o 

juiz. 

Juiz olha para o auxiliar. Juiz diz para jogadores se 

acalmarem. 

Auxiliar diz para o técnico 

ficar na sua área. 

3 1 Juiz deixa o jogo seguir 

depois que jogador 

adversário empurra o 

jogador 8 e toca com a mão 

na bola dentro da área. 

Supervisor do time em questão 

faz gestos bruscos e grita, 

reclamando do juiz. 

O juiz olha para o supervisor. Juiz expulsa o supervisor 

do jogo. 

4 3 Juiz marca tiro livre direto, 

na entrada da área. 

Jogadores 1, 3, 4 e 5 vão para 

perto do juiz e reclamam da 

falta dada. 

Juiz dá um passo para trás. Juiz balança a cabeça, 

dizendo “não”. Pede que 

todos vão para os seus 

lugares. 

5 3 Jogador 5 joga a bola para 

a lateral. 

Jogador adversário grita no 

rosto do jogador 5. 

Jogador 5 olha para o juiz e 

aponta o jogador adversário. 

Juiz deixa o jogo seguir. 

6 3 Jogador 5 está caído no 

chão. 

Jogador adversário passa perto 

do jogador 5 e olha para ele. 

Jogador 5 reclama com o juiz do 

jogador adversário. 

O juiz pede para que o 

jogador cobre logo a falta. 

7 4 Juiz apita falta quando o 

jogador 6 é derrubado. 

Jogador adversário encara 

olhando diretamente nos olhos 

do jogador 6. 

Jogador 6 olha para o lado. Juiz pede para que seja 

cobrada a falta. 

8 4 Juiz apita falta do jogador Uma torcedora do time em Jogador adversário chega perto do Torcedora grita dizendo 
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adversário e mostra cartão 

amarelo para ele. 

questão começou a gritar, 

xingando o jogador adversário. 

lado da quadra onde está a 

torcedora e faz um gesto abrindo e 

fechando as mãos perto do seu 

ouvido**. 

“você não é de nada”. 

9 4 Juiz deixa o jogo seguir, 

quando o jogador 11 

empurra o jogador 

adversário. 

Auxiliar técnico do time 

adversário levanta, pula e grita 

em direção do juiz. 

 Auxiliar do juiz pede para 

que o auxiliar técnico 

sente-se. 

10 4 Juiz deixa o jogo seguir 

após jogador 9 acertar a 

perna de apoio do 

adversário. 

Técnico do time adversário 

grita com o juiz. 

 Juiz continua correndo. 

11 6 Juiz deixa o jogo seguir, 

após jogador 5 dar um 

carrinho de frente no 

jogador adversário. 

O técnico do time adversário 

grita, pula e gesticula para o 

técnico, reclamando da falta. 

Juiz e auxiliares olham para o 

técnico adversário. 

Juiz para o jogo e aplica o 

cartão amarelo para o 

técnico. 

12 7 Jogador 11 ganha lateral. Jogador adversário reclama 

com o juiz acintosamente no 

rosto deste. 

 Juiz para o jogo e aplica 

cartão amarelo para o 

jogador adversário. 

13 7 Juiz deixa o jogo seguir, 

após jogador 5 receber mão 

no rosto do adversário. 

Jogador 5 grita na frente do 

juiz, pedindo falta. 

 Juiz para o jogo e pede 

para o jogador 5 parar de 

gritar. 

14 7 Juiz para o jogo e pede 

para o jogador 5 parar de 

gritar pedindo falta. 

Jogadores adversário pedem 

para o juiz dar cartão para o 

jogador 5. 

 Juiz deixa o jogo seguir. 
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REGRAS OFICIAIS DO FUTEBOL DE SALÃO3 

 

 

REGRA 01 - QUADRA DE JOGO 

1- Dimensões  

A quadra de jogo será um retângulo tendo um comprimento mínimo de 25 metros e máximo de 42 metros e a largura mínima 

de 15 metros e máxima de 25 metros. 

a) Para os Certames Nacionais nas categorias Adultas e Sub-20, masculinas e femininas, a quadra de jogo terá medidas de no 

mínimo 38 metros de comprimento por 18 metros de largura. Para as Ligas Futsal masculina e feminina, as medidas da 

quadra de jogo, excepcionalmente, poderão ser definidas em reunião entre clubes participantes e organização, constando, 

obrigatoriamente, nos regulamentos das competições; 

b) Para os Certames Nacionais nas categorias Sub-17 e Sub-15, masculinas e femininas, a quadra de jogo terá medidas de no 

mínimo 36 metros de comprimento por 18 metros de largura; 

c) Para as competições estaduais, as dimensões das quadras, poderão ser regulamentadas pelas Federações locais; 

d) As quadras devem possuir, obrigatoriamente, em perfeitas condições de uso e visibilidade para o público, jogadores, 

membros da comissão técnica e para a equipe de arbitragem, placar ou mostrador, onde serão fixados ou indicados os tentos 

da partida e o cronômetro eletrônico para controle do tempo de jogo. 

2 - Partidas internacionais 

Para as partidas internacionais a quadra de jogo deverá ter um comprimento mínimo de 38 metros e máximo de 42 metros e 

ter a largura mínima de 18 metros e a máxima de 25 metros. 

3 - Marcação da quadra 

Todas as linhas demarcatórias da quadra deverão ser bem visíveis, com 8 (oito) centímetros de largura e pertencem as zonas 

que demarcam. 

a) As linhas limítrofes de maior comprimento denominam-se linhas laterais e as de menor comprimento linhas de meta; 

b) Na metade da quadra será traçada uma linha divisória, de uma extremidade a outra das linhas laterais, eqüidistantes às 

linhas de meta; 

c) As linhas demarcatórias da quadra, na lateral e no fundo, deverão estar afastadas no mínimo 1(um) metro de qualquer 

obstáculo (redes de proteção, telas, placas de propagandas, grades ou paredes); 

d) O centro da quadra será demarcado por um pequeno círculo com 10 (dez) centímetros de raio, situado no meio da linha 

divisória; 

e) Ao redor do pequeno círculo será fixado o círculo central da quadra com um raio de 3 (três) metros. 

4 - Área penal 

A área penal, situada em ambas as extremidades da superfície de jogo, será demarcada da seguinte forma: 

A 6 (seis) metros de distância de cada poste de meta, parte externa, haverá um semicírculo perpendicular à linha de meta que 

se estenderá ao interior da quadra com um raio de 6 (seis) metros. A parte superior deste semicírculo será uma linha reta de 

3,16 metros, paralela a linha de meta, entre os postes. A superfície dentro deste semicírculo denomina-se área penal. A linha 

curva que marca o limite exterior da área penal denomina-se como linha da área penal e faz parte da área. 

À distância de 5 (cinco) metros do ponto central da meta, medida por uma linha imaginária em ângulo reto com a linha de 

meta e assinalado por um pequeno retângulo, medindo 10 (dez) por 8 (oito) centímetros, será marcado o local até onde o 

goleiro poderá avançar na cobrança do tiro livre direto dos 10 (dez) metros. 

5 - Penalidade máxima 

A distância de 6 (seis) metros do ponto central da meta, medida por uma linha imaginária em ângulo reto com a linha de meta 

e assinalada por um pequeno círculo de 10 (dez) centímetros de raio, será marcado o respectivo local para a cobrança da 

penalidade máxima. 

6 - Tiro livre sem barreira 

A distância de 10 (dez) metros do ponto central da meta, medida por uma linha imaginária em ângulo reto com a linha de 

meta, serão marcados retângulos de 10 (dez) por 8 (oito) centímetros, de onde serão cobrados os tiros livres sem barreira. 

7- Tiro de canto 

Nos quatro cantos da quadra, no encontro das linhas laterais com as linhas de meta serão demarcados 1/4 (um quarto) de 

círculo com 25 centímetros de raio, de onde serão cobrados os tiros de canto. O raio de 25 centímetros partirá do vértice 

externo do ângulo formado pelas linhas lateral e de meta até o extremo externo da nova linha. 

8 - Zona de substituições 

É o espaço determinado na linha lateral , do lado onde se encontra a mesa de anotações e cronometragem, iniciando-se a uma 

distância de 5 (cinco) metros para cada lado, partindo da linha divisória do meio da quadra, onde inicia a zona de 

                                                 
3
 Regras oficiais retiradas do Livro de Regras 2009, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os anexos 

de I à VII não foram inseridos aqui. 
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substituição. Para cada zona haverá um espaço de 5 (cinco) metros, localizado em frente ao banco de reservas das equipes, 

identificados com linhas de 80 (oitenta) centímetros por 8 (oito) centímetros de largura, ficando 40 (quarenta) centímetros no 

interior da quadra e 40 (quarenta) centímetros para fora da quadra. Este espaço de 5 (cinco) metros situado entre estas linhas 

de 80 (oitenta) centímetros os jogadores deverão entrar e sair da quadra por ocasião das substituições. O espaço a frente da 

mesa do anotador e cronometrista com 5 (cinco) metros de cada lado da linha divisória do meio da quadra deverão 

permanecer livres. 

9 - Metas 

As metas serão colocadas no centro de cada linha de meta. Serão formadas por dois postes verticais separados em 3 (três) 

metros entre eles (medida interior) e ligados por um travessão horizontal cuja medida livre interior estará a 2 (dois) metros do 

solo. 

a) A largura e espessura dos postes e do travessão serão de 8 (oito) centímetros e quando roliços terão o diâmetro de 8 (oito) 

centímetros; 

b) Os postes e travessão, poderão ser confeccionados em madeira, plástico, ferro ou material similar; 

c) Serão colocadas redes por trás das metas e obrigatoriamente presas aos postes, travessão e aos suportes de sustentação 

junto ao solo. 

Deverão estar convenientemente sustentadas e colocadas de modo a não perturbar ou dificultar a ação do goleiro. As redes 

serão de corda ou náilon, em material resistente e malhas de pequena abertura para não permitir a passagem da bola; 

d) A profundidade da meta ficará na parte externa da superfície de jogo, sendo no mínimo 80 centímetros na parte superior e 

de 100 centímetros ao nível do solo. 

10 - Segurança  

As metas podem ser portáteis, mas devem ser, preferencialmente, fixadas firmemente ao solo durante as partidas, de maneira 

que não caiam sobre os jogadores. 

11 - Superfícies de jogo 

A superfície de jogo deverá ser lisa, estar livre de asperezas e não ser abrasiva. O seu piso será construído de madeira, 

material sintético ou cimento, rigorosamente nivelado, sem declives, nem depressões, prevenindo escorregões e acidentes. 

1. - Decisões 

1. Perpendiculares as linhas de meta e para fora da superfície de jogo, deverá ser feita uma marca com largura de 8 (oito) 

centímetros e comprimento de 10 (dez) centímetros, a uma distância de 5 (cinco) metros da união da parte externa das linhas 

laterais com as linhas de meta, para regular a distância que os jogadores devem permanecer por ocasião da cobrança dos tiros 

de canto e laterais. Os jogadores não necessitam ficar a 5 (cinco) metros da linha lateral, mas devem ficar a uma distância de 

5 (cinco) metros da bola. 

2. Os bancos de reservas das equipes situam-se atrás da linha lateral, imediatamente na continuação da área livre, situada ao 

lado da mesa de anotações, ficando cada equipe no banco situado em sua quadra de defesa, onde serão realizadas as suas 

substituições. 

3. Deverão ser feitas duas marcas adicionais na superfície de jogo, a 5 (cinco) metros da marca do tiro livre de 10 (dez) 

metros, à esquerda e à direita, para sinalizar a distância que deverá ser observada na execução do tiro livre sem barreira. Estas 

marcas devem ter largura de 8 (oito) centímetros e comprimento de 10 (dez) centímetros. 

Recomendações: 

a) Os árbitros ao entrarem na quadra, devem conferir se todas as marcações estão corretas e se não estiverem, solicitar a 

imediata correção e registrar em relatório as incorreções; 

b) Verificar as condições das redes das metas e redes de proteção em volta da quadra de jogo; 

c) As linhas perpendiculares colocadas nas linhas de meta são para que os jogadores e árbitros tenham noção da distância que 

os jogadores devem ficar da bola, por ocasião da cobrança dos tiros laterais e de canto. Os jogadores não necessitam ficar a 5 

(cinco) metros da linha lateral, mas devem ficar a uma distância de 5 (cinco) metros da bola. Estas marcas devem ter largura 

de 8 (oito) centímetros e comprimento de 10 (dez) centímetros para fora da quadra; 

d) Não será permitido que o Massagista ou Atendente, Médico ou Fisioterapeuta e Preparador Físico, permaneçam em pé 

durante a partida, quando não estiverem executando suas respectivas funções. Também não será permitido qualquer tipo de 

manifestação durante a partida; 

e) Os jogadores reservas devem permanecer sentados em seus respectivos bancos de reservas ou em aquecimento nos locais 

apropriados e determinados pelos árbitros; 

f) Cada equipe deve permanecer no banco de reservas correspondente a sua meia quadra de defesa, onde serão feitas as suas 

substituições, não sendo permitida a troca de lado das equipes.  

REGRA 02 - A BOLA 

1- A bola será esférica. O invólucro será de couro macio ou de outro material aprovado. Em sua confecção é vedado o uso de 

material que possa oferecer perigo ou dano aos jogadores.  

2- Para os sexos masculinos e femininos, nas categorias Adultos, Sub 20 e Sub 17, bem como no masculino Sub 15, a bola 

em sua circunferência terá no mínimo 62 (sessenta e dois) centímetros e no máximo 64 (sessenta e quatro) centímetros. Seu 

peso terá no mínimo 400 (quatrocentos) gramas e no máximo 440 (quatrocentos e quarenta) gramas. 
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3- Para o sexo masculino categoria Sub 13 e sexo feminino nas categorias Sub 15 e Sub 13, a bola em sua circunferência terá 

no mínimo 55 (cinqüenta e cinco) centímetros e no máximo 59 (cinqüenta e nove) centímetros. Seu peso terá no mínimo 350 

(trezentos e cinqüenta) gramas e no máximo 380 (trezentos e oitenta) gramas. 

4- Para ambos os sexos, nas categorias Sub 11 e Sub 09, a bola em sua circunferência terá no mínimo 50 (cinqüenta) 

centímetros e no máximo 55 (cinqüenta e cinco) centímetros. Seu peso terá no mínimo 300 (trezentos) gramas e no máximo 

330 (trezentos e trinta) gramas. 

5- Para ambos os sexos, nas categorias com faixa de idade inferior ao Sub 09, as bolas em sua circunferência terão no mínimo 

40 (quarenta) centímetros e no máximo 43 (quarenta e três) centímetros. Seu peso terá no mínimo 250 (duzentos e cinqüenta) 

gramas e no máximo 280 (duzentos e oitenta) gramas. 

6- A bola somente poderá ser trocada, durante a partida, com a autorização dos árbitros. 

7- O local destinado ao representante, ao anotador e cronometrista deverá contar com bolas de reserva em número suficiente 

e em plenas condições de serem utilizadas. 

8- Se durante a partida outra bola cair dentro da quadra, deverá ser considerada como um elemento estranho, mas a partida só 

deve ser paralisada se interferir no jogo. Se a partida for paralisada, deverá ser reiniciada com bola ao chão no local onde se 

encontrava no momento da paralisação. 

Decisões: 

1. A bola deverá estar calibrada conforme especificação do fabricante. Quando largadas a uma altura de 2 (dois) metros 

deverá subir a uma altura de 50 a 65 centímetros. 

2. Em partidas de competições da FIFA a aprovação do uso das bolas estará sujeito a que tenham uma das três denominações: 

“FIFA Aproved, FIFA Inspected”, ou referência “International Matchball Standard”. 

Recomendações: 

a) Os árbitros deverão examinar a pressão da bola do jogo e de todas as bolas reservas, se estão de acordo com a 

especificação do fabricante e se estão em condições de jogo, antes do início da partida, evitando paralisações desnecessárias 

para troca de bola; 

b) O cronometrista deverá calibrar a bola do jogo e todas as bolas reservas, deixando-as em condições de jogo.  

REGRA 03 - NÚMERO DE ATLETAS 

1- A partida será disputada entre duas equipes compostas, cada uma, por no máximo de 5 (cinco) jogadores, um dos quais, 

obrigatoriamente, será o goleiro. 

2- É vedado o início de uma partida sem que as equipes tenham um mínimo de 5 (cinco) jogadores, nem será permitida sua 

continuação ou prosseguimento se uma das equipes, ou ambas, ficar reduzida a menos de 3 (três) jogadores na quadra de 

jogo. 

3- O número máximo de jogadores reservas, para substituições, é de 7 (sete). 

4- Será permitido um número indeterminado de substituições, a qualquer tempo do jogo. A substituição realiza-se quando a 

bola estiver em jogo ou fora de jogo, subordinando-se às seguintes condições: 

a) O jogador que sai da quadra de jogo, deverá fazê-lo pela linha lateral, nos 5 (cinco) metros correspondentes ao lado onde 

se encontra seu banco de reservas, e no setor chamado zona de substituição; 

b) O jogador que entra na quadra de jogo deverá fazê-lo pela mesma linha da zona de substituição, devendo aguardar em pé, 

também nos 5 (cinco) metros correspondente ao lado onde se encontra seu banco de reservas, mas nunca entrar antes do 

jogador substituído transpor completamente a linha lateral; 

c) A partida não poderá ser interrompida para a substituição de jogador, salvo em caso de contusão grave por ele sofrida, 

comprovada pelo árbitro e confirmada pelo médico ou fisioterapeuta ou, na ausência deste, pelo massagista ou atendente; 

d) Qualquer jogador substituto está submetido a autoridade e jurisdição dos árbitros, sejam ou não chamado a participar da 

partida; 

e) O jogador só poderá executar o tiro lateral ou de canto, após ter entrado na quadra, pela zona de substituição; 

f) A substituição completa-se quando o substituído deixa totalmente a quadra de jogo, pela zona de substituição e o substituto 

entra totalmente na quadra de jogo, pela mesma zona; 

g) Se um jogador do banco de reservas entrar na quadra de jogo e impedir ou tentar impedir um gol, este deve ser penalizado 

com cartão vermelho e o jogo reiniciado com tiro livre indireto, a ser cobrado no local onde ocorreu a infração, salvo se 

cometida dentro da sua área penal, quando a bola será colocada no ponto mais próximo sobre a linha da área penal. 

5- A troca de posição entre o goleiro e os demais jogadores participantes da partida poderá ser feita a qualquer momento do 

jogo, sempre que a bola esteja fora de jogo. Quando a troca for com jogador do banco de reservas poderá ser realizada com a 

bola em jogo ou fora de jogo. 

6- A um dos jogadores, de cada equipe, será atribuída a função de “capitão” cabendo-lhe: 

a) Representar durante a partida sua equipe, da qual é ainda o fiador da boa conduta, exigível, antes, no transcorrer e após o 

término da mesma; 

b) Fornecer ao anotador, antes do início da partida, os nomes e números dos jogadores de sua equipe e os integrantes da 

comissão técnica; 
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c) Avisar ao anotador e aos árbitros a troca de posição entre o goleiro e o jogador de linha, e mudança do número da camisa 

dos jogadores que ocorreram em sua equipe no intervalo, quando esta for danificada no decorrer do jogo; 

d) Dirigir-se ao árbitro buscando interpretação ou informação essencial, quando necessário, desde que o faça com respeito e 

cortesia; 

e) Identificar-se como capitão da equipe através do uso de uma braçadeira colocada em um dos braços e, cabe-lhe determinar 

o novo capitão, entregando-lhe a referida braçadeira, quando for expulso ou tiver que deixar a quadra por uma contusão 

grave. O Capitão da equipe não necessita estar na quadra de jogo para o início da partida. 

7- No banco destinado aos jogadores reservas, colocados sempre do lado da defesa das equipes, durante todo o transcorrer da 

partida somente poderão permanecer, devidamente sentados ou quando em pé realizando aquecimento, um máximo de 7 

(sete) jogadores substitutos, devidamente uniformizados, credenciados, identificados e em condições de participar da partida, 

além de 4 (quatro) Comissões Técnicas sendo entre estes, 1 (um) técnico ou treinador, 1 (um) massagista ou atendente, 1 

(um) médico ou 1 (um) fisioterapeuta e 1 (um) preparador físico, também devidamente credenciados e identificados. Após o 

início dos jogos os membros da comissão técnica e jogadores não podem ser substituídos em súmula. Os jogadores e 

membros da comissão técnica, que forem relacionados em súmula, antes do início da partida, podem chegar a qualquer 

momento e participar da mesma. Os jogadores e membros da comissão técnica, que não forem relacionados antes do inicio da 

partida, não poderão participar da mesma. 

8- O técnico ou treinador e o capitão de ambas as equipes devem, obrigatoriamente, assinarem a súmula antes do início do 

jogo, o que atesta que todos os jogadores e membros da Comissão Técnica de suas equipes que estão relacionadas em 

súmula, são exatamente os 

que vão participar da partida. 

9- Quando se prorroga uma partida para a cobrança de uma penalidade máxima ou um tiro livre direto sem direito a formação 

de barreira, a equipe beneficiada não pode efetuar substituição de jogador e a equipe infratora pode substituir o goleiro. 

10- Somente o Técnico ou Treinador poderá dar instruções a sua equipe, os demais membros da Comissão Técnica e 

jogadores no banco de reservas não podem manifestar-se. 

11- Se um jogador que está no banco de reservas entra na quadra de jogo e chuta a bola ou atinge um jogador adversário, 

deve ser expulso pelo árbitro por atitude antidesportiva e o jogo reiniciado com tiro livre indireto, com a bola sendo colocada 

onde se encontrava no momento da paralisação, salvo se estiver dentro da sua área penal, quando será colocada no ponto 

mais próximo sobre a linha da área penal. 

12- Se um jogador entrar na quadra de jogo de forma irregular e antes que o árbitro paralise a partida, o mesmo for atingido 

por jogador adversário, o árbitro deve tomar as seguintes providências: 

a) Advertir com cartão amarelo o jogador que entrou na quadra de jogo de forma irregular; 

b) Expulsar ou advertir, conforme a gravidade da falta, o jogador que atingiu seu adversário; 

c) Penalizar com um tiro livre indireto a equipe do jogador que entrou na quadra de jogo de forma irregular, com a bola sendo 

colocada no local onde se encontrava no momento da paralisação, salvo se esta encontrava-se dentro da área penal da equipe 

do infrator, quando a mesma deverá ser colocada no ponto mais próximo sobre a linha da área penal. 

13- Se um jogador do banco de reservas entra na quadra de jogo e impedir ou tentar impedir um gol, este deve ser penalizado 

com cartão vermelho e o jogo reiniciado com tiro livre indireto, com a bola sendo colocada no local onde se encontrava no 

momento da paralisação. 

PUNIÇÃO 

a) Se em uma substituição o jogador substituto entra na quadra de jogo antes que o jogador substituído saia, um dos árbitros 

paralisará a partida e determinará a saída do jogador substituto e, após adverti-lo obrigatoriamente com cartão amarelo, fará 

com que ele cumpra os procedimentos corretamente e reiniciará o jogo com tiro livre indireto contra a sua equipe no local 

onde se encontrava a bola quando da interrupção; 

b) Se em uma substituição um substituto entra na quadra de jogo ou, um substituído sai da quadra, por um lugar diferente da 

zona de substituição, um dos árbitros interromperá a partida, determinará que o jogador retorne ao local que se encontrava 

antes da substituição, advertindo, obrigatoriamente, com cartão amarelo o jogador infrator, determinará que o jogador 

execute a substituição corretamente e reiniciará a partida com um tiro livre indireto contra a equipe do jogador infrator, 

cobrando a falta no local onde se encontrava a bola quando da interrupção da partida; 

c) Se na interrupção da partida por infração aos itens “a” e “b” a bola se encontrava dentro da área penal da equipe infratora, 

para a cobrança do tiro livre indireto, a bola deverá ser colocada sobre a linha da área penal e no local mais próximo de onde 

a mesma se encontrava; 

d) O cartão é sempre apresentado para o jogador que cometeu o erro;  

e) O jogador que estiver lesionado poderá deixar a quadra por qualquer lugar, desde que autorizado por um dos árbitros, mas 

o seu substituto deverá entrar pela zona de substituição; 

f) O jogador lesionado deverá ser atendido, preferencialmente, fora da quadra de jogo, podendo retornar assim que a bola 

entrar em jogo; 

g) Jogadores com ferimentos que esteja sangrando, não poderão permanecer na quadra de jogo. Devem obrigatoriamente 

deixar a quadra para serem medicados, podendo retornar após o atendimento e o estancamento do sangramento; 
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h) O jogador que for atendido dentro da quadra de jogo, pelo seu departamento médico, quando ocorrer uma lesão, deverá 

obrigatoriamente ser substituído, podendo retornar assim que a bola entrar em jogo. 

RECOMENDAÇÕES: 

a) Exigir do capitão da equipe o uso da braçadeira e não outro tipo de material (esparadrapo, fita, etc.). Quando não for 

cumprido deverá ser relatado; 

b) Somente permitir a troca do número das camisas dos jogadores quando for danificada durante o transcorrer da partida. Os 

jogadores devem iniciar e terminar a partida com o mesmo número de camisa; 

c) Se o jogador ao sair da quadra, cometer um erro e este jogador já foi punido com cartão amarelo, deverá ser expulso do 

jogo e a equipe deverá ficar com um jogador a menos do que se encontrava antes da substituição; 

d) Se o jogador ao entrar na quadra, cometer um erro e este jogador já foi punido com cartão amarelo, deverá ser expulso do 

jogo e a equipe deverá continuar com o número de jogadores que se encontrava antes da substituição; 

e) Quando a equipe não apresentar técnico ou treinador e massagista ou atendente, deverá ser informado no relatório da 

súmula e no relatório do árbitro principal; 

f) Os Oficiais de Arbitragem devem permitir que os Técnicos ou Treinadores possam orientar as suas equipes em pé e em 

frente a zona de substituição, desde que não atrapalhem o deslocamento de árbitros e jogadores; 

g) Os Oficiais de Arbitragem não devem permitir que o Preparador Físico, Massagista ou Atendente, Médico, Fisioterapeuta 

e jogadores, estes quando no banco de reservas, possam orientar as suas equipes, pois esta não é a sua função; 

h) Se uma das equipes estiver com apenas 03 (três) jogadores e ao estar na eminência de sofrer um gol, um jogador dessa 

equipe sai intencionalmente da quadra, os árbitros devem deixar a jogada prosseguir e após a conclusão da jogada e, em ato 

contínuo, advertir o jogador com cartão amarelo por atitude antidesportiva e só reiniciar o jogo com no mínimo 03 (três) 

jogadores; 

REGRA 04 - EQUIPAMENTOS DOS JOGADORES 

1- É vedado ao jogador o uso de qualquer objeto reputado pelo árbitro como perigoso ou nocivo à prática do desporto. O 

árbitro exigirá a remoção de qualquer objeto que, a seu critério, possa molestar ou causar dano ao adversário ou a si próprio. 

Não poderão usar piercing, brincos, pulseiras, cordões, colares, anéis etc... Será permitido somente o uso de aliança. Não 

sendo obedecido em sua determinação, ordenará a expulsão do mesmo. 

2- O equipamento dos jogadores compõe-se de camisa de manga curta, ou manga comprida, calção curto, meias de cano 

longo, caneleiras, tênis confeccionados com lona, pelica ou couro macio, com solado e revestimento lateral de borracha ou 

material similar, ficando terminantemente proibido o uso de camisa sem manga e de sapatos com solado de couro ou pneu, ou 

que contenham travas. As caneleiras deverão estar completamente cobertas pelas meias e serem confeccionadas em material 

apropriado que ofereça proteção ao jogador (borracha, plástico, poliuretano ou material similar). O capitão da equipe deverá 

usar uma braçadeira em um dos braços para identificá-lo. Os jogadores poderão usar tornozeleiras de qualquer cor, por dentro 

ou por fora das meias e camisas de mangas compridas por baixo das de mangas curtas, desde que sejam da mesma cor das 

mangas das camisas de mangas curtas. 

3- Nas costas e na frente das respectivas camisas, obrigatoriamente, serão colocadas numeração de 1 a 99, sendo vedada a 

repetição de números na mesma equipe. Os números das costas terão o tamanho de 15 (quinze) a 20 (vinte) centímetros de 

altura e os números da frente terão o tamanho de 8 (oito) a 10 (dez) centímetros de altura. É igualmente obrigatória a 

diferenciação entre a cor do número e cor da camisa, visando assegurar a identificação pelo árbitro e pelo público. Nos jogos 

internacionais os números devem ser de 1 a 15, nas camisas e nos calções. 

4- O goleiro usará uniforme com camisa de cor diferente dos jogadores de linha de ambas as equipes e árbitros, sendo-lhe 

permitido, com exclusividade, para fins de proteção, o uso de calça de agasalho sem bolso e zipper. 

5- O jogador que se apresentar na quadra de jogo utilizando sob seu calção, o short térmico, somente poderá utilizá-lo se for 

da mesma cor predominante no calção. 

6- O jogador que não se apresentar devidamente equipado, camisa por dentro do calção, meiões levantadas, desatendendo às 

exigências desta regra, será retirado da quadra de jogo, temporariamente, somente podendo retornar à disputa da partida com 

a autorização do árbitro e no momento em que a bola estiver fora do jogo e uma vez verificada a regularidade do 

equipamento. O jogador que tiver que deixar a quadra de jogo para corrigir o seu equipamento, deverá fazê-lo pela zona de 

substituição correspondente a sua equipe. 

7- O jogador não pode levantar a camisa para mostrar camisetas interiores com lemas ou publicidade. Os organizadores da 

competição devem sancionar o jogador e a arbitragem punir com cartão amarelo. 

8- Os jogadores podem usar proteções durante os jogos para evitar lesões, como tornezeleiras, cocheiras, máscaras faciais, 

etc...desde que não sejam perigosas para si e adversários. 

9- Se os árbitros tiverem que paralisar o jogo para punir o jogador que não esteja uniformizado, deve ser cobrado um tiro 

livre indireto contra sua equipe. 

10- As camisas dos goleiros de uma equipe podem ser da mesma cor das camisas dos goleiros adversários, o importante é que 

sejam de cores diferentes das camisas dos jogadores das duas equipes. 

11- Não será permitido o uso de camisas vazadas ou numerações feitas com esparadrapo ou qualquer outro tipo de fita 

adesiva. 
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12- Os jogadores não podem usar as ataduras por fora dos meiões. 

Da comissão técnica 

Os membros da comissão técnica podem permanecer no banco de reservas usando bermudas, short ou agasalhos, desde que 

sejam uniformes dos clubes. Não será permitido uso de camisas sem mangas, sandálias ou chinelos, uso de qualquer tipo de 

aparelho de comunicação (rádio, telefone, etc...) 

Dos árbitros 

1- Os árbitros usarão, obrigatoriamente, camisas de manga curta ou comprida, nas cores determinadas e aprovadas por sua 

entidade, além de bermudas, meias e tênis preto. 

2- Os árbitros utilizarão, sempre que necessário, camisas, bermudas e meiões de cores distintas que os possam diferenciar dos 

uniformes dos jogadores de linha de ambas as equipes. 

3- Quando em baixas temperaturas poderão usar calça, cinto, meias e tênis brancos. 

4- Os oficiais de arbitragem que usarem uniformes em desacordo com os previstos nesta regra, não podem usar os distintivos 

da FIFA e CBFS. 

Dos anotadores e cronometristas 

Os anotadores e cronometristas usarão, obrigatoriamente, camisa de manga curta ou manga comprida, nas cores determinadas 

por sua entidade, além de bermudas ou calça, cinto, meias e tênis ou sapatos de cor preta. 

 

Equipe de arbitragem 

1- Os oficiais de arbitragem usarão na camisa, à altura do peito e no lado esquerdo, o distintivo da entidade a que estiverem 

vinculados. 

2- Os árbitros pertencentes ao quadro nacional ou internacional usarão o distintivo da entidade máxima nacional ou 

internacional. Os anotadores/cronometristas pertencentes ao quadro nacional, usarão o distintivo da entidade máxima 

nacional. 

3- As duplas de arbitragem (árbitro principal e auxiliar) e (cronometrista e anotador) usarão camisas nas mesmas cores, 

bermudas ou calças, em dupla ou quartetos, distintos, de acordo com o previsto em sua funções, permanecendo inalterados os 

demais equipamentos. 

Recomendações: 

a) Os oficiais de arbitragem devem observar se as camisas dos jogadores possuem número na frente e nas costas; 

b) Não permitir que os goleiros titulares, goleiros reservas e goleiros linha, usem camisas da mesma cor das camisas dos 

jogadores de linha; 

c) Não permitir que os jogadores usem short térmico de cor diferente da cor predominante dos calções; 

d) Não permitir que os jogadores usem brincos, piercing, pulseiras, cordões, colares, anéis ou qualquer outro objeto que possa 

oferecer perigo aos outros jogadores e a si próprio, mesmo que protegidos com esparadrapo ou similar; 

e) Quando qualquer jogador entrar na função de goleiro linha, com a camisa da mesma cor ou semelhante a de sua equipe ou 

da equipe adversária, os árbitros devem paralisar o jogo e advertir, obrigatoriamente, com cartão amarelo, por estar 

indevidamente uniformizado, anulando qualquer vantagem obtida, por infringir a regra; 

f) Não deixar de conferir os equipamentos de todos os jogadores antes do início da partida, no início do 2º período e durante 

toda a partida; 

g) Não permitir que os jogadores usem caneleiras que na interpretação do árbitro, não façam a devida proteção do jogador; 

h) Quando na comemoração de um gol, o jogador colocar a camisa na cabeça ou retirar do corpo, os árbitros devem adverti-

lo com cartão amarelo; 

i) Se o jogador colocar na cabeça ou retirar a camisa mesmo tendo outra igual por baixo, deve ser punido da mesma forma 

que a letra anterior; 

j) Quando qualquer jogador entrar na função de goleiro linha, não poderá usar colete ou camisa vazada, deverá usar, 

obrigatoriamente, uma camisa de manga curta ou comprida, com o mesmo número que estava usando anteriormente; 

k) Nos calções somente é obrigatório o uso da numeração nos jogos internacionais ou quando o regulamento da competição 

exigir, mas se usar deverá ser o mesmo das camisas; 

l) Não será permitido uso de camisa vazada ou com numeração feita com esparadrapo ou qualquer tipo de fita adesiva; 

m) Não permitir que os jogadores usem ataduras por fora dos meiões; 

n) Não permitir que os jogadores usem camisas de mangas compridas por baixo das camisas de mangas curtas que sejam de 

cores diferentes das mangas das camisas de mangas curtas; 

o) Os jogadores podem se apresentar em quadra, alguns usando camisas de mangas curtas e outros usando mangas 

compridas, desde que sejam da mesma cor das mangas das camisas de mangas curtas.  

REGRA 05 - ÁRBITRO PRINCIPAL E AUXILIAR 

Um árbitro principal e um árbitro auxiliar deverão ser designados para dirigir uma partida. Suas funções são o exercício dos 

seguintes poderes que as regras lhes outorgam: 

a) Aplicar as regras de jogo do Futsal e decidir sobre qualquer divergência oriunda de sua prática, sendo suas decisões, em 

matéria de fato, finais e irrecorríveis desde que se relacione com o resultado da partida; 



131 

 

b) Suas funções começam no momento de suas entradas no local onde se encontra a quadra de jogo, onde a partida será 

realizada e terminam com a entrega de seus relatórios na entidade a que estiverem vinculados ou a serviço; 

c) Relatar todos os incidentes que ocorrerem antes, durante e após a partida; 

d) Terão poderes irrestritos para interromperem a partida em virtude de qualquer infração às regras, suspenderem ou 

terminarem a partida por motivos de más condições atmosféricas, interferências de espectadores ou de qualquer outro fato 

que imponha tal medida, sempre que assim julgarem conveniente devendo, neste caso, relatarem o ocorrido, com precisão, 

observado o prazo estipulado pela entidade sob cuja jurisdição a partida estiver sendo disputada; 

e) Advertirem qualquer jogador responsável por procedimento irregular ou atitude incorreta e, no caso de reincidência, 

impedi-lo de continuar participando da partida, devendo, em tais hipóteses, mencionarem em seus relatórios a identificação 

do infrator e, com exatidão, os motivos da infração; 

f) Impedirem a entrada na quadra, sem suas ordens, de qualquer pessoa, com exceção dos jogadores participantes e comissão 

técnica; 

g) Paralisarem a partida se julgarem que algum jogador tenha sofrido uma lesão mais séria, determinando a retirada do 

mesmo da quadra de jogo tão logo seja possível e reiniciando imediatamente a partida. Se um jogador lesionar-se levemente, 

não deverão paralisar a partida, quando existe a possibilidade de uma das equipes marcarem um gol, aguardando que a bola 

saia de jogo e o jogador seja removido, ou se locomova, até o local mais próximo de onde se encontra para deixar a quadra de 

jogo, sempre com a autorização de um dos árbitros; 

h) Se um jogador estiver sangrando deverão solicitar a substituição ou retirada do mesmo para que seja atendido e medicado, 

sanando-se a irregularidade; 

i) Expulsarem definitivamente da partida, sem prévia advertência, o jogador responsável por conduta violenta e intencional 

atentatória a integridade física do seu adversário, seu companheiro de equipe ou qualquer outra pessoa; 

j) Expulsarem, sem prévia advertência, o jogador, técnico ou treinador ou outra pessoa interveniente da partida, investida das 

funções de direção ou mando, por atitude atentatória a moral ou por conduta antidesportiva; 

k) Darem sinal para o início ou reinício da partida após as interrupções; 

l) Decidirem se as bolas colocadas à disposição para a partida atende às exigências da regra oficial; 

m) Discordarem e não aplicarem propostas para alterar as regras oficiais durante o transcorrer da partida; 

n) Nas infrações cabe somente aos árbitros autoridade para contarem em metros, as distâncias regulamentares, fazendo-se em 

passos; 

o) Inspecionarem e aprovarem, ou não, os elementos julgados indispensáveis para a realização de uma partida, o equipamento 

dos jogadores e as condições da quadra de jogo antes ou no intervalo das partidas quando, nesse sentido, forem solicitados 

por quem de direito; 

p) Podem aplicar cartões amarelos ou vermelhos nos intervalos dos jogos ou então, após o término dos jogos e neste caso, 

enquanto os jogadores estiverem dentro da superfície do jogo; 

q) Também podem expulsar membros das comissões técnicas nos intervalos dos jogos ou então, após o término dos jogos 

neste caso, enquanto os mesmos estiverem dentro da superfície do jogo, mas sem apresentação de cartão vermelho; 

r) Se julgarem necessário, podem modificar uma decisão quando se derem conta de que tomaram uma decisão incorreta, 

desde que não tenham reiniciado ou dependendo do caso, terminado a partida; 

s) Se constatarem que alguma pessoa usou um apito e atrapalhou os jogadores no decorrer da partida, poderão paralisar, 

reiniciando com bola ao chão; 

t) Tomarão medidas disciplinares contra os membros das comissões técnicas das equipes, que não se comportarem de forma 

correta e poderão, se julgarem necessário, expulsá-los da superfície de jogo e arredores; 

u) Deverão punir sempre a infração mais grave, quando o jogador comete mais de uma infração ao mesmo tempo; 

v) O árbitro principal deverá estar no lado oposto ao da mesa de anotações, para o início do primeiro e segundo período e 

prorrogação, podendo trocar de lado quando julgar necessário e para agilizarem o reinicio da partida. O árbitro auxiliar ficará 

sempre do lado oposto e na diagonal; 

 

x) Se o árbitro principal e o árbitro auxiliar, simultaneamente, assinalam uma infração e existe uma discordância na 

interpretação da regra, prevalecerá a decisão do árbitro principal. 

Recomendações:  

a) O árbitro principal deverá fazer antes do início da partida, juntamente com o seu auxiliar, anotador e cronometrista, um 

planejamento sobre a maneira que irão atuar na partida; 

b) Os árbitros deverão estar sempre em sintonia com o anotador, confirmando as sinalizações feitas pelos mesmos, com 

relação às faltas cometidas pelos jogadores, cartões aplicados e gols; 

c) Os árbitros podem aplicar cartões amarelos ou vermelhos para os jogadores, nos intervalos ou após o término dos jogos, 

enquanto os mesmos estiverem dentro da superfície do jogo, devendo colocar nos relatórios que foi no intervalo ou após o 

término do jogo; 

d) Para os membros da comissão técnica, os árbitros não devem aplicar cartões e sim mandar se retirarem da superfície de 

jogo e arredores, informando que estão expulsos, registrando em súmula a expulsão e relatando em relatório apropriado; 
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e) Os árbitros devem sempre trabalhar na diagonal e procurando deixar a bola entre eles.  

REGRA 06 - CRONOMETRISTA E ANOTADOR 

O cronometrista e o anotador exercerão suas funções numa mesa do lado de fora da quadra de jogo, próximo à linha divisória 

do meio da quadra, junto à zona de substituição. 

O CRONOMETRISTA terá como atribuições: 

a) Controlar que o tempo de jogo tenha a duração estabelecida na regra n.º 7; 

b) Colocar o cronômetro em movimento por ocasião da bola de saída, arremesso de meta, tiros livres direto e indireto, lateral, 

de canto, penalidade máxima, tiro livre direto sem barreira, bola ao chão e após o tempo técnico solicitado pelo treinador; 

c) Controlar os 2 (dois) minutos cronometrados da expulsão temporária do jogador, fiscalizando a entrada de outro jogador 

que ocorrerá somente depois de completado o tempo ou a equipe sofrer um gol, podendo ser com a bola em jogo ou fora de 

jogo; 

d) Avisar, mediante apito de sinal acústico diferente ao dos árbitros, mesmo tendo sirene no placar eletrônico, os finais do 

primeiro e segundo período da partida e de tempo suplementares; 

e) Comunicar a solicitação de tempo técnico pelo treinador quando a bola estiver fora de jogo e somente conceder o tempo 

técnico quando a bola for a favor da equipe do treinador solicitante; 

f) Ter o controle e domínio do manuseio do cronômetro eletrônico em todos os seus detalhes; 

g) Travar o cronômetro independente da determinação dos árbitros, quando houver a paralisação da partida pelos árbitros nos 

pedidos de tempo técnico, na assinalação de faltas, na ocasião do atendimento médico aos jogadores dentro da quadra de 

jogo, nas saídas de bola pelas linhas laterais e de metas, nas marcações de tentos ou quaisquer outras paralisações; 

h) Por ocasião da cobrança de um tiro livre sem barreira, acionar o cronômetro logo após a bola ser movimentada; 

i) Controlar o 1 (um) minuto nos pedidos de tempo técnico das equipes; 

j) Conferir a calibragem das bolas do jogo e bolas reservas; 

k) O cronometrista avisa que o tempo terminou e um dos árbitros encerra o jogo; 

 

l) No arremesso de meta ou tiro livre, favorável a equipe defensora dentro de sua área penal, o cronômetro deve ser acionado 

quando a bola sair da área penal. 

O ANOTADOR terá como atribuições: 

a) Examinar as fichas de identificação dos jogadores e da comissão técnica, antes do início da partida; 

b) Registrar as 5 (cinco) primeiras faltas acumulativas praticadas pela equipe em cada período de jogo; 

c) Anunciar aos árbitros, a marcação da 5ª (quinta) falta acumulativa, de cada equipe mediante o uso de seu apito, para que 

estes informem ao capitão da equipe; 

d) Usar apito de silvo diferente e inconfundível dos utilizados pelos árbitros; 

e) Usar tempestivamente seu apito para comunicar qualquer substituição de jogador feita irregularmente, mesmo com a bola 

em jogo, quando as circunstâncias o exigirem; 

f) Anotar na súmula de jogo o número de registro e da camisa dos jogadores de cada equipe participante da partida, 

marcadores de tentos, pedidos de tempo técnico, substituições e tudo mais que relacione com a partida; 

g) Controlar as infrações penalizadas com tiros livres diretos, praticadas pelos jogadores durante o decorrer da partida; 

h) Alem de suas funções normais também desempenhará as funções de cronometrista, em caso de ausência deste; 

i) Sinalizar para os árbitros o número dos jogadores que foram penalizados com cartões e os que marcaram gols e aguardar a 

sua confirmação; 

j) Fazer o relatório do jogo na súmula, quando não houver Representante; 

k) Exigir que o técnico ou treinador e o capitão de cada equipe, assinem a súmula da partida antes do início da mesma; 

l) Deverá ter o controle dos jogadores que estão participando em cada momento do jogo; 

m) Ajudará a controlar o comportamento dos jogadores e membros da comissão técnica no banco de reservas; 

n) Auxiliará no controle dos equipamentos dos substitutos antes de entrarem na quadra e durante o jogo; 

o) Anotará todas as interrupções do jogo e os motivos, tempo de cada paralisação e tempo transcorrido de jogo nas 

paralisações; 

p) Ao término do jogo, entregar uma cópia da súmula a cada uma das equipes, solicitando que confiram todas as anotações 

registradas; 

q) Para sinalizarem a numeração das camisas acima de vinte, devem indicar as dezenas com as costas das mãos e as unidades 

com as palmas das mãos. 

Recomendações: 

a) O anotador e o cronometrista, devem estar sempre atentos quando da substituição de jogadores e quando verificarem que 

for incorreto comunicar aos árbitros; 

b) Os anotadores e cronometristas devem observar também as substituições feitas tentando ludibriar os adversários e a equipe 

de arbitragem e informarem aos árbitros; 

c) Os anotadores e cronometristas devem solicitar aos técnicos ou treinadores que permaneçam em seus locais permitidos 

para instruir as suas equipes; 
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d) Os anotadores e cronometristas devem auxiliar os árbitros a controlarem as camisas dos goleiros linha, quando estes forem 

entrar na partida.  

REGRA 07 - DURAÇÃO DA PARTIDA 

1- O tempo de duração de uma partida será cronometrado, divididos em dois períodos iguais, tanto no masculino como no 

feminino e com tempo de até 10 minutos para descanso entre os períodos. Considerando a menor resistência do organismo 

em formação e não poder exigir-se de jogadores de reduzida idade um excessivo esforço físico, os tempos de duração das 

partidas serão os seguintes: 

a) Para a categoria Adulto, Sub 20 e Sub 17, serão de 40 (quarenta) minutos, dividido em dois tempos de 20 (vinte) minutos; 

b) Para a categoria Sub 15, será de 30 (trinta) minutos, dividido em dois tempos de 15 (quinze) minutos; 

c) Para as outras categorias, em suas faixas de idade, as entidades estaduais deverão determinar ou homologar a fixação de 

tempo especial de duração da partida. 

2- O controle do tempo será de responsabilidade de um cronometrista cujas funções estão especificadas na regra 06. Quando 

o cronômetro der o sinal de ter zerado o tempo de jogo, os árbitros encerram simultaneamente a partida. Se a bola estiver na 

trajetória do gol e penetrar no mesmo depois de esgotado o tempo, o gol não será válido. 

3- Uma vez esgotado o tempo regulamentar a duração de qualquer período da partida deverá ser prorrogado para permitir a 

execução de uma penalidade máxima ou um tiro livre direto sem formação de barreira, encerrando-se o período após a bola 

tocar em outro jogador, nas traves ou travessão e retornar ou sair da quadra, ser chutada para fora da quadra de jogo, tocar no 

goleiro e entrar, for defendida pelo goleiro ou entrar diretamente no gol. 

4- Será concedido às equipes disputantes, objetivando dar instruções aos jogadores, o direito de solicitar o pedido máximo de 

2 (dois) tempos técnicos, um em cada período da partida, sendo de 1 (um) minuto a duração de cada tempo técnico solicitado, 

respeitando-se os seguintes princípios: 

a) Os técnicos ou treinadores das equipes deverão solicitar o tempo técnico ao cronometrista e na ausência ou falta deste, 

solicitarão ao anotador; 

b) Os capitães das equipes deverão solicitar o tempo técnico a um dos árbitros; 

c) Os pedidos de tempo técnico somente serão concedidos quando a bola estiver fora de jogo e a reposição for a favor da 

equipe solicitante; 

d) Nos pedidos de tempo técnico, não será permitido que os jogadores reservas e membros da comissão técnica, entrem na 

quadra, mas os jogadores que estavam jogando podem sair da quadra, sentarem-se ao banco de reservas para receberem 

instruções de seus técnicos ou treinadores; 

e) Somente após o sinal de apito ou campainha, dado pelo cronometrista comunicando o final do tempo técnico, podem ser 

feitas substituições; 

f) Os árbitros não deverão intervir junto as equipes durante os pedidos de tempo técnico; 

g) Se uma equipe não solicitar tempo técnico no primeiro período da partida, não poderá acumular para usá-lo no segundo 

período; 

h) Quando em uma partida houver tempo suplementar, as equipes não terão direito a solicitação de tempo técnico durante o 

tempo suplementar. Mesmo que não tenha sido solicitado no segundo período de jogo; 

i) Se o técnico ou treinador, demais membros da comissão técnica ou jogadores, forem expulsos no jogo, estiverem suspensos 

para cumprimento de cartões, administrativamente ou pela justiça desportiva, deverão se postar no lado oposto de seu banco 

de reservas, não poderão orientar as suas equipes, podendo permanecer no ginásio sem se manifestarem. 

5- Aos técnicos ou treinadores, será permitido orientar seus jogadores durante o transcorrer das partidas, desde que o façam 

em frente a zona de substituição de sua equipe. Deverão fazê-lo de maneira discreta, sem atrapalhar o deslocamento dos 

árbitros e jogadores e sem reclamar ou perturbar o bom andamento da partida. 

6- O técnico ou treinador, no momento de orientar seus jogadores, quando da partida em andamento, não poderá aproximar-

se a menos de 5 (cinco) metros de distância da mesa destinada ao cronometrista e anotador nem ultrapassar o limite da zona 

de substituição em direção ao fundo de quadra. 

7- A partida que for interrompida, por falta de energia elétrica, de segurança ou qualquer outro motivo, deverá ser continuada 

com o tempo que faltava para ser jogado, exceto quando for interrompida por insuficiência de jogadores de uma ou de ambas 

as equipes, já que nesse caso a partida é considerada encerrada. 

8- Quando uma partida for interrompida por falta de energia elétrica, de segurança ou qualquer outro motivo, o árbitro deverá 

relatar o motivo da suspensão da partida e encaminhar junto com os demais documentos, para a entidade de jurisdição, para 

que esta encaminhe a entidade local. 

9- Na continuação de uma partida, somente poderão participar os jogadores e comissão técnica, que estavam relacionados em 

súmula. 

10- Quando em uma partida houver tempo suplementar, serão concedidas as equipes um tempo de 5 (cinco) minutos de 

descanso entre o término da partida e o início do tempo suplementar. Entre o primeiro e o segundo período do tempo 

suplementar, não haverá intervalo. 

Recomendações: 
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a) O cronometrista deve estar sempre atento para não deixar o cronômetro andar quando a partida está paralisada e também o 

cronômetro paralisado quando a partida está em andamento; 

b) O cronometrista deve estar sempre atento ao tempo de jogo para que em caso de pane no placar eletrônico ou falta de 

energia elétrica, saber o tempo que ainda faltava para o encerramento da partida; 

c) Nos pedidos de tempo técnico ou durante os jogos, não permitir que jogadores recebam instruções de seu Técnico ou 

Treinador, que estejam no ginásio e que tenham sido expulsos no jogo ou cumprindo suspensão, devendo advertir os que 

descumprirem as exigências e relatar; 

d) Quando esgotado o tempo regulamentar de qualquer período do jogo, no exato momento em que ocorrer uma infração, 

somente será prorrogada a partida para a execução de penalidade máxima e tiro livre direto sem barreira. Em qualquer outra 

situação, a partida será encerrada sem a cobrança da infração; 

e) Quando os capitães não solicitarem tempo técnico aos árbitros, ou os técnicos ou treinadores ao cronometrista, não deverá 

ser autorizado o tempo técnico; 

f) O Cronometrista deve alertar aos árbitros, quando faltar um minuto para o encerramento da partida e aquele que estiver na 

lateral ao lado da mesa de anotações, deve procurar ficar próximo desta, aonde o cronometrista irá lhe informando o tempo 

que ainda resta para o término da partida, para que possa encerrá-la simultaneamente junto com o toque da campainha do 

placar eletrônico ou o apito do cronometrista; 

g) O Cronometrista controlará rigorosamente o tempo das expulsões e o momento do retorno dos jogadores. 

REGRA 08 - BOLA DE SAÍDA 

1- No início da partida a escolha de lado ou saída de bola será decidido por meio de sorteio procedido pelo árbitro principal. 

A equipe vencedora do sorteio escolherá a meia quadra onde irá iniciar jogando e a equipe perdedora terá o direito à bola de 

saída do jogo. Quando o jogo tiver tempo suplementar deverá ser feito o mesmo procedimento. 

2- Dado o sinal pelo árbitro, a partida será iniciada por um dos jogadores, que movimentará a bola com os pés em direção ao 

lado contrário, devendo a mesma, nesse momento, estar colocada imóvel sobre o centro da quadra, cada equipe deverá estar 

em seu próprio lado e nenhum jogador da equipe contrária a iniciadora da partida poderá aproximar-se a menos de 3 (três) 

metros da bola e nenhum jogador de ambas as equipes, poderá invadir a meia quadra do adversário enquanto a bola não 

estiver em jogo. A bola estará em jogo quando ultrapassar inteiramente a linha de meia quadra. 

3- O jogador que executar a saída de bola, não poderá ter contato com a mesma enquanto esta não for jogada ou tocada por 

outro jogador. 

4- Depois de consignado um tento, a partida recomeçará de maneira idêntica, por um jogador da equipe que sofreu o tento. 

5- Após o descanso regulamentar a que se refere a regra, a partida recomeçará com as equipes disputantes trocando de lado e 

o reinicio será efetivado por um jogador da equipe contrária aquela que executou a saída de bola inicial. 

6- Quando o jogador executante da bola de saída do 1º ou 2º períodos ou na reposição de bola após sofrer um gol, não 

executar corretamente deverá ser repreendido verbalmente e na reincidência penalizado com cartão amarelo. 

7- Será válido o tento consignado diretamente de bola de saída. 

Punição 

a) Caso o executor da bola de saída toque na bola pela segunda vez antes que outro jogador o faça, será concedido um tiro 

livre indireto em favor da equipe adversária, com a bola sendo colocada no local onde ocorreu o toque; 

b) Se na bola de saída, o jogador movimentar a bola para o lado ou para trás, deverá ser repetido o lance e se tornar a fazê-lo 

deve ser penalizado com cartão amarelo por atitude antidesportiva. A equipe continuará com o direito de executar a saída de 

bola; 

c) Para qualquer outra incorreção será repetida a bola de saída, sempre de posse da mesma equipe. 

Recomendações:  

a) Antes de autorizarem o início ou reinicio de uma partida, com a bola colocada no centro da quadra, os árbitros devem 

exigir que as equipes estejam cada uma em sua meia quadra de jogo; 

b) Na bola de saída, depois de autorizado pelo árbitro, o jogador adversário que invadir o círculo central ou a quadra 

adversária, antes que a bola esteja em jogo, deverá ser, obrigatoriamente, punido com cartão amarelo e repetido o lance. 

REGRA 09 - BOLA EM JOGO E FORA DE JOGO 

1- A bola estará fora de jogo quando: 

a) Atravessar completamente, quer pelo solo, quer pelo alto, as linhas laterais ou de meta; 

b) A partida for interrompida pelo árbitro; 

c) Jogada a partida em quadra coberta e a bola bater no teto ou em equipamentos de outros desportos colocados nos limites da 

quadra de jogo, a partida será reiniciada com a cobrança de tiro lateral a favor da equipe adversária à do jogador que desferiu 

o chute, na direção e do lado onde a bola bateu. 

2- A bola estará em jogo em todas as outras ocasiões, desde o começo até o término da partida, inclusive: 

a) Se tocar nos árbitros colocados dentro da quadra de jogo; 

b) Enquanto não se adota uma decisão por suposta infração as regras do jogo; 

c) Bate em uma das traves ou travessão e permanece dentro da quadra de jogo. 
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3- Se a bola perder sua condição normal de jogo durante o transcorrer da partida, esta será interrompida, a bola substituída e a 

partida reiniciada com a execução de bola ao chão no local onde a mesma perdeu sua condição normal de jogo, salvo se tenha 

ocorrido dentro da área penal, ocasião em que a bola ao chão será executada fora da mesma e na direção de onde perdeu a 

condição. 

4- Se a bola perder sua condição normal de jogo, no exato momento em que é posta em movimento (tiro inicial, tiros livres 

direto e indireto, tiro de penalidade máxima, lateral, de canto ou arremesso de meta) e antes de ser tocada por outro jogador, a 

bola será substituída e o lance será repetido. 

5- Estando a partida em movimento quando um acidente ocorrer com jogador dela participante, o árbitro retardará o apito até 

que a jogada seja concluída, ou seja, que o jogador de posse da bola conclua o lance, perca a posse da bola ou que esta saia da 

quadra ou ocorra paralisação da jogada. 

6- Para os árbitros os pedidos de tempo técnico e paralisação serão ilimitados. Porém, somente poderão ser ordenados com a 

bola fora de jogo. 

7- Em caso de acidente grave com o jogador, o árbitro providenciará ou solicitará a remoção do mesmo, tão logo seja 

possível, para fora das linhas demarcatórias da quadra de jogo, para que seja socorrido e reiniciará imediatamente a partida. 

Caso o jogador seja lesionado levemente e solicite atendimento médico, embora possa locomover-se, o árbitro autorizará a 

entrada da equipe médica e determinará sua imediata remoção da quadra de jogo e dará continuidade à partida.  

8- Sendo constatada pelo árbitro simulação de acidente por parte do jogador ou qualquer tentativa de retardamento proposital 

para ganhar tempo (defeito do uniforme, saída de bola, propositadamente pelas laterais ou linha de meta, etc.) ordenará o 

árbitro o reinicio imediato da partida sendo o jogador punido com cartão amarelo. 

9- Depois de qualquer interrupção, por motivos não mencionados nesta regra e desde que, imediatamente antes da 

paralisação, a bola não tenha ultrapassado os limites das linhas lateral ou de meta, o árbitro, ao reiniciar a partida, dará bola 

ao chão no lugar onde esta se encontrava quando foi interrompida a partida, salvo se a bola estava dentro da área penal, 

hipótese em que a bola ao chão deverá ser executado fora da área penal. A bola será considerada em jogo no exato momento 

em que tocar no solo. Nenhum jogador poderá ter contato com a bola antes que esta toque o solo. Se esta disposição não for 

cumprida, o árbitro determinará a repetição de bola ao chão. 

Recomendações: 

a) Os árbitros não devem permitir a entrada da equipe médica na quadra de jogo, antes de autorizados; 

b) Sempre que um jogador lesionar-se, sem gravidade, os árbitros devem deixar o lance ser concluído e imediatamente um 

dos árbitros dirige-se ao jogador, verificando se necessita de atendimento médico e só permitir a entrada da equipe médica se 

o jogador solicitar; 

c) Não permitir o reinício de uma partida com jogador caído na quadra; 

d) Interpretar corretamente se houve simulação de falta ou se foi causada por um choque normal e houve desequilíbrio do 

jogador; 

e) Todo o jogador que for atendido dentro de quadra deverá ser substituído. 

REGRA 10 - CONTAGEM DE TENTOS 

1- Respeitadas as disposições em contrário referidas nesta regra, será válido o tento quando a bola ultrapassar inteiramente a 

linha de meta entre os postes de meta e sob o travessão, contanto que não tenha sido arremessada, carregada ou impulsionada 

intencionalmente com a mão ou braço de jogador atacante ou goleiro adversário. 

2- A equipe que tenha consignado maior número de tentos será considerada vencedora da partida. Se houver igualdade no 

número de tentos assinalados por cada equipe ou se nenhum for consignado pelas equipes disputantes, a partida será 

considerada empatada. 

3- Se durante a partida ocorrer deslocamento do travessão ou dos postes de meta, coincidentemente com o chute a meta, o 

árbitro poderá validar o tento se a bola houver cruzado a linha de meta no espaço onde estariam os postes e o travessão 

quando de sua posição normal. 

4- O término do 1º e 2º períodos de tempo normal e do tempo suplementar será determinado pelo árbitro principal, no exato 

momento em que o cronometrista avisá-lo do término do tempo regulamentar com o toque da campainha ou do apito. Não 

será valida qualquer situação de gol após o apito. 

5- Não será válido o tento resultante de tiro livre indireto, a menos que a bola, em sua trajetória, toque, ou seja, tocada por 

qualquer outro jogador, inclusive o goleiro, colocado dentro ou fora de sua área penal. 

6- Será nulo o tento originado de qualquer arremesso do goleiro adversário ou de arremesso de meta por ele executado com 

as mãos, salvo se a bola, em sua trajetória, tocar ou for tocada por qualquer jogador, inclusive o goleiro adversário. Se a bola 

penetrar diretamente o tento não será válido, será executado arremesso de meta. 

7- Se ao segurar ou arremessar a bola, estando ela em jogo, o goleiro permitir que a bola entre e ultrapasse inteiramente a 

linha de meta, entre os postes e sob o travessão de meta, o tento será considerado válido. 

8- Se o jogador ao cobrar um tiro de canto, tiro lateral ou tiro livre direto ou indireto, retardar a bola para sua própria meta e a 

bola penetrar diretamente, o gol não será válido, será tiro de canto. Se tocar em qualquer jogador, inclusive o goleiro, o gol 

será válido. 

Recomendações: 
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a) Somente será válido o gol, quando o goleiro arremessar com o uso das mãos, tanto com a bola em jogo como no arremesso 

de meta, se a bola tocar em qualquer jogador, inclusive o goleiro adversário; 

b) Se a bola arremessada com as mãos, penetrar diretamente no gol adversário, o tento não será válido, será cobrado um 

arremesso de meta. 

REGRA 11 - FALTAS E INCORREÇÕES 

1- As faltas e incorreções serão penalizadas com: 

a) Tiro Livre Direto; 

b) Tiro Livre Indireto. 

Tiro livre direto 

2- Será concedido um tiro livre direto em favor da equipe adversária quando um jogador cometer uma das seguintes infrações 

contra jogador adversário, de maneira que os árbitros julguem imprudente, temerária ou com uso de força excessiva: 

a) Dar ou tentar dar pontapé em adversário; 

b) Calçar o adversário, isto é, derrubar ou tentar fazê-lo usando as pernas, agachando-se na frente ou por trás dele; 

c) Pular ou atirar-se sobre o adversário; 

d) Trancar o adversário por trás ou de maneira violenta e perigosa; 

e) Bater, tentar bater ou lançar uma cusparada em adversário ou companheiro de equipe; 

f) Segurar um adversário com as mãos ou impedi-lo de ação com qualquer parte do braço; 

g) Empurrar o adversário; 

h) Trancar o adversário com o ombro; 

i) O jogador segurar ou desviar a bola intencionalmente, carregá-la, batê-la ou impulsioná-la com a mão ou braço, 

excetuando-se o goleiro dentro de sua área penal; 

j) Projetar-se ao solo, deliberadamente, de maneira deslizante, e com uso dos pés tentar tirar a bola que esteja sendo jogada 

ou de posse do adversário, levando perigo para o mesmo; 

k) Sendo o goleiro, com a bola em jogo, ao arremessar a mesma com as mãos, ultrapassa o limite da área penal, com a bola 

ainda em seu poder; 

l) Praticar qualquer jogada, sem visar o adversário, mas involuntariamente atingi-lo. 

Punição 

a) Estas faltas são anotadas como acumulativas para a equipe; 

b) Será punido com a cobrança de um tiro livre direto a ser executado pela equipe adversária no local onde ocorreu a 

infração, se cometida fora da área penal do infrator; 

c) Na hipótese dessa ocorrência ser dentro da área penal do infrator, uma penalidade máxima será cobrada pela equipe 

adversária, qualquer que seja a posição da bola no momento em que a falta é praticada. 

Tiro livre indireto 

3- Será concedido um tiro livre indireto em favor de uma equipe quando um jogador adversário cometer uma das seguintes 

infrações: 

a) Estando o goleiro com a bola em jogo: 

1. Controla a bola com suas mãos dentro de sua área penal ou fica de posse em sua meia quadra de jogo por mais de 4 

(quatro) segundos; 

2. Toca ou controla a bola com suas mãos, dentro de sua área penal, depois que um seu companheiro a tenha passado 

deliberadamente com o pé; 

3. Toca ou controla a bola com as mãos vinda diretamente de um tiro lateral, de canto, direto e indireto, cobrado por um seu 

companheiro; 

4. Após haver tocado na bola ou arremessando-a com as mãos ou movimentando a mesma com os pés volta a recebê-la de 

um companheiro de equipe de forma intencional, dentro ou fora de sua área penal, sem que a bola tenha antes ultrapassado a 

linha demarcatória do meio da quadra ou tenha sido jogada ou tocada, por um adversário. 

b) Qualquer jogador que: 

1. Jogar perigosamente, mesmo sem contato físico com o goleiro, ao tentar tirar a bola das mãos deste após a mesma ter sido 

agarrada e estar retida em suas mãos; 

2. Quando sem a posse ou domínio da bola, obstruir, intencionalmente, um adversário de maneira a formar um obstáculo em 

sua progressão; 

3. Obstruir a jogada, prender a bola com os pés ou evitar com o corpo sua movimentação, estando caído, exceto se for o 

goleiro, dentro de sua área penal; 

4. Tocar na bola, em jogo, quando não esteja devidamente equipado, exceto o jogador que, na disputa da bola perder qualquer 

equipamento, podendo prosseguir no lance enquanto estiver de posse da bola; 

5. Usar expressão verbal ou vocal para enganar jogador adversário, fingindo ser seu companheiro de equipe ou acenar com as 

mãos próximas ao rosto do adversário e tirar vantagem do lance; 

6. Ficar parado na frente do goleiro adversário com o propósito de obstruir sua visão e dificultar a sua ação ou movimentos; 
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7. Fazer a bola permanecer mais de 04 segundos dentro da própria área penal, estando a mesma em condições de jogo ou de 

ser jogada, com a clara intenção de retardar o andamento da partida; 

8. Persistir, quando de posse de bola, na troca de passes com companheiros, com o deliberado propósito de ganhar tempo ou 

retardar o andamento da partida, estando colocados dentro ou fora da respectiva área penal; 

9. Imobilizar a bola, dentro ou fora de sua área penal, com o domínio dos pés, por mais de 04 segundos, estando a mesma em 

condições de ser jogada; 

10. Levantar os pés para chutar para trás (bicicleta) ou chutar com o calcanhar e, levando perigo ao adversário próximo à 

jogada sem atingi-lo; 

11. Impedir que o goleiro lance a bola com as mãos. 

Punição 

a) Nestas faltas a equipe infratora será punida com a cobrança de um tiro livre indireto a ser executado pelo adversário no 

local onde ocorreu a infração, se cometida fora da área penal do infrator. Se cometida dentro da área penal do infrator, o tiro 

livre indireto deverá ser executado sobre a linha da área penal, no ponto mais próximo do local onde ocorreu a infração; 

b) Estas faltas não são anotadas como acumulativas para a equipe e serão punidas com tiros livres indiretos durante toda a 

partida. 

Sanções disciplinares 

a) Cartão Amarelo; 

b) Cartão Vermelho. 

Somente os jogadores titulares e reservas podem ser penalizados com cartões amarelos e vermelhos. 

Os árbitros têm autoridade para tomar medidas disciplinares desde o momento em que chegam ao local do jogo, até a entrega 

da súmula na entidade pela qual estejam atuando. 

a) O jogador será, obrigatoriamente, penalizado com cartão amarelo se na opinião dos árbitros, cometerem uma das seguintes 

infrações: 

1. Entrar na quadra de jogo para recompor sua equipe antes de transcorridos os 2 (dois) minutos de expulsão temporária ou de 

sua equipe ter sofrido um tento; 

2. Infringir, persistentemente as regras de jogo; 

3. Demonstrar, por palavras ou gestos divergências das decisões tomadas pelos árbitros; 

4. Ser culpado por conduta antidesportiva; 

5. Trocar o seu número de camisa sem avisar o anotador e o árbitro;  

6. Dirigir-se na quadra de jogo, durante a partida, ao árbitro principal, ao árbitro auxiliar, ao anotador ou ao cronometrista 

para deles reclamar ou discordar ou para discutir com o público; 

7. Numa interrupção da partida, propositadamente, impedir, tentar impedir, retardar ou dificultar o reinicio da mesma; 

8. Toda a simulação na superfície de jogo, que tenha a finalidade de ludibriar os árbitros para levar vantagem no lance, 

deverá ser penalizada como conduta antidesportiva; 

9. Abandonar deliberadamente a superfície de jogo sem autorização dos árbitros; 

10. Ao comemorar um gol, colocar a camisa na cabeça ou retirá-la do corpo ou, ainda, fazer gestos provocantes aos 

adversários ou aos torcedores; 

11. Não respeitar a distância regulamentar na cobrança de tiros lateral, de canto, direto, indireto e livre ou arremesso de meta 

e bola de saída; 

12. Agarrar um adversário, quer pela camisa, pelo calção ou por qualquer parte do corpo, acintosamente, com o objetivo de 

interromper a jogada; 

13. Exceto o goleiro dentro de sua área penal, usar deliberada e intencionalmente a mão, cortando a trajetória da bola, com o 

objetivo de interromper a jogada, impedindo a passagem da bola evitando o perigo de gol contra sua equipe; 

b) O jogador será, obrigatoriamente, penalizado com cartão vermelho se cometer uma das seguintes infrações: 

1. For culpado de conduta violenta; 

2. For culpado de jogo brusco grave; 

3. Empregar linguagem ou gestos ofensivos, grosseiros ou obscenos para qualquer pessoa; 

4. Praticar pela segunda vez infração punível com cartão amarelo de advertência na mesma partida; 

5. Impedir com o uso da mão, intencionalmente, a marcação de um gol contra sua equipe, exceto quando for o goleiro dentro 

de sua área penal; 

6. Lançar uma cusparada em qualquer pessoa; 

7. Cometer uma entrada que ponha em perigo a integridade física de jogador adversário; 

8. Impedir intencionalmente, por meios ilegais, que um jogador em condições plenas de assinalar um tento conclua a jogada; 

9. Estando no banco de reservas entrar na quadra de jogo para atrapalhar ou impedir a tentativa ou a marcação de um tento 

contra sua equipe. 

Decisões 

1. Os árbitros poderão determinar, sem necessidade de prévia advertência, a expulsão do jogador ou membro da comissão 

técnica que infringir, acintosamente, qualquer dos itens desta regra. 
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2. A expulsão de jogador participante da partida será temporária para a equipe e pelo tempo de 2 (dois) minutos, após o que a 

mesma poderá ser recomposta com outro jogador em seu lugar, podendo ser com a bola em jogo ou fora de jogo. 

3. O jogador expulso estará definitivamente excluído e não poderá retornar nem permanecer no banco de reservas e 

proximidades. 

4. Quando a equipe em inferioridade numérica, no decurso dos 2 (dois) minutos após a expulsão, sofra a marcação de um 

tento, poderá a mesma recompor-se de um jogador imediatamente. Quando esta equipe marcar um tento, não poderá repor 

jogador. 

5. Estando 2 (dois) jogadores da mesma equipe cumprindo a expulsão temporária e esta equipe sofrer a marcação de um 

tento, poderá a equipe recompor-se incluindo um jogador, sendo que a outra recomposição será efetuada somente depois de 

decorridos dois minutos ou caso a sua equipe sofrer um outro tento. 

6. Se 2 (dois) jogadores da mesma equipe forem expulsos ao mesmo tempo, caso não sofra gol, somente depois de decorridos 

os 2 (dois) minutos cronometrados, das expulsões poderá a equipe recompor-se incluindo os jogadores na quadra, estando a 

bola em jogo ou fora de jogo. 

7. Quando 2 (dois) jogadores, 1 (um) de cada equipe, forem expulsos do jogo ao mesmo tempo, somente poderão ser 

incluídos outros jogadores em seus lugares após transcorridos 2 (dois) minutos cronometrados de cada expulsão. Neste caso, 

se qualquer uma das equipes sofrer um tento, não poderá repor nenhum jogador. 

8. Se 1 (um) jogador de uma equipe for expulso e antes que essa equipe sofra um gol ou que tenha transcorrido os 2 (dois) 

minutos da expulsão, um jogador da equipe adversária for expulso, ambas as equipes não poderão incluir outros jogadores 

para se recomporem, antes de transcorridos os 2 (dois) minutos de cada expulsão, mesmo no caso das equipes sofrerem gols. 

9. Quando 4 (quatro) jogadores, 2 (dois) de cada equipe, forem expulsos do jogo, ao mesmo tempo, somente poderão ser 

incluídos outros jogadores em seus lugares, após terem transcorrido 2 (dois) minutos cronometrados de cada expulsão. Neste 

caso se qualquer uma das equipes sofrer um tento, não poderá repor nenhum jogador. 

10. Quando 3 (três) jogadores, sendo 2 (dois) de uma equipe e 1 (um) da outra, forem expulsos do jogo, se a equipe que teve 

dois jogadores expulsos sofrer um tento, poderá recompor um jogador, sendo que os outros dois jogadores somente poderão 

ser incluídos outros em seus lugares, após ter transcorrido 2 (dois) minutos cronometrados das expulsões, estando a bola em 

jogo ou fora de jogo. 

11. Quando 3 (três) jogadores, sendo dois de uma equipe e um da outra, forem expulsos do jogo, se a equipe que teve um 

jogador expulso sofrer um ou mais tentos, não poderá recompor-se até completar os 2 (dois) minutos cronometrados, quando 

então poderá ser incluído um jogador, com a bola em jogo ou fora de jogo. 

12. Os técnicos ou treinadores, massagistas ou atendentes, médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos e jogadores quando 

expulsos do jogo ou cumprindo qualquer tipo de suspensão, quando presentes nos locais dos jogos, deverão se posicionar, 

obrigatoriamente, no lado oposto do local onde se encontra o banco de reservas de sua equipe na quadra de jogo, não sendo 

permitido qualquer tipo de manifestação. Sendo inacessível para o público o lado oposto da quadra de jogo, deverão os 

mesmos se posicionar atrás da meta adversária ou, não sendo possível, poderão se posicionar no lado onde se encontra o 

banco de reservas da equipe adversária. 

13. Não será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho de comunicação, para uso de qualquer membro da comissão 

técnica ou jogadores registrados em súmula, bem como nas proximidades dos bancos de reservas. 

14. Um jogador que cometer uma falta passível de cartão amarelo e já sendo o segundo cartão, se os árbitros derem vantagem 

no lance e esta equipe sofrer o gol, o jogador faltoso será expulso e sua equipe poderá colocar imediatamente outro jogador 

em seu lugar, tendo em vista que a infração foi cometida antes do gol. 

15. Se um jogador tenta evitar um gol tocando com a mão na bola, mas não consegue seu objetivo, tendo o árbitro aplicado a 

lei de vantagem, logo após a conclusão do lance, deverá penalizar este jogador com cartão amarelo. 

16. Se um jogador comete uma falta ou agressão fora da quadra de jogo, a partida deve ser paralisada, o jogador penalizado 

com cartão amarelo ou vermelho e a partida reiniciada com bola ao chão. 

17. No momento do arremesso do goleiro, com as mãos, ele poderá sair com qualquer outra parte do corpo fora da área penal, 

vale sempre a posição da bola. 

18. O goleiro poderá receber a bola em devolução de um seu companheiro, sem a mesma ter ultrapassado o meio da quadra 

ou tocado em adversário, somente se esta devolução for involuntária. 

19. Quando as equipes tiverem jogadores expulsos no intervalo do jogo e que estavam em quadra jogando no final do 

primeiro período, esta equipe deverá iniciar o segundo período com a falta destes jogadores e cumprir a regra das expulsões. 

20. Se a partida for interrompida para aplicação de pena disciplinar prevista nesta regra, o reinício da mesma dar-se-á com a 

cobrança de um tiro livre indireto, em favor da equipe adversária à infratora, a ser cobrado no local onde se encontrava a bola 

no momento da paralisação, salvo se esta se encontrava dentro da área penal da equipe infratora, quando a bola deverá ser 

colocada sobre a linha da área penal no ponto mais próximo de onde ocorreu a paralisação. 

21. A interrupção da partida em hipótese alguma poderá beneficiar a equipe infratora, devendo o árbitro deixar prosseguir a 

jogada e, na conclusão do lance, adotar as medidas disciplinares necessárias, salvo se a bola, quando da infração, estiver de 

posse de jogador da equipe infratora. Se na ocorrência da infração a partida estiver paralisada, o árbitro aplicará, ao infrator, a 

pena disciplinar prevista nesta regra. 
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Recomendações: 

a) Quando o jogador cometer pela segunda vez uma infração passível de cartão amarelo, aplica-se o cartão amarelo e em 

seguida o cartão vermelho; 

b) Quando o jogador já foi advertido com cartão amarelo e comete uma infração passível de cartão vermelho, aplica-se 

diretamente o cartão vermelho; 

c) Nas recomendações a) e b) desta regra, os oficiais de arbitragem devem relatar se esta segunda infração era para ser 

aplicado cartão amarelo ou vermelho; 

d) Quando membros da comissão técnica ou jogadores reservas, entrarem na quadra tentando ou impedindo a marcação de 

um tento contra a sua equipe, o árbitro deverá expulsá-los do jogo. Sua equipe deve ser penalizada com um tiro livre indireto, 

a ser cobrado no local onde ocorreu o toque, a tentativa ou a intervenção; 

e) Quando um jogador for expulso da quadra de jogo, o cronometrista deve registrar em uma folha de papel, o tempo 

visualizado no placar eletrônico e só autorizar a entrada de outro jogador, depois de transcorridos 2 (dois) minutos 

cronometrados ou a equipe sofrer um tento, sempre de acordo com o previsto na regra; 

f) Quando um jogador perder alguma peça de seu equipamento na disputa da bola, os árbitros devem permitir que o jogador 

conclua a jogada até ficar sem a posse de bola, não sendo permitido recebê-la de volta até recompor seu equipamento; 

g) Quando os árbitros constatarem que algum jogador está simulando ter sofrido uma infração, tentando ludibriá-los, deverão 

adverti-los com a apresentação do cartão amarelo; 

h) Quando o jogador tentar fazer um gol com o uso deliberado da mão, deverá ser advertido com cartão amarelo, pois está 

usando de uma atitude antidesportiva tentando ludibriar a arbitragem; 

i) As faltas cometidas dentro da área penal, deverão ter o mesmo critério de punição disciplinar, quanto àquelas que 

identicamente forem cometidas fora da área penal; 

j) Os preparadores físicos que estiverem suspensos nos jogos, não podem trabalhar dentro da quadra na preparação da equipe, 

antes e durante os jogos; 

k) Se um jogador tentar defender um tento tocando com as mãos na bola, mas não conseguindo o seu intento, logo após a 

conclusão do lance, deverá ser penalizado com cartão amarelo; 

l) Se na cobrança do arremesso de meta ou arremesso do goleiro com as mãos, sendo que a bola iria entrar na meta e o 

jogador defensor fizer a defesa com as mãos, este deverá ser penalizado com cartão amarelo, tendo em vista que se a bola 

entrasse no gol este não seria válido; 

m) O jogador que simula ter tocado na bola com qualquer parte do corpo, mas o fazendo na realidade com as mãos, tentando 

enganar a arbitragem, deve ser penalizado com cartão. 

REGRA 12 - TIROS LIVRES 

1- Tiros livres são os chutes desferidos, quando da reposição da bola em jogo, em razão da paralisação da partida por 

assinalação de alguma infração. 

2- Os tiros livres classificam-se em duas categorias, o tiro livre direto, através do qual se pode consignar diretamente um 

tento contra a equipe que cometeu a infração e tiro livre indireto, através do qual não se pode consignar diretamente um tento, 

salvo se a bola, antes de entrar na meta, seja jogada ou tocada por um jogador que não seja o executor do chute. 

3- Na cobrança de tiro livre a bola deverá estar imóvel sobre o piso e a sua movimentação poderá ser feita para qualquer parte 

da quadra. 

4- A cobrança de uma penalidade máxima deve ser feita da marca penal, cobrada obrigatoriamente para frente, com a bola 

entrando em jogo tão logo seja movimentada. 

5- Um tiro livre direto sem direito a formação de barreira deve ser cobrado para frente, não podendo a bola em sua trajetória 

ser tocada por outro jogador da sua equipe. 

6- Antes da execução de um tiro livre nenhum jogador da equipe adversária poderá aproximar-se a menos de 5 (cinco) metros 

da bola até que a mesma esteja em jogo. 

7- Numa linha imaginária, entre a bola e o jogador executante da cobrança do tiro livre, qualquer que seja à distância por ele 

tomada, não poderá haver nenhum jogador da equipe adversária, na linha de ação do executante. 

8- Quando da cobrança de um tiro livre, se os jogadores da equipe infratora estiverem a uma distância mínima de 5 (cinco) 

metros da bola, os árbitros autorizarão a imediata cobrança do tiro livre, independente da formação da barreira de jogadores. 

9- Se o jogador da equipe adversária não respeitar a distância de 5 (cinco) metros da bola, antes do tiro livre ser executado e a 

bola movimentada, o árbitro mandará repetir a cobrança do tiro livre. 

10- No caso de um tiro livre a favor da equipe atacada, dentro de sua área penal, a bola pode ser colocada em qualquer parte 

da área e nenhum jogador poderá receber a bola, diretamente, dentro da área penal, para que a ponha em movimento logo em 

seguida. A bola deverá ser chutada diretamente para fora da área penal. Se algum jogador, intencionalmente, impedir que esta 

situação seja cumprida, o tiro livre deverá ser repetido. Todos os jogadores adversários deverão situar-se fora da área de 

meta. A bola estará em jogo quando sair da área penal. 

11- Se o jogador que executar a cobrança de um tiro livre volta a jogar ou tocar na bola antes que outro jogador o faça será 

concedido um tiro livre indireto em favor da equipe adversária no local onde ocorreu a infração, salvo se ocorreu dentro da 

área penal da equipe infratora, quando o tiro indireto deverá ser executado com a bola colocada sobre a linha de meta e no 
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local mais próximo de onde ocorreu a infração. Se nesta situação o jogador tocar com a mão na bola, será marcada a infração 

mais grave e se cobrará um tiro livre direto. 

12- Se o jogador que for executar o tiro livre demorar mais de 4 segundos para movimentar a bola, sua equipe será punida 

com a marcação de um tiro livre indireto contra a mesma, a ser cobrado do local onde a infração foi cometida, salvo se 

ocorreu dentro da área penal da equipe infratora, quando o tiro indireto deverá ser executado com a bola colocada sobre a 

linha da área penal e no local mais próximo de onde ocorreu a infração. 

13- Para distinguir o tiro livre indireto, os árbitros erguerão um dos braços sobre a cabeça, devendo mantê-lo erguido até que 

o tiro indireto seja executado e a bola seja jogada ou tocada por outro jogador, toque em uma das traves ou travessão e 

retorne a quadra, ou saia da quadra de jogo.  

14- Quando for tiro livre direto, os árbitros devem levantar o braço na horizontal, assinalando a direção em que o tiro livre 

deve ser cobrado e o dedo índice do outro braço apontado para o solo e, com isso indicando que se trata de uma falta 

acumulativa. 

15- Se um jogador, quando da cobrança de um tiro livre direto ou indireto, chuta a bola em direção a sua própria meta e a 

mesma entra no gol diretamente, o gol não será válido. Será cobrado arremesso de canto em favor da equipe adversária. Se a 

bola tocar em qualquer jogador inclusive o goleiro e entrar, o tento será válido. 

Recomendações: 

a) Quando o árbitro verifica que a barreira já se encontra na distância correta, não necessita medir a distância; 

b) Imediatamente após o árbitro ter assinalado a infração, deverá indicar se é tiro direto ou indireto; 

c) Simultaneamente com a marcação de uma infração, os árbitros deverão sinalizar imediatamente, o lado para o qual deverá 

ser executada a cobrança; 

d) Por ocasião da cobrança de infrações dentro da área penal e a favor da equipe defensora, a bola somente entrará em jogo 

quando sair da referida área e quando algum jogador tocar na bola antes de sair da área penal, os árbitros devem mandar 

repetir a cobrança; 

e) Quando ocorrer uma falta dentro da área penal e a favor da equipe defensora, a infração poderá ser cobrada de qualquer 

local da área penal; 

f) Se um jogador executar a cobrança de um tiro livre volta a tocar na bola com a mão antes que outro jogador o faça, deverá 

ser penalizado com a infração mais grave, tiro livre direto e não como tiro livre indireto, anotando uma falta acumulativa. 

REGRA 13 - FALTAS ACUMULATIVAS 

1- Será considerado como Falta Acumulativa todas as faltas sancionadas com um tiro livre direto previsto na Regra 11. 

2- As primeiras 5 (cinco) faltas acumulativas, de cada equipe, em cada período de jogo, deverão ser registradas na súmula da 

partida. 

3- Quando os árbitros aplicarem a lei de vantagem, em uma falta para tiro livre direto, devem sinalizar imediatamente, 

levantando o dedo indicador com a mão direita levantada acima da cabeça, e com o braço esquerdo na horizontal indicando o 

lado da equipe que cometeu a infração. Logo após a paralisação deve mandar o anotador registrar uma falta acumulativa. 

4- Após a 5a falta acumulativa, os árbitros somente darão a lei de vantagem se a equipe tiver uma situação clara de gol. 

5- As equipes poderão cometer, em cada período da partida, até 5 (cinco) faltas acumulativas com direito a formação de 

barreira de jogadores. 

6- Quando, por força do regulamento próprio, uma partida tiver tempo suplementar, as faltas acumulativas das equipes, 

praticadas no segundo período da partida permanecem para o tempo suplementar. 

7- A partir da 6ª falta acumulativa de cada equipe, em cada período de jogo, é vedada a formação de barreira de jogadores. 

a) Por ocasião da cobrança dos tiros livres sem direito a formação de barreira será exigido que todos os jogadores, com 

exceção do goleiro defensor que deverá ficar dentro de sua área penal, coloquem-se obrigatoriamente, atrás da linha 

imaginária sobre a bola, paralela com a linha de meta, a uma distância de 5 (cinco) metros da bola, não podendo aproximar-

se, até que a bola seja movimentada; 

b) O executor do tiro livre sem direito a formação de barreira deverá estar plenamente identificado e, obrigatoriamente, a bola 

deverá ser acionada diretamente para a meta, com a intenção de assinalar um tento, vedado o passe da bola, em qualquer 

sentido para jogador da própria equipe; 

c) Se o executor do tiro livre sem direito a formação de barreira não executar a cobrança e em seu lugar outro jogador 

executar a cobrança, deverá ser punido com um tiro indireto contra sua equipe e o jogador que executou a cobrança punido 

com cartão amarelo; 

d) O goleiro, dentro de sua área penal, deverá respeitar a distância mínima de 5 (cinco) metros da bola e se ele adiantar-se 

antes da bola ser movimentada, deverá ser obrigatoriamente penalizado com cartão amarelo; 

e) Nenhum jogador poderá obstruir o jogador executante deste tiro livre. 

8- A partir da 6ª falta acumulativa, a equipe que cometer qualquer infração, punível com tiro livre direto, na meia quadra 

adversária ou em sua meia quadra entre a linha divisória da quadra e a linha imaginária, paralela à linha divisória da quadra 

projetada na marca do tiro livre direto sem direito a formação de barreira para as laterais, o árbitro determinará que, para a 

cobrança dessa falta contra a equipe infratora, seja a bola colocada na marca dos 10 (dez) metros. 
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9- A partir da 6ª falta acumulativa ocorrendo infração, punível com tiro livre direto, na meia quadra da equipe infratora, no 

espaço entre a marca de 10 (dez) metros e a linha da área penal, o jogador que for executar o tiro livre poderá optar pela 

permanência da bola no local da infração ou colocá-la na marca indicada dos 10 (dez) metros. Quando o jogador optar em 

cobrar do local da infração, nenhum jogador, exceto o goleiro defensor, poderá ficar dentro da área penal da equipe infratora. 

10- Quando ocorrer a 5ª falta acumulativa, de qualquer das equipes, o anotador avisará um dos árbitros e colocará sobre a 

mesa, do lado da defesa da equipe uma bandeirinha indicativa da situação. 

11- O anotador utilizará plaquetas numeradas de 1 a 5 e as irá erguendo à medida que as equipes forem cometendo suas faltas 

acumulativas. Esta situação não será exigida quando o placar tiver dispositivo apropriado. 

12- Se um jogador cometer uma infração prevista na regra 11 como tiro livre direto e a bola estiver fora de jogo, deve ser 

penalizado disciplinarmente, mas não será anotada falta acumulativa. 

Punição 

Por qualquer irregularidade praticada contra esta regra serão adotadas as seguintes medidas: 

a) Se, na cobrança de um tiro livre direto sem direito a formação de barreira, algum jogador da equipe defensora, invadir o 

espaço vazio antes que a bola entre em jogo, deve ser respeitada a lei da vantagem, se for gol os árbitros devem confirmar o 

gol e se não for gol devem mandar repetir a cobrança do tiro livre direto; 

b) Se a invasão do espaço vazio ocorrer por jogador da equipe beneficiada com o tiro livre direto sem barreira, antes de a bola 

entrar em jogo, se for convertido em gol, os árbitros mandarão repetir a cobrança e se não for convertido em gol, os árbitros 

interromperão a partida dando posse de bola para a equipe adversária, que reiniciará a partida com a cobrança de um tiro livre 

indireto no local onde se encontrava a bola para a cobrança da infração; 

c) Se após a cobrança de um tiro livre direto sem direito a formação de barreira, o jogador que executar a cobrança cometer 

alguma infração, será penalizado com a cobrança de um tiro livre indireto contra a sua equipe, colocando-se a bola no local 

onde ocorreu a infração; 

d) Se dois jogadores de linha, sendo um de cada equipe invadirem o espaço ao mesmo tempo, será repetido o lance. 

Recomendações: 

a) Por ocasião da cobrança de um tiro livre sem direito a formação de barreira, um dos árbitros deve colocar-se no fundo da 

quadra, orientar o goleiro para não ultrapassar a marcação dos cinco metros enquanto a bola não for movimentada. O outro 

árbitro deverá afastar os jogadores a cinco metros da bola e atrás da linha da bola e não permitir a invasão de jogadores. Caso 

ocorra a invasão antes da bola ser movimentada, o infrator ou infratores devem ser punidos de acordo com a regra; 

b) Se o goleiro adiantar-se antes da bola ser movimentada e a cobrança não resultar em tento, deverá ser repetido a cobrança e 

o goleiro advertido com cartão amarelo; 

c) Quando uma equipe estiver com quatro faltas, ocorrer uma falta, punível com tiro livre direto, e os árbitros derem a lei da 

vantagem e logo em seguida ocorrer outra falta punível com tiro livre direto, e for paralisado o jogo, para esta falta deverá ser 

cobrado tiro livre direto sem direito a formação de barreira; 

d) Quando os árbitros aplicarem a lei de vantagem devem sinalizar que a estão aplicando e logo após a conclusão da jogada, 

mandar registrar a falta acumulativa. 

REGRA 14 - PENALIDADE MÁXIMA 

1- Será concedido um tiro de penalidade máxima contra a equipe que comete uma das infrações sancionadas com um tiro 

livre direto, dentro de sua área penal quando a bola está em jogo. 

2- A penalidade máxima é um tiro livre direto, do qual se pode marcar um gol diretamente e cuja cobrança é feita na marca 

correspondente e, nesse momento, todos os jogadores, com exceção do goleiro e do jogador indicado para a cobrança, 

deverão estar dentro da quadra de jogo, mas numa distância de 5 (cinco) metros da bola e atrás da linha imaginária da bola. 

3- O goleiro deverá postar-se sobre a linha de meta e entre os postes de meta até que o chute seja executado, podendo 

movimentar-se lateralmente, exclusivamente sobre a linha de meta. 

4- O jogador encarregado de executar o tiro livre deverá estar plenamente identificado e deverá chutar a bola para frente e 

não será permitido, o executante, tocar a bola uma segunda vez, antes que outro jogador o faça. Se no lugar do jogador 

encarregado de executar a cobrança um outro jogador efetuar a cobrança, deverá ser punido com um tiro indireto contra sua 

equipe e o jogador que executou a cobrança punido com cartão amarelo. 

5- Se concederá tempo adicional para poder executar a cobrança de uma penalidade máxima, ao final do tempo regulamentar 

do 1º ou 2º período da partida ou ainda, da prorrogação. Se a bola tocar em um ou nos dois postes ou travessão e entrar ou 

ainda após isso tocar no goleiro e entrar, o tento será válido e encerrado o período, jogo ou tempo suplementar. A partida 

também será encerrada quando ocorrer qualquer das seguintes situações: 

a) For consignado o tento; 

b) A bola for defendida pelo goleiro; 

c) A bola sair pela linha de meta; 

d) A bola bater em um ou nos dois postes ou travessão da meta e retornar; 

e) A bola chutada fracamente parar antes de chegar ao seu destino. 

Punição 

Para as infrações a esta regra será obedecido o seguinte: 
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a) Em caso de qualquer irregularidade por parte de jogador da equipe defensora, caso não tenha resultado em gol, a cobrança 

será anulada e o tiro de penalidade máxima será repetido. Caso tenha resultado em gol, será aplicada a lei de vantagem; 

b) Em caso de qualquer irregularidade por parte de jogador da equipe beneficiada, caso tenha resultado em gol, a cobrança 

será anulada e o tiro de penalidade máxima será repetido. Caso não tenha resultado em gol, o jogo será paralisado e cobrado 

um tiro livre indireto a favor da equipe defensora com a bola sendo colocada no local onde ocorreu a infração; 

c) Se cometida pelo jogador que executa a cobrança, depois de a bola entrar em jogo, se concederá um tiro livre indireto a 

favor da equipe adversária, com a bola colocada no local onde ocorreu a infração; 

d) Se o jogador executante do tiro livre de penalidade máxima tocar na bola uma segunda vez antes que outro jogador o faça 

ou demorar mais de 4 (quatro) segundos para executar o tiro, conceder-se-á um tiro livre indireto a favor da equipe 

adversária; 

e) Se o executor cometer o segundo toque, a bola será colocada no lugar onde o jogador tocou e se for pela demora de mais 

de 4 segundos, a bola será colocada na marca da penalidade máxima; 

f) Se um jogador da equipe defensora e outro da equipe atacante, invadirem o espaço ao mesmo tempo, será repetido o lance. 

Recomendações: 

a) Antes da cobrança, um dos árbitros deve dirigir-se ao goleiro informando que se ele adiantar-se antes da bola ser 

movimentada e não resultar em tento, o lance será repetido e ele advertido com cartão amarelo; 

b) Se o goleiro adiantar-se antes que a bola seja movimentada e a cobrança não tenha resultado em tento, deverá ser repetida 

a cobrança e o goleiro advertido com cartão amarelo; 

c) Quando o goleiro adiantar-se e mesmo assim resultar em tento, o árbitro deve confirmar o tento, não havendo a 

necessidade de advertir o goleiro com cartão amarelo; 

d) Por ocasião da cobrança de uma penalidade máxima, um dos árbitros deve colocar-se no fundo da quadra, orientar o 

goleiro que só pode movimentar-se lateralmente, ou seja, em cima da linha de meta, não podendo adiantar-se enquanto a bola 

não for movimentada. O outro árbitro deverá afastar os jogadores a cinco metros da bola e atrás da linha imaginária da bola e 

não permitir a invasão de jogadores. Caso ocorra a invasão antes da bola ser movimentada, o infrator ou infratores devem ser 

punidos de acordo com a regra. 

REGRA 15 - TIRO LATERAL 

1- O tiro lateral será cobrado sempre que a bola atravessar inteiramente as linhas laterais, quer pelo solo, quer pelo alto ou 

tocar no teto. 

2- O retorno da bola à quadra de jogo dar-se-á com a movimentação da mesma, com o uso dos pés, sendo a bola colocada no 

local onde a mesma saiu, podendo ser jogada em qualquer direção, executado por um jogador adversário daquela equipe que 

tocou a bola por último. 

3- O jogador no momento em que executar o tiro lateral deverá fazê-lo com uma parte de um dos pés sobre a linha lateral ou 

na parte externa da quadra de jogo. Não podendo estar com o pé totalmente dentro da quadra. 

4- A bola estará em jogo assim que o tiro lateral for concretizado de acordo com esta regra, e a bola, após movimentada, 

ultrapassar totalmente a linha lateral para dentro da quadra. 

5- O jogador que executar o tiro lateral não poderá tocar uma segunda vez na bola enquanto outro jogador não tocar na 

mesma. 

6- Se um jogador executar o tiro lateral contra a sua própria meta, e a bola tocar ou for tocada por qualquer jogador e penetrar 

no gol, o tento será válido. Se penetrar no gol diretamente o gol não será válido. Será cobrado tiro de canto em favor da 

equipe adversária. 

7- Se um jogador executar o tiro lateral contra a meta adversária, e a bola tocar ou for tocada por qualquer jogador e penetrar 

no gol, o tento será válido. Se penetrar no gol diretamente o gol não será válido. Será cobrado arremesso de meta em favor da 

equipe adversária. 

8- Quando da realização de tiro lateral, os jogadores adversários deverão respeitar a distância mínima de 5 metros da bola. 

9- Na execução do tiro lateral a bola deverá estar apoiada no solo, colocada sobre a linha demarcatória da lateral, podendo 

mover-se levemente. 

10- Quando a bola sair da quadra e ao mesmo tempo houver uma substituição de jogador, este jogador para executar qualquer 

jogada, deverá primeiro entrar na quadra pela zona de substituição, mesmo quando for tiro lateral e coincide com o espaço 

correspondente a zona de substituição. 

11- O jogador que for executar o tiro lateral deverá fazê-lo nos 4 segundos posteriores ao recebimento da bola no local da 

cobrança. 

12- Se a bola for colocada em jogo de maneira irregular, fora do local onde saiu, demorar mais de 4 (quatro) segundos para a 

execução, chutada para fora da quadra ou infringir a esta regra de qualquer outra maneira, o árbitro determinará reversão do 

lance, cabendo a um jogador da equipe adversária a execução de novo tiro lateral. 

Punição 

a) Se um jogador executar o tiro lateral e tocar uma segunda vez na bola, antes que qualquer outro jogador o faça, sua equipe 

será punida com a cobrança de um tiro livre indireto a favor da equipe adversária no exato lugar onde se encontrava a bola, 
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salvo se dentro da área penal da equipe infratora, quando então será cobrada sobre a linha da área no ponto mais próximo de 

onde ocorreu a infração; 

b) Se um jogador demorar mais de 4 (quatro) segundos para executar o tiro lateral o árbitro determinará reversão do lance, 

cabendo a um jogador da equipe adversária a execução de novo tiro lateral; 

c) Se um jogador substituto executar o tiro lateral, sem antes concretizar a substituição entrando na quadra de jogo, o jogador 

deverá ser punido com cartão amarelo e o tiro lateral revertido em favor da equipe adversária; 

d) Se um jogador adversário tentar obstruir ou atrapalhar a cobrança, intencionalmente, deverá ser punido com cartão 

amarelo. 

Recomendações: 

a) Na cobrança do tiro lateral a bola não necessita estar tocando na linha lateral, basta que sua projeção esteja sobre a linha, 

para que o tiro lateral seja considerado correto; 

b) Na execução do tiro lateral, o jogador que estiver a mais de 5 (cinco) metros da bola e aproximar-se da mesma, tentando 

impedir ou dificultando a cobrança e retardando o reinicio da partida, deverá ser advertido com cartão amarelo; 

c) Quando a bola sair pela linha lateral e algum jogador da equipe adversária estiver a menos de 5 (cinco) metros da bola, os 

árbitros antes de autorizarem a cobrança do tiro lateral, devem exigir o afastamento do jogador até 5 (cinco) metros e 

somente punir com cartão amarelo se este não quiser afastar-se; 

d) A bola estará em jogo quando entrar totalmente na quadra de jogo ou seja, sair de cima da linha lateral. 

REGRA 16 - ARREMESSO DE META 

1- Dar-se-á arremesso de meta sempre que a bola atravessar inteiramente a linha de meta pelo alto ou pelo solo, excluída a 

parte compreendida entre os postes e sob o travessão de meta, após ter sido tocada ou jogada pela última vez por jogador da 

equipe atacante. 

2- A execução do arremesso de meta dar-se-á exclusivamente pelo goleiro, com o uso das mãos, de qualquer ponto da área 

penal, podendo ultrapassar a linha demarcatória do meio da quadra diretamente. 

3- A bola somente estará em jogo quando ultrapassar inteiramente a linha demarcatória da área penal. 

4- Quando da execução de um arremesso de meta os jogadores da equipe adversária deverão estar colocados fora da área 

penal do goleiro executor. 

5- Se o goleiro demora mais de 4 (quatro) segundos para executar o arremesso de meta, um tiro livre indireto será concedido 

em favor da equipe adversária, com a bola colocada sobre a linha da área e no ponto mais próximo de onde ocorreu a 

infração. 

6- Quando da execução do arremesso de meta, o goleiro não poderá ultrapassar com a mão, a linha demarcatória da área 

penal, ainda de posse da bola, podendo ultrapassar parcialmente ou totalmente com os pés. No arremesso de meta vale 

sempre a posição da bola. 

7- Após o goleiro ter executado o arremesso de meta e a bola ter entrado em jogo, não poderá recebê-la de um companheiro 

de equipe, dentro ou fora de sua área penal, sem que a bola tenha antes ultrapassado a linha demarcatória do meio da quadra 

ou tenha sido jogada ou tocada por um adversário. Somente poderá recebê-la se a devolução for involuntária. 

8- Se o goleiro arremessar a bola e a mesma tocar em qualquer jogador, inclusive o goleiro adversário, e penetrar no gol, o 

tento será válido. Se a bola entrar diretamente sem tocar em qualquer jogador, o tento não será válido. Será tiro de meta em 

favor da equipe adversária. 

9- Se o goleiro executar a cobrança com o pé, os árbitros devem mandar repetir a cobrança, advertir verbalmente o goleiro e 

mandar executar o arremesso com a mão. Na reincidência aplicar cartão. 

 

Punição 

a) Quando o arremesso de meta é executado e, após a bola sair da área penal, o próprio goleiro se antecipa ao lance e toca na 

bola uma segunda vez, fora de sua área penal, antes que outro jogador o faça, contra a equipe do infrator será cobrado um tiro 

livre indireto com a bola colocada no local onde ocorreu a infração. Se neste caso o goleiro tocar com a mão na bola, fora de 

sua área penal, deverá ser punido com um tiro livre direto, prevalecendo a falta mais grave;  

b) Se ao ser feito um arremesso de meta, ainda dentro da área penal do goleiro executor, a bola for tocada ou jogada por 

qualquer jogador, o arremesso de meta deverá ser repetido; 

c) Se o goleiro, após ter posto a bola em jogo a recebe de volta de um seu companheiro, toca ou controla a bola com as mãos, 

ou com os pés, sem esta haver tocado em jogador adversário ou ultrapassado a linha demarcatória do meio da quadra, sua 

equipe será punida com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, com a bola colocada no local onde ocorreu a 

infração, salvo se ocorrido dentro de sua área penal, quando a bola será colocada sobre a linha da área e no ponto mais 

próximo de onde ocorreu a infração; 

d) Se a bola for arremessada de maneira irregular, ou seja, a mão do goleiro ultrapassar a linha demarcatória da área penal 

ainda de posse da bola, um tiro livre indireto será concedido em favor da equipe adversária, com a bola colocada sobre a 

linha da área e no ponto mais próximo de onde ocorreu a infração; 

e) Se o goleiro for autorizado a efetuar o arremesso de meta e o fizer sem o uso das mãos, deverá ser advertido verbalmente e 

o arremesso de meta deverá ser repetido. Na reincidência deverá ser penalizado com cartão amarelo e o arremesso repetido. 
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Recomendações: 

a) Quando a devolução ao goleiro ocorrer sem que a bola seja tocada por jogador adversário ou ultrapassado a linha 

demarcatória do meio da quadra, for involuntária não deverá ser penalizada com falta; 

b) Quando o goleiro toca ou controla a bola com as mãos, fora da área penal, sua equipe deverá ser punida com um tiro livre 

direto, prevalecendo a infração mais grave, anotando-se em súmula uma falta acumulativa para sua equipe; 

c) Se o goleiro arremessar a bola contra a meta adversária, com o uso das mãos e, a mesma penetrar diretamente no gol 

adversário, o tento não será válido. Se tocar em qualquer jogador, inclusive o goleiro, o tento será válido. 

REGRA 17 - TIRO DE CANTO 

1- O tiro de canto dar-se-á sempre que a bola ultrapassar inteiramente a linha de meta, excluída a parte compreendida entre os 

postes e sob o travessão de meta, quer pelo solo, quer pelo alto, após ter sido jogada ou tocada pela última vez por um 

jogador que estiver na defensiva. O tiro de canto deverá ser executado sempre do canto mais próximo de onde saiu a bola 

pela linha de meta. 

2- Para a cobrança do tiro de canto a bola deve ser colocada dentro do quadrante. Será executado por um jogador da equipe 

adversária, com o uso dos pés. O executor do tiro de canto deverá ter uma parte do pé apoiada no solo, podendo pisar em 

parte da linha lateral ou de meta, ou ainda do lado de fora. 

3- Inobservadas pelo executante quaisquer das condições exigidas para o tiro de canto, exceto os 4 (quatro) segundos, o 

jogador será advertido verbalmente e a cobrança repetida e na reincidência o jogador será penalizado com cartão amarelo. 

4- A bola estará em jogo assim que o tiro de canto for executado de acordo com esta regra e a bola movimentada, não 

necessitando sair do quadrante. 

5- Poderá ser feito um gol diretamente de um tiro de canto somente contra a equipe adversária. Se um jogador executar o tiro 

de canto contra a meta da equipe adversária e a bola penetrar na mesma, tocando ou não em qualquer jogador, o tento será 

válido. 

6- Quando da cobrança de tiro de canto, os jogadores adversários deverão respeitar a distância mínima de 5 (cinco) metros da 

bola. 

7- Na execução do tiro de canto é suficiente que a bola esteja apoiada no solo, colocada sobre o espaço demarcado onde se 

unem as linhas laterais e de meta, podendo mover-se levemente. 

8- Se um jogador chutar a bola contra sua própria meta e a bola penetrar na mesma diretamente, o tento não será válido. O 

árbitro determinará que a partida seja reiniciada com a cobrança de tiro de canto a favor da equipe adversária. Se a bola tocar 

em qualquer jogador e penetrar na meta, o gol será válido. 

9- Se um jogador demorar mais de 4 (quatro) segundos para executar o tiro de canto, o árbitro determinará a perda de posse 

de bola e a partida reiniciada com a cobrança de um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no mesmo local, isto é no 

espaço demarcado no vértice ângulo formado pela linha lateral com a linha de meta. 

10- Se um jogador chutar a bola e tocar na mesma uma segunda vez antes de qualquer outro jogador, sua equipe será punida 

com a cobrança de um tiro livre indireto no exato lugar onde se encontrava a bola. 

11- O jogador deverá, obrigatoriamente, colocar a bola em jogo, não podendo jogar a bola intencionalmente para as linhas de 

fundo e lateral. Se isso ocorrer o árbitro deverá adverti-lo verbalmente e mandar repetir a cobrança e na reincidência 

penalizá-lo com cartão amarelo. A bola sempre ficará de posse da equipe executante. 

Recomendações: 

Se o jogador ao executar o tiro de canto, intencionalmente, chuta a bola diretamente para fora da quadra, cobra com o pé 

dentro da quadra ou com a bola fora do local, o árbitro deverá mandar repetir a cobrança e advertir verbalmente o jogador e 

na reincidência aplica o cartão amarelo e sempre manda repetir a cobrança. 

 

 

 

 


