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RESUMO 

Introdução - A lateralidade define-se como a dominância lateral de um lado do 

corpo. Muitos estudos são feitos sobre lateralidade em jogadores de linha, porém 

poucos com goleiros. A lateralidade é um fator de extrema importância para esse 

atleta, visto que a diversidade do jogo faça com que nunca se saiba onde o jogador 

adversário ira chutar. O treinamento deve conter movimentos para ambos os lados 

tendo uma funcionalidade parecida, para que um lado não comprometa o outro. 

Objetivo – Avaliar o desempenho do salto lateral para ambos os lados de goleiros 

jovens. Metodologia – O estudo envolverá 10 atletas com idade entre 14 e 15 anos, 

eles responderão um questionário lateralidade, o teste consistirá de executar saltos 

laterais para ambos os lados com o intuito de alcançar uma bola que será 

posicionada em uma haste presa no travessão da meta, nessa haste será colocado 

uma fita métrica e um suporte deslizante com uma bola pendurada por uma linha, os 

atletas realizarão saltos para cada lado visando tocar a bola e verificar qual a maior 

distância que o goleiro consegue saltar. Os dados serão submetidos à estatística 

descritiva da média e desvio-padrão. Será realizado o teste de Shapiro Wilk para 

verificar a normalidade e o t-Student para comparar as médias e o nível de 

significância será p<0,05. 

Palavras-chave: lateralidade; goleiro; salto; desempenho. 

 

INTRODUÇÃO 

A lateralidade define-se como a dominância lateral de um lado do corpo, 

variando muito dos estímulos e da genética da pessoa. Para Negrine (1986), é 

durante o crescimento que a lateralidade da criança se define naturalmente, 

podendo, também, ser determinada por fatores sociais.  

A ideia de assimetria lateral advém da lateralidade humana. Para (Kandel, 

Schwartz & Jessell, 1991), a dominância cerebral - existência de um hemisfério 

cerebral dominante para determinadas funções, gera assimetrias na capacidade de 

desempenho entre os dois lados do corpo. Já para Teixeira (2006) a lateralidade 

abrange diferentes aspectos dos seres vivos relativos aos hemisférios direito e 

esquerdo do corpo. Segundo (Bryden, 1990; Kandel, Schwartz & Jessell, 1991), 

fatores genéticos promovem a distinção das estruturas do sistema nervoso central 

causando esta diferenciação no desempenho. Já (Gabbard & Hart, 1996; Sadeghi et 
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al., 2000), identifica que a diferença no desempenho entre o membro dominante e 

não dominante pode ocorrer devido a diferenciação funcional dos hemisférios 

cerebrais.  

No futebol de campo é necessário que o atleta apresente similar rendimento 

entre os membros contralateral sendo isto importante nas ações de jogo. No 

entanto, poucos atletas atingem este nível de comportamento. Estudo realizado por 

Barbieri e Gobbi (2009) sobre assimetria de chute em atletas de futsal constatou que 

há assimetria entre os lados, sendo que o lado dominante apresenta maior força, 

predominância e efetividade, prejudicando assim o rendimento do atleta. O 

treinamento para goleiros deve conter movimentos para ambos os lados tendo uma 

funcionalidade parecida, para que um lado não comprometa o outro, e o atleta 

consiga desempenhar suas funções de maneira “ambidestra”. Como podemos 

observar na literatura, são realizadas com mais frequência estudos em atletas de 

linha no futebol, porém, poucos estudos nesse âmbito com goleiros. 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a preferência lateral em jovens 

goleiros. Avaliar o salto lateral para o lado direito e esquerdo em jovens goleiros e 

comparar desempenho do salto e verificar possíveis diferenças no desempenho. 

METODOLOGIA 

O estudo envolverá 10 atletas com idade entre 14 e 15 anos, eles responderão 

o questionário de lateralidade, Inventário de Preferência Lateral Global (IPLAG) 

(Marim, Lafasse & Okazaki, 2011). 

O teste de desempenho físico consistirá em; o goleiro executar um salto lateral 

partindo do centro da meta com os dois pés fixados sobre a linha do gol, com o 

intuito de alcançar uma bola que será posicionada na sua lateral em um ângulo de 

15° a frente do poste da meta. A bola será colocada em uma haste fixada no 

travessão da meta Nessa haste será colocada uma fita métrica de 4 metros que será 

usada para mensurar a distância do salto. A bola será fixada em um suporte 

deslizante que será colocado na haste de modo que o pesquisador regule de 

maneira fácil e prática a distância que a bola ficará do goleiro, a bola será 

posicionada de maneira que fique sempre na altura do ombro do goleiro que estará 

realizando o teste, devido a isso seu suporte de altura será regulável. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Os atletas realizarão três tentativas para cada lado visando tocar a bola para 

cada distância estabelecida, a bola será posicionada inicialmente a uma distância de 

1,70 metros do centro da meta onde os goleiros estarão posicionados, caso ele 

toque a bola em seu primeiro salto para alguns dos lados os outros dois saltos não 

serão necessários para o lado que ele já tenha alcançado, caso contrário, ele terá 

mais duas tentativas para conseguir, essa ordem valerá para ambos os lados. O 

teste prosseguirá até que os goleiros não consiga mais alcançar a bola. Será 

utilizada para análise a maior distância alcançada de cada lado. Os dados serão 

submetidos à estatística descritiva da média e desvio-padrão. Será realizado o teste 

de Shapiro Wilk para verificar a normalidade e o t-Student para comparar as médias 

e o nível de significância será p<0,05. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estando a pesquisa em andamento, os dados são preliminares, contudo alguns 

testes já foram feitos com pessoas não atletas e não foi observado diferenças na 

dominância lateral em relação ao salto para alcançar a bola. 
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