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VIVA EL CAMPEON ...!
Os repórteres esportivos costumam nos encher os ouvidos com as 

mais inúteis das estatísticas. Decidi usar alguns quadros oficiais para tirar 
minhas próprias conclusões!

Dos oito times que disputaram as quartas de final, a Espanha teve um 
dos piores ataques com somente 8 gols marcados; só o Gana e o Paraguai 
tiveram performances inferiores, com 5 e 3 gols, respectivamente. O gran-
de destaque da Espanha está nos gols sofridos, somente 0,3 por partida; 
mesmo assim, nem no saldo de gols foi superior, já que igualou a Holanda, 
com quase a metade do saldo da Alemanha!

No que tange ao número de finalizações por jogo,  Argentina, Espanha e 
Brasil estão quase empatados, porém, mais uma vez, a Espanha se destaca 
pela sua ineficiência, já que precisava, em média, de 15,6 finalizações para 
marcar um único gol! Só perdeu para o Paraguai!

Onde está então toda essa maravilhosa Fúria? 
No tópico referente ao número de passes, os famosos “lindos toques de 

bola”, a Espanha apresentou o espantoso número de 507 passes por partida 
o que, no final, se resume em precisar de 444 toques de bola para marcar 
um gol!  O futebol uruguaio (152), alemão (169), holandês (200), argentino 
(220), brasileiro (224) e do Gana (302) foram mais eficientes.  Alguns irão 
enfatizar que é um futebol limpo, sem falta! Claro, já que a bola parece quei-
mar os pés dos jogadores, que se livram dela com espantosa velocidade, não  
sobra tempo para fazer falta. Nas roubadas de bola, por partida, a Espanha 
também perde do Uruguai, Holanda, Paraguai, Brasil e Alemanha.

Resumindo, e matematicamente falando, a nova campeã mundial marca 
poucos gols, finaliza mal, precisa de um monte de passes para chegar ao gol 
do adversário - o famoso futebol arte dos jornalistas! - e seus jogadores 
quando perdem a bola são incapazes de roubá-la de volta!

Graças a Dios, habia Ike Castilhas, o bom goleiro espanhol!

Boa leitura!

Michel A. Wankenne


