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RESUMO

O “factor casa” é um tema muito debatido no futebol, considerando-se

como uma vantagem para a equipa que joga no seu campo, pelo que se

manifesta nos comportamentos dos intervenientes do jogo e nos resultados das

equipas.

O presente estudo norteou como principal objectivo analisar a

importância do “factor casa” no futebol em Portugal, procurou identificar as

causas principais deste fenómeno e averiguou a percepção dos treinadores

sobre os seus estados psicológicos e comportamentais, assim como sobre os

estados comportamentais dos jogadores nos jogos em casa, comparativamente

com os jogos efectuados fora de casa.

Fizeram parte da amostra 18 treinadores de equipas da 1ª Liga (Bwin

Liga) e da 2ª Liga (Liga Vitalis) portuguesas de futebol na época 2006/2007,

pelo que a mesma corresponde a 56% do universo dos treinadores destas

duas Ligas profissionais de Futebol. Foi aplicado um questionário baseado em

estudos sobre a localização do jogo (Courneya & Carron, 1992).

Os resultados encontrados indicaram que: (i) os treinadores consideram

o fenómeno “factor casa” importante para o aumento do rendimento das

equipas de futebol, mas atribuem menor importância a este fenómeno nas

equipas que treinam; (ii) os treinadores percepcionam que os jogadores são

mais persistentes face a resultados negativos e mais agressivos nos jogos em

casa; (iii) os treinadores revelam maior confiança e orgulho, ao mesmo tempo

que sentem mais pressão, mais stress e mais ansiedade nos jogos em casa;

(iv) a organização ofensiva é considerada a fase/momento de jogo mais

prejudicada pelo “factor casa” na equipa visitante, enquanto que a mesma

organização é a fase/momento de jogo mais beneficiada por este factor na

equipa visitada; (v) Quinze treinadores (83,3%) afirmaram não alterar o modelo

de jogo (princípios do jogo) em função da localização de jogo (casa vs fora),

enquanto oito treinadores (44,4%) referiram apenas alterar a estratégia em

função da localização do jogo; (vi) As principais causas do “factor casa” são a

aprendizagem/familiaridade com o terreno de jogo e o público.



PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL; LOCALIZAÇÃO DO JOGO; “FACTOR
CASA”; TREINADORES
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ABSTRACT

Nowadays “home advantage” continues to feed large debates, as is still

regarded as an advantage for the team who plays in its own field, with good

final results and different behaviours inside game area.

Analysing the importance of the “home advantage” around Portuguese

football turned to be the main goal of this essay, naming and identifying its main

causes, besides inquiring the coaches’ perception about their psychological

states and behaviour, plus players’ behavioral states regarding home games

comparatively with games out of their own game field.

From 1st Portuguese League (Bwin Liga) and 2nd Portuguese League

(Liga Vitalis) 2006/2007, 18 coaches took part on this sample corresponding to

56% of totality of both professional leagues. It was apllied a questionnaire

based on game location studies (Courneya & Carron, 1992).

The results found gave good indications as (i) Coaches consider “home

advantage” an important phenomena in order to increase the football team

performances, but on the other hand they contempt this phenomena on their

coaching teams; (ii) Coaches take notice that the players are far more

persistent facing negative results and plus aggressive when playing at their own

field; (iii) Coaches reveal grater confidence and pride simultaneously feeling

pressured, stressed and anxious at home games; (iv) The offensive

organisation is considered the phase/moment of the game plus affected by the”

home advantage” on visiting team; on the other hand the same organisation is

the phase/moment which gets plus benefits by the” home advantage” on visited

team; (v) fifteen coaches (83,3%) admitted to keep the game model (game

patterns) regarding game location (home vs. out home), while eight coaches

(44,4%) referred to change only the strategy according to the game location; (vi)

The main causes of “home advantage” are learning/familiarity with game

field and crowd.



KEY WORDS: FOOTBALL; GAME LOCATION; ”HOME ADVANTAGE”;

COACHES
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RÉSUMÉ

« Jouer chez-nous » s’a révélé un argument très fort et débattu chez le

monde du football : on le considère comme un avantage pour l’équipe qui joue

dans son terrain de football, et se manifeste aux conduites des intervenants et

dans les résultats des équipes. La présente recherche a eu le but d’analyser

l’importance du « facteur chez-nous » dans le football au Portugal, en

identifiant leur principaux raisons, autant qu’enquérir la perception des

entraîneurs du football sur leurs états psychologiques et comportementaux et

sur les états comportementaux des joueurs chez - eux, par comparaison avec

les jeux en déplacement.

L’échantillon a compris 18 entraîneurs appartient à la 1ère Ligue (Bwin

Liga) et 2éme Ligue (Liga Vitalis) portugaise de football, en concernant

l’époque 2006/2007. Cette échantillon corresponde à 56% du univers des

entraîneurs en comptant ceux deux Ligues Professionnelles de Football. Un

questionnaire sur recherches a été employé concernant la localisation du jeu

(Courneya & Carron, 1992).

Les résultats rencontrés ont montré le suivante : (i) les entraîneurs

regardent le « phénomène chez-nous » important pour un agrandissement de

la performance des équipes de football, mais rendre moindre importance à

cette phénomène au sein des équipes qu’ils entrainent ; (ii) les entraîneurs ont

la perceptibilité dont les joueurs sont beaucoup plus persévérants devant à

résultats négatifs et plus agressifs en jouant chez-eux ; (iii)les entraîneurs

montrent an haute sécurité et présomption, au même temps qu’ils

expérimentent plus de pression , stress et anxiété, chez-eux ; (iv) l’organisation

offensive c’est considéré la phase/moment du jeu le plus endommagée pour le

« facteur chez-nous » dans l’équipe visitant, tandis que l’organisation offensive

c’est la phase/moment du jeu le plus amélioré pour ce facteur dans l’équipe

visitée ; (v) quinze entraîneurs (83,3%) ont dit ne pas changer le modèle du

jeu( norme du jeu) en concernant la localisation (chez-nous vs dehors), pendant

que huit entraîneurs (44,4%) ont rapporté seulement changer la stratégie en

concernant la localisation du jeu ; (vi) les principaux motifs du « facteur chez-

nous » sont l’apprentissage/familiarité avec le terrain du jeu et l’assistance.



MOTS-CLEF : FOOTBALL ; LOCALISATION DU JEU ; « FACTEUR

CHEZ-NOUS » ; ENTRAÎNEURS
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Pertinência do Trabalho

Enquanto habilidades abertas, os jogos desportivos colectivos são

influenciados pelos constrangimentos dos factores externos. O futebol não é

excepção. Diversos aspectos (modelo de jogo, características dos adversários,

terreno de jogo, etc) podem influenciar as decisões dos jogadores e dos

treinadores, antes, durante e após os jogos. Segundo Courneya e Carron

(1992), um desses aspectos é a localização do jogo.

A localização do jogo é a determinação do local ou região onde o jogo

ocorre. No caso do futebol existem três possibilidades: jogar em casa, jogar

fora de casa ou jogar em campo neutro. Diversos estudos (Clarke, 2005;

Courneya & Carron, 1992; Pollard, 2006) comprovam que o facto de se jogar

em casa ou jogar fora não é indiferente para o resultado final dos jogos de

futebol. As equipas que jogam em casa evidenciam maior probabilidade de

ganhar com mais frequência do que quando jogam fora. Esta vantagem é

expressa, no caso específico do Futebol, pela consistência com que

conquistam mais de 50% dos seus pontos no campeonato em casa, desde que

o campeonato em questão apresente um calendário competitivo equilibrado,

isto é, se as equipas realizarem o mesmo número de jogos em casa e fora de

casa, defrontando os mesmos adversários (Courneya & Carron, 1992).

De acordo com Nevill et al. (2005), a seguir à qualidade da equipa

adversária, o chamado “factor casa”, ou seja, a vantagem de jogar em casa, é

o factor com maior probabilidade de influenciar o sucesso dos jogos

desportivos, como por exemplo, o Futebol. Neste sentido, não surpreende que

exista uma ampla investigação sobre a extensão e causas deste factor.

A literatura que trata do “factor casa” em desportos colectivos e no

futebol em particular é abundante (Forrest et al., 2005). Os resultados de

muitos estudos são contraditórios e outros inconclusivos, ficando pela



Introdução

Ivo Fontes4

probabilidade ou hipótese de serem válidos. Em Portugal são escassos os

artigos e documentos que ajudem a desenvolver o tema, pelo que se torna

ainda mais pertinente a sua investigação no nosso país.

Sendo o “factor casa” uma realidade no futebol actual em praticamente

todos os países que praticam esta modalidade desportiva colectiva (Pollard,

2005), é natural que se tente perceber as suas causas e como estas afectam

os intervenientes directos do jogo de futebol.

São objectivos deste trabalho: (i) analisar o “factor casa” em Portugal e a

sua importância para o aumento do rendimento de uma equipa futebol; (ii)

identificar as principais causas do “factor casa” no futebol, (iii) averiguar a

percepção dos treinadores sobre os estados comportamentais dos jogadores

de futebol nos jogos em casa, comparativamente aos jogos fora de casa, (iv)

averiguar a percepção dos treinadores de futebol sobre os seus estados

psicológicos e estados comportamentais nos jogos em casa, comparativamente

aos jogos fora de casa; (v) identificar as fases/momentos de jogo mais

prejudicadas pelo “factor casa” numa equipa visitante e as fases/momentos de

jogo mais beneficiadas pelo “factor casa” numa equipa visitada.

Com vista a atingir os objectivos referidos, será aplicado um questionário

dirigido a treinadores das ligas portuguesas de futebol profissional, o que

permitirá perceber melhor o fenómeno “factor casa” no futebol e em Portugal.

1.2. Estrutura do Trabalho

De acordo com as normas estabelecidas pela Faculdade de Desporto da

Universidade do Porto e para que seja desenvolvido um trabalho

harmoniosamente articulado e de qualidade, estruturamos o presente trabalho

em oito capítulos.

O primeiro capítulo é a Introdução, contendo a pertinência do tema em

causa, a importância, neste caso, para a modalidade Futebol, numa descrição

resumida do estado de conhecimento da área a estudar. Referimos problemas

ainda não resolvidos, de forma a sustentar os objectivos do trabalho e os
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pressupostos metodológicos para atingir esses mesmos objectivos. A estrutura

do trabalho é também exibida neste capítulo.

A Revisão da Literatura, situada no segundo capítulo, tem por objectivo

realizar uma análise exaustiva do estado actual de conhecimento no assunto

particular em que a dissertação se desenvolve. A estruturação dos seus

subcapítulos procura, segundo várias perspectivas, perceber a importância do

“factor casa” no Futebol actual, tanto ao nível social, como ao nível das suas

variações geográficas e a sua realidade em Portugal. A literatura utilizada,

mesmo recorrendo a diversos anos e profundidade de investigações diferentes,

procura ser a mais actualizada possível.

No terceiro capítulo são definidos os Objectivos do trabalho. Estarão

relacionados com os problemas e questões que emergem da revisão da

literatura e subjacentes à metodologia utilizada.

No Material e Métodos, o quarto capítulo, descrevemos a amostra

utilizada, bem como a metodologia utilizada, que neste caso é um questionário

com o intuito de responder a questões colocadas na revisão da literatura e o de

atingir os objectivos propostos. Colocam-se ainda neste capítulo os

procedimentos estatísticos utilizados.

A Apresentação e Discussão dos Resultados constituem o quinto

capítulo do trabalho. Enquanto que no primeiro caso apresentamos os

resultados em quadros, na discussão comparamos os resultados com estudos

anteriores, verificando semelhanças e diferenças entre eles, para

posteriormente analisar os resultados, as suas dependências e as suas

relações.

O sexto capítulo inclui as Conclusões. Nele apresentamos

sinteticamente a análise dos resultados, reportada aos objectivos do tema

desta dissertação.

No sétimo capítulo consideraremos algumas Sugestões para Futuros

Trabalhos, numa alusão à continuidade da investigação do nosso trabalho.

As Referências Bibliográficas são o oitavo e último capítulo do trabalho,

constituindo-se como a base teórica em que se sustenta a realização do

presente estudo.





CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo tem por objectivo descrever o estado actual de

conhecimentos no domínio e assunto particular em que a dissertação se

desenvolve. Procura-se privilegiar a literatura mais actual, mas sem perder

de vista a necessidade, ou oportunidade de se promover a contextualização

temporal e espacial do conhecimento e dos seus progressos. Nesta medida,

a revisão da literatura foi tão aturada e exaustiva quanto possível.

Após um enquadramento e abordagem mais sócio-cultural do

fenómeno “factor casa”, a revisão da literatura direccionou-se para os factos

existentes sobre esta matéria. Apresentamos estudos, os principais

problemas emergentes e abordagens metodológicas de pesquisa.

O “factor casa” tem sido alvo de investigação ao longo de décadas por

todo o mundo. As amostras dos estudos têm variado, embora os objectivos

dos mesmos tendam a ser idênticos: analisar o “factor casa”, as suas causas

e de que forma este factor influencia os intervenientes do desporto.

Devido à originalidade e relevância dos dados obtidos, salientamos a

análise realizada no último capítulo desta revisão da literatura intitulado,

análise do “factor casa” no futebol português nas últimas décadas,

considerando-o como um grande contributo para os objectivos desta

monografia. A análise realizada neste capítulo visou conferir sentido à

presente dissertação de licenciatura, constatando, à priori, a existência

consistente do “factor casa” no futebol em Portugal, a partir dos resultados e

classificações finais dos campeonatos nacionais da 1ª Liga e da 2ª Liga, nas

últimas três décadas.
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2.1. Futebol Construído, Futebol de Propensões

“Se a bola é redonda,

parece que o é mais para a equipa da casa”

Freire (1998, p. 18)

Existe uma tendência para se jogar futebol de uma determinada

maneira, que tenta ir de encontro ao modelo de jogo e seus princípios. No

entanto, esta tendência não existe somente do ponto de vista

comportamental dos jogadores e da organização da equipa. Sem podermos

dissociar esta tendência comportamental, a tendência dos resultados está

também presente, apesar da imprevisibilidade ser uma constante, mesmo que

a tentemos condicionar.

No jogo de Futebol, tal como noutros fenómenos geridos pela incerteza

e pela dúvida, a probabilidade de acontecimento existe. Se nesta modalidade

temos a oportunidade de vivenciar a possibilidade de três resultados possíveis

(vitória, empate e derrota), há contudo uma propensão1, isto é, uma maior

probabilidade dentro das possibilidades existentes, para que os jogos tenham

determinados resultados.

Existe a tendência para equipas de divisões superiores obterem

melhores resultados contra equipas de divisões inferiores, principalmente pela

qualidade da equipa. Da mesma forma, equipas do mesmo nível tem a

tendência de ganhar mais vezes ou conseguir melhores resultados jogando no

seu estádio, no seu campo, do que jogando fora dele (Courneya e Carron,

1992).

As propensões não são inerentes a um objecto, mas a uma situação.

Uma dessas situações é a localização do jogo, ou seja, a determinação do

local ou recinto onde o jogo ocorre.

Jogar em casa significa jogar no campo de jogo em que a equipa se

inscreveu oficialmente para uma determinada competição. Normalmente este

1 Uma interpretação física das possibilidades, que considera não serem simples abstracções,
mas sim tendências ou propensões físicas para ocasionar o estado de coisas possível (Popper,
1987)
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campo serve não só para os seus jogos, como para os seus treinos e encontra-

se situado numa região em que existe um elevado número de adeptos da

respectiva equipa. Jogar fora de casa, por sua vez, é jogar em casa do

adversário ou mesmo em campo neutro.

Num jogo a realizar por duas equipas em casa de uma destas, existem

determinadas manifestações, conjunto de suposições, opiniões e

interpretações pré-científicas dos adeptos da equipa da casa, como por

exemplo, “jogando em casa talvez tenhamos hipóteses” ou “em casa

mandamos nós”, que poderão ter levado a estudos científicos. Estes revelaram

que há de facto uma vantagem em jogar em casa (Courneya & Carron, 1992;

Pollard 2005; Nevill, 2005). Esta designação (vantagem de jogar em casa),

também institucionalizada no meio social desportivo como “factor casa”,

refere-se a competidores desportivos (ex: atletas/jogadores e equipas) que

devido a certos factores existentes aquando da competição na sua casa, que

serão referidos mais adiante no trabalho, alteram os estados psicológicos e

comportamentais dos intervenientes do jogo (treinadores, atletas/jogadores) e

por consequência aumentam a probabilidade de sucesso nos seus resultados.

O “factor casa” é usualmente a razão pela qual se atribui o favoritismo à equipa

“da casa” num jogo com duas equipas de qualidade idêntica.
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2.2. “Factor casa” como resultado de uma construção

social

“Como fenómeno social total, o desporto, tendo em conta

o seu funcionamento simbólico e a sua implantação planetária,

é uma excelente chave de leitura da sociedade.”

Costa (1998, p. 73)

Existem vestígios nas mais diversas áreas sociais, como por exemplo na

economia, na política, ou mesmo na vida familiar que se assemelham ao

funcionamento do desporto, onde está também incluído o futebol. De facto, não

é difícil encontrar semelhanças e um reflexo da nossa sociedade dentro do

fenómeno desportivo.

Segundo Berger e Luckmann (1997), a realidade é construída

socialmente, embora, a sociedade possua na verdade, uma facticidade

objectiva. Um facto objectivo, segundo os mesmos autores, é fruto de um

senso comum que contém inúmeras interpretações pré-científicas sobre a

realidade quotidiana, admitindo-as como certas. A vantagem de jogar em casa

é um exemplo da existência de factos objectivos.

Suposições e opiniões já referidas no capítulo anterior do tipo “em casa

somos mais fortes”, ou “se jogarmos em casa temos mais hipóteses”, entre

outras, tem um carácter de indubitabilidade, sendo portanto inquestionáveis

pelo senso comum. Berger e Luckmann (1997) referem que, em primeiro lugar,

são consequência de um hábito, isto é, uma acção frequentemente repetida

que se molda e por sua vez apresenta-se como um padrão e que

posteriormente é reproduzida com economia de esforço. Esta situação reduz o

número de opções e ajudam no enfrentar de dúvidas e contradições. Com isto

há um maior sentimento de segurança na vida quotidiana.

Os hábitos por si só podem não transformar-se numa realidade social,

porque poderão ocorrer numa actividade não social. Para que o “factor casa”

se conseguisse afirmar como um facto objectivo da nossa realidade segundo o

senso comum teve de conseguir institucionalizar-se.
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De acordo com Berger e Luckmann (1997), os processos de formação

de hábitos precedem a institucionalização. A institucionalização só ocorre

quando existe uma tipificação recíproca de acções habituais pelos indivíduos,

sendo que estas são construídas no curso de uma história da qual os

indivíduos não são apenas produtores mas também produtos. Interiorizamos

conhecimentos cada vez mais sólidos de geração em geração, sem a

necessidade de provas concretas mas apenas por transmissão de discursos,

conjunto de valores, provérbios, mitos ou máximas, pelos diversos agentes de

socialização. Este tipo de conhecimento é designado pelos mesmos autores

por conhecimento primário à ordem institucional, situado no nível pré-teórico.

As institucionalizações revelam outra característica muito particular. Elas

têm controlo sobre a conduta humana, estabelecendo padrões previamente

definidos de conduta que a canalizam numa direcção por oposição às muitas

outras direcções que seriam igualmente possíveis. Atenda-se ao caso do

“factor casa”. Quando uma equipa na condição de visitada não apresenta

determinados padrões comportamentais característicos de quem joga em casa

como por exemplo, tomar a iniciativa de jogo ou serem mais agressivos,

recebem feedbacks negativos dos seus adeptos, por vezes da equipa técnica e

até dos dirigentes do clube. Este tipo de suposições é a realidade dominante,

mas não foi criada por “geração espontânea”, é resultado de uma construção

social na qual participámos e continuamos a participar.

Torna-se difícil refutar a ideia que em casa somos mais fortes, mesmo

sem o apoio de estudos científicos, devido à sua enorme valorização e

institucionalização na sociedade. Freire (1998, pp. 14-15) afirma que “sempre

que incutimos aos nossos filhos que devem cuidar dos seus pertences e

defendê-los de pessoas alheias, sempre que exaltamos um sentimento

patriótico, contribuímos directa ou indirectamente para a solidificação e reforço

do “factor casa” no futebol. Este controlo e historicidade são características de

algo institucionalizado na sociedade e o “factor casa” não é excepção.

Berger e Luckmann (1997) afirmam que quanto maior for o segmento

institucionalizado ou a própria instituição, mais eficaz e eficiente será o seu

controlo, bem como a sua predição. Sendo que o futebol é um fenómeno



Revisão da Literatura

Ivo Fontes14

globalizado e a noção de que a vantagem de jogar em casa é uma parte

integrante deste fenómeno, é possível afirmar que a vantagem referida está

sujeita a um elevado controlo e bastante sujeito às suas manifestações típicas

pelas mais diversas personagens sociais.

Por último, há a necessidade de legitimar o “factor casa” como um facto

real objectivo instituído pelo Homem. Esta necessidade surge da possibilidade

de desvios de acções institucionalizadas do “factor casa” por parte de

indivíduos que questionem a sua veracidade e assim evitar que ocorra um

retrocesso, isto é, uma desinstitucionalização. A legitimação surge então como

uma justificação para uma instituição. Berger e Luckmann (1997) distinguem os

seguintes níveis de legitimação:

1. Primeiro nível de legitimação, denominado legitimação incipiente e que

ocorre “sempre que um sistema de objectivação linguística da

experiência humana é transmitida” (Berger e Luckmann, 1997, p. 129).

Neste primeiro nível estão incluídas explicações legitimadoras contidas

no vocabulário, tais como: “jogar em casa”, “equipa anfitriã”,

“forasteiros”. Pertence ainda o conjunto de afirmações do tipo: “assim é

que é!”, “assim é que se joga!”.

2. Um segundo nível de legitimação diz respeito às proposições teóricas

construídas de forma rudimentar. São exemplos: os provérbios, as

máximas morais, as lendas e histórias populares.

3. O terceiro nível de legitimação “contém teorias explícitas pelas quais

um sector especializado é legitimado em termos de um corpo

diferenciado de conhecimentos” (Berger e Luckmann, 1997, p. 130). Um

exemplo deste tipo de conhecimento é o conhecimento científico.

4. O quarto nível de legitimação é constituído pelos universos simbólicos.

Estes universos são concebidos como “a matriz de todos os significados

socialmente objectivados e subjectivamente reais” (Berger e Luckmann,

1997, p. 132).
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2.3. Simbolismo mítico/religioso do facto de “jogar em

casa”

“O estádio/casa é o lugar sagrado para cada grupo familiar.

Aí somos fortes porque uma força misteriosa anima as nossas acções.”

Costa (1997, p. 16)

A evolução histórica, ligada a marcos importantes de várias civilizações

e da existência do Homem, bem como os elementos simbólicos que eles

contemplam e a ligação ao religioso e mítico, fazem do desporto um fenómeno

globalizado e enraizado a vários níveis na nossa cultura. As suas grandes

celebrações são vividas em festa, o tempo é como se fosse infinito, vivem-se

com grande dramatismo, emoção e delírio. A estrutura espacial é adequada a

estas celebrações.

No futebol, a simbologia do espaço é sobretudo expressa pelo terreno

de jogo. Segundo Costa (1997), o terreno de jogo é um rectângulo que é a

imagem do mundo e do espaço social. Explica ainda que o seu centro significa

o ponto de encontro entre o sagrado e o profano e funciona como fonte de

sentido para a actividade humana. Isto constituía para o Homem religioso

arcaico, um acto de grande significação. Ele aí não tinha medo de enfrentar a

vida, possuía a força do sagrado e estava em contacto com este. Sendo assim,

havia a necessidade de viver o máximo tempo possível no centro, para que o

contacto com o sagrado fosse algo de permanente na sua existência.

Costa (1993, p. 29) explica que no “universo religioso do futebol, as

equipas possuidoras das grandes catedrais, nos encontros mais decisivos e

dramáticos, são muitas vezes considerados invencíveis quando jogam em

casa”. Nenhum visitante tem, supostamente, a vida fácil nestes lugares

sagrados, verdadeiros “territórios de morte” para quem ousa aí penetrar.

A casa era a imagem do universo, um lugar onde passava o eixo que

ligava Céu, Terra e Inferno e que segundo Eliade (1979; cit. por Costa, 1997, p.

30), o “Homem podia contar com o apoio incondicional dos deuses”.
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No Futebol reconhecemos a força particular duma equipa que joga em

casa. Ela conhece o terreno e pode contar com o apoio dos seus adeptos. Isto

transforma os jogadores, os quais por vezes bastante limitados, se apresentam

muito fortes. São invadidos por um entusiasmo e uma emoção de natureza

religiosa.

“A imagem sagrada do Estádio/Casa responde certamente à lembrança

inconsciente do Homem, onde os modelos arcaicos continuam a manifestar,

mesmo discretamente, a sua presença nos acontecimentos actuais” (Costa,

1997, p. 30).

2.4. Influência da localização do jogo no desporto

Na maioria dos jogos desportivos colectivos, o local do jogo

é considerado como um dos factores que

mais influencia o seu desfecho final.

(Schwartz & Barsky, 1977; Varca, 1980; Sampaio & Janeira, 2005)

A expressão “factor casa” designa, genericamente, o facto das equipas

que jogam em casa evidenciarem maior probabilidade de ganhar com mais

frequência do que quando jogam fora de casa. Esta vantagem é expressa pela

consistência com que conquistam mais de 50% dos seus pontos no

campeonato em casa, desde que o campeonato em questão apresente um

calendário competitivo equilibrado, isto é, se as equipas realizarem o mesmo

número de jogos em casa e fora de casa, defrontando os mesmos adversários.

Os estudos em relação à extensão e causas do “factor casa” estão bem

documentados na literatura ao longo das últimas décadas, quer nos desportos

individuais e desportos colectivos, ao nível escolar e ao nível profissional

(Pollard, 1986; Courneya e Carron, 1992; Nevill, Newell & Gale, 1996). No

entanto, os resultados destes estudos são por vezes contraditórios e não muito

conclusivos, o que permite um continuar na sua investigação, com o objectivo

de obter mais informações e maior esclarecimento sobre o tema.
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2.4.1. Framework para pesquisas sobre a localização do jogo

São vários os campos e as teorias exploratórias que tentam explicar o

“factor casa” no desporto. Não existindo evidências que façam prevalecer

qualquer uma das teorias sobre as outras, é mais prudente inicialmente, antes

de avançar para a pesquisa de alguns estudos, abordar um framework

(estrutura e método de trabalho), para pesquisas sobre a localização do jogo

que abranjam o maior número de interpretações teóricas.

O framework de Courneya e Carron (1992) incorpora cinco componentes

principais: localização do jogo, factores adstritos à localização do jogo, estados

psicológicos críticos, estados comportamentais críticos e o

resultado/consequências do desempenho (figura 1).

Figura 1 – Framework para pesquisas sobre a localização do jogo (adaptado Courneya &

Carron, 1992).

Como se pode verificar, existe um conjunto de componentes interligados

e que são influenciados pela localização do jogo. A localização de jogo (figura

1, caixa 1), como foi referido neste trabalho, é o termo utilizado para

representar o local da competição. As únicas alternativas neste framework são

casa versus fora. A existência de um local neutro é possível, desde que ambas

as equipas joguem fora de sua casa, como por exemplo na final da taça de
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Portugal no futebol, ou então ambas partilharem a mesma casa (recinto de

jogo), caso do FC Internazionale Milan e AC Milan com o estádio de San Siro.

Segundo Courneya e Carron (1992), a localização do jogo pode,

potencialmente, aumentar qualitativamente e quantitativamente os vários

factores subordinados à localização do jogo.

Os factores adstritos à localização do jogo (figura 1, caixa 2) foram

categorizados em: audiência/público, familiarização/aprendizagem, viagens e

regras. A maioria das principais explanações teóricas foram desenvolvidas e

construídas partindo de várias categorias. Os factores relacionados com o

público (ex., tamanho, densidade e proximidade) reflectem-se no apoio e

reforço positivo que as equipas da casa que recebem dos adeptos. Os factores

relacionados com a aprendizagem/familiarização reflectem-se num maior

conhecimento e familiarização dos atletas face às características físicas do

terreno de jogo nas equipas que jogam em casa (ex., tamanho e proporções,

referências, superfície, solo). Os factores relacionados com as viagens (ex.,

distância percorrida pela equipa que joga fora de casa) reflectem-se na

possibilidade de provocar fadiga física e psicológica assim como a quebra de

hábitos de rotina, colocando a equipa visitante em desvantagem. Finalmente

temos os factores adstritos às regras e regulamento de jogo, os quais não têm

muito significado no futebol, já que, os seus regulamentos não favorecem em

nenhumas circunstâncias uma das equipas.

Os factores psicológicos críticos (figura 1, caixa 3) influenciados pela

localização do jogo afectam jogadores, treinadores e árbitros. Segundo

Courneya e Carron (1992), alguns estados cognitivos potencialmente

importantes podem incluir, avaliação da apreensão, confiança, expectativas

face ao resultado final, ansiedade e coesão. Referem que mudanças nos

estados afectivos, como o divertimento, excitamento, stress, raiva, depressão e

orgulho podem ser experimentados pelos intervenientes do jogo.

Os estados comportamentais críticos (figura 1, caixa 4) afectam de

maneira distinta, jogadores, treinadores e árbitros. Nos jogadores podem-se

incluir a quantidade de esforço despendido, a persistência face aos resultados

e o nível de agressividade. Para os treinadores, os estados comportamentais
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críticos podem ser revelados em decisões estratégicas e tácticas (ex., tipo de

defesa, substituições) e para os árbitros os estados comportamentais críticos

incluem decisões subjectivas.

As consequências ou resultados do desempenho (figura 1, caixa 4) são

influenciados pela localização do jogo e podem ser mensurados através de três

níveis distintos: primário, secundário e terciário (Courneya e Carron, 1992). O

nível de mensuração primário representa o primeiro estádio do resultado do

desempenho em competições e reflecte-se mais precisamente na execução de

habilidades (ex., média de remates ou cantos por jogo). O nível de mensuração

secundário representa o estado intermédio do resultado do desempenho em

competições e usualmente reflecte o resultado necessário para ganhar o

confronto (ex., ponto e golos). O terceiro nível de mensuração é o tradicional

resultado do desempenho, o qual indica o resultado final do encontro (ex.,

ganhou/perdeu, diferença de pontos, relação ou proporção do resultado final).

Os diferentes níveis de mensuração do desempenho têm sido analisados

extensivamente nas pesquisas sobre o “factor casa”.

2.4.2. Revisão de pesquisas sobre a localização do jogo

associados ao “Factor Casa”

O sucesso no desporto desperta uma grande fonte de interesse.

Identificar causas que consistentemente podem influenciar o resultado final de

jogos desportivos, continua a ser do interesse dos mais directos intervenientes,

jogadores, treinadores e dirigentes.

Para além da qualidade da oposição, o factor provável mais consistente

de influenciar o sucesso dos jogos desportivos é a localização do jogo (Nevill,

Balmer & Wolfson, 2005). Não é de admirar portanto, que existam diversos

estudos sobre o “factor casa”.

Para evitar a descrição aleatória, organizarmos o pensamento segundo

o framework apresentado por Courneya e Carron (1992). Os mesmos

organizaram os estudos em três secções pelas quais seguiremos.
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2.4.2.1. Secção 1 – O “quê” do “Factor Casa”

A primeira secção documenta a existência do “factor casa”. Nesta

categoria são feitas referências a pesquisas que analisam essencialmente a

relação entre a localização do jogo (caixa 1) e o resultado do desempenho

(caixa 5).

Para além de algumas evidências do “factor casa” em jornais, os

trabalhos científicos têm sido apresentados e aceites como uma documentação

válida para a sua existência.

O quadro 1 contém estudos que examinaram o “factor casa” nas maiores

equipas desportivas. Apenas os estudos que forneceram a percentagem de

jogos ganhos em casa e o tamanho da amostra foram usados nos cálculos. Os

resultados apresentados sugerem que dentro das modalidades desportivas

apresentadas, o futebol é aquela onde o “factor casa” mais se evidencia.

Quadro 1 – “Factor Casa” e coeficiente de correlação nas maiores equipas desportivas
(adaptado Courneya & Carron, 1992).

Modalidade
Desportiva

Número
total de
estudos

Número
total de
jogos

PVCa Coeficiente
de correlação

PVCb Coeficiente de
correlação

Basebol 6 23 034 ------ ------ 53,5 0,7

Futebol
Americano 5 2 592 57,3 0,15 57,3 0,15

Hóquei no Gelo 4 4 322 59,6 0,19 61,1 0,22

Basquetebol 8 13 596 ------ ------ 64,4 0,29

Futebol 2 37 202 64,5 0,29 69,0 0,38

Nota: PVC = Percentagem de vitórias caseiras
a Baseada nos pontos (2 por vitória, 1 por empate e 0 por derrota)
b Baseada nos jogos decididos (jogos empatados excluídos)



Revisão da Literatura

Ivo Fontes21

2.4.2.2. Secção 2 – O “quando” do “Factor Casa”

Centra-se sobre quais os factores relacionados com a localização do

jogo que moderam o grau do “factor casa”. Os estudos sobre estes factores

são extensos e por vezes com resultados contraditórios, mesmo entre líderes

da investigação do fenómeno “factor casa”. O estudo de Courneya e Carron em

1992 refere quatro factores, mas existem outras investigações que referem

ainda outros factores relacionados com a localização do jogo associados ao

“factor casa”.

Pollard e Pollard (2005) providenciaram um estudo sobre o “factor casa”

a partir de algumas ligas nacionais do futebol inglês e das maiores ligas

americanas de desportos colectivos. Os resultados indicam um declínio do

“factor casa” ao longo do tempo e claras diferenças entre alguns desportos

(bastante inferior no basebol). Esse estudo abre caminhos para pesquisas

futuras na explicação dos resultados referidos. Os mesmos autores sugerem

que a familiaridade com o espaço de jogo e as viagens são as causas mais

importantes para uma existência mais evidente do “factor casa”, ao contrário do

apoio do público que consideram ser de pouca importância.

Contrastando com este trabalho, o estudo de Clarke (2005) sobre o

“factor casa” na liga de futebol australiana, indica que tanto a familiaridade,

como o apoio do público são as causas mais determinantes do “factor casa”.

Os próprios adeptos e “media” do basquetebol, numa investigação de Smith

(2005), elegem o factor público como a mais importante razão para a

performance superior das equipas que jogam em casa.

Partilhando a mesma opinião de Smith (2005), o estudo de Wolfson et al.

(2005) acerca da percepção dos adeptos sobre o seu papel no “factor casa”,

sugere que estes acreditam ser uma importante contribuição para o fenómeno

“factor casa”, sentindo-se ainda como uma parte integrante do sucesso da sua

equipa, não só pelo apoio que prestam à equipa da casa mas também pela

destabilização que provocam na equipa que joga fora de casa. Em

contrapartida, o estudo de Gayton et al. (2001), realizado com treinadores de

escolas secundárias e o estudo de Bray et al. (1998), realizado com jogadores,



Revisão da Literatura

Ivo Fontes22

expressam a opinião de que familiaridade com o espaço de jogo é a melhor

explicação para este fenómeno.

Relativamente às viagens, o estudo mais compreensivo foi conduzido

por Courneya e Carron (1991). Usando equipas da Minor League Double A

Baseball, investigaram os efeitos do número de jogos por época, do número de

séries de jogos, da viagem da equipa da casa e ainda da viagem da equipa

visitante sobre o “factor casa”. Os factores relacionados com as viagens

explicavam menos de 1,2 % da diferença de resultado do desempenho em

casa e fora de casa, pelo que os autores concluíram que os seus efeitos sobre

o “factor casa” seriam mínimos. Apesar de comparar distância de viagens, o

estudo não refere concretamente as distâncias percorridas nem o meio de

transporte utilizado.

Para Nevill e Holder (1999), as viagens aéreas das equipas desportivas

profissionais são velozes e confortáveis, para além de que o impacto das

viagens no “factor casa” nunca foi convincentemente estabelecido.

Outro factor descrito na literatura relacionado com a localização do jogo

e que poderá influenciar o “factor casa” é o efeito territorial, que se caracteriza

por uma resposta protectora dos jogadores perante uma invasão de um

território que lhes pertence. Segundo Neave e Wolfson (2003) há evidências de

que este efeito provoca um aumento nas concentrações de testosterona e nos

níveis de agressividade dos jogadores. Esta é uma perspectiva mais etnológica

e fisiológica do “factor casa”, observada com mais frequência em países com

conflitos étnicos, como por exemplo as regiões balcânicas (Pollard, 2006).

Poderemos ainda referenciar as regras de jogo, como um factor da

localização de jogo associado ao “factor casa”, mas este apenas influencia o

“factor casa” em alguns desportos. Por exemplo, no basebol a equipa que joga

em casa possui a possibilidade de escolha em relação ao último batimento. No

caso do futebol, as regras são iguais para ambas as equipas,

independentemente de jogarem em casa ou jogarem fora de casa,

exceptuando a escolha do equipamento por parte da equipa que joga em casa.

Contudo, as alterações das regras de jogo poderão contribuir para a

diminuição ou aumento da importância do “factor casa” no futebol, mesmo que
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não estejam associadas à localização do jogo, isto é, desligadas do facto de

se jogar em casa ou fora de casa. Dois exemplos deste tipo de alterações nas

regras do futebol, indicados por Jacklin (2005) num estudo sobre as mudanças

temporais do “factor casa” no futebol inglês desde a Segunda Guerra Mundial,

foram a mudança de pontuação de 2 para 3 pontos por vitória e o aumento do

número de substituições de jogadores por jogo. De acordo com o mesmo autor,

sem estarem associados à localização do jogo, é possível, embora não seja

conclusivo, que estas alterações nas regras de jogo tenham induzido uma

diminuição do “factor casa” no futebol.

Por último, temos o árbitro ou juiz como uma causa do “factor casa”.

Contudo, não obstante as decisões de arbitragem poderem beneficiar a equipa

que joga em casa, os árbitros de futebol, tal como os jogadores e treinadores,

(intervenientes directos de um jogo de futebol) podem ser igualmente

influenciados por diversos factores associados ao fenómeno “factor casa” e não

serem apenas uma causa isolada deste fenómeno.

Como podemos constatar, existem vários factores relacionados com a

localização do jogo que moderam o grau do “factor casa”. A importância

relativa de cada factor não recolhe unanimidade, no entanto, os factores atrás

analisados são referenciados por muitos investigadores como as principais

causas do “factor casa”.

2.4.2.3. Secção 3 – O “porquê” do “Factor Casa”

A terceira secção consiste em pesquisas direccionadas para os

mecanismos subjacentes às mudanças que ocorrem entre o jogar em casa

versus fora e que contribuem para o “factor casa”. Esta secção é subdividida

em duas categorias: pesquisas que analisam a relação entre a localização do

jogo (caixa 1) e os estados psicológicos críticos (caixa 3), pesquisas que

analisam a relação entre a localização do jogo (caixa 1) e os estados

comportamentais críticos (caixa 4).

Para que os factores da localização do jogo se traduzam numa

quantificação do “factor casa”, quer por número de pontos, golos, vitórias e
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empates, eles terão que ter um impacto nos competidores, treinadores e nos

próprios árbitros/juízes (Nevill & Holder, 1993), tanto nos aspectos psicológicos,

como nos aspectos comportamentais, na medida em que são eles os principais

intervenientes num jogo de futebol.

Pouca pesquisa tem sido realizada no âmbito dos estados psicológicos

críticos que poderão levar à presença do “factor casa”. Um estudo de Jurkovac

(1985, cit. por Courneya & Carron, 1992) comparou as percepções de

jogadores de basquetebol quando jogavam em casa comparativamente aos

jogos fora de casa. Os resultados mostraram que os jogadores sentiam que

jogavam melhor com um público/audiência barulhenta e activa em casa (97%)

e fora (74%). Os jogadores também sentiram que tinham mais confiança

quando jogavam em casa (76%) e sentiam-se mais motivados pelas bandeiras

e sinais de apoio do público, jogando em casa (89%). As entrevistas com 14

jogadores sugeriram que: (a) o apoio da multidão foi um factor de motivação

que conduziu a uma maior confiança, (b) um apoio mais prolongado do público

é mais benéfico que explosões esporádicas, (c) jogar em casa provoca uma

maior pressão para ganhar, (d) os jogadores apresentam mais facilidade em

tomar iniciativa, pois sentem que os árbitros são intimidados pelo público,

marcando um menor número de faltas à equipa da casa, e por último, (e) jogar

em casa é, de facto, uma vantagem.

Muitos outros estados psicológicos poderiam ter sido analisados. De

qualquer forma, o estudo de Jurkovac (1985, cit. por Courneya & Carron,

1992), representa o tipo de pesquisas que poderá ajudar a compreender o

“porquê” do “factor casa”.

Os estados comportamentais críticos dos jogadores que têm sido

estudados indicam resultados contraditórios e são quase exclusivamente

dedicados ao comportamento agressivo. Alguns estudos concluíram que as

equipas visitantes (jogam fora de casa) eram mais agressivas (Lefebvre &

Passer, 1974), outros que as equipas visitadas (jogam em casa) são mais

agressivas (Shwartz & Barsky, 1977) e, ainda outros, não encontraram

diferenças (McGuire, 1992; Jones et al., 2005).
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Um estudo de Varca (1980) no basquetebol universitário, providencia

suporte para que as diferenças de sucesso das equipas entre os jogos em casa

e os jogos fora de casa estejam relacionados com a agressividade. O mesmo

autor referiu que a agressividade ofensiva versus a agressividade defensiva

não são tão importantes quanto a agressividade funcional e a agressividade

disfuncional. A agressividade funcional inclui, comportamentos tais como

ressaltos, bolas bloqueadas ou recuperadas – comportamentos que facilitam

uma performance mais eficaz. Por outro lado, agressividade disfuncional inclui

faltas/infracções às regras de jogo – comportamentos que diminuem a eficácia

da performance.

Pensamos que deveria existir uma maior preocupação com estados

comportamentais existentes no desporto e no futebol em particular, para além

de considerarmos pertinente uma maior variedade no estudo dos mesmos,

estudando não só a agressividade, mas igualmente outros comportamentos

(ex: comportamentos relacionados com aspectos táctico-técnicos). Aspectos

como o esforço dispendido ou o nível de cumprimento de princípios de jogo,

entre outros, podem ser igualmente analisados em função da localização do

jogo, de forma a obtermos mais e melhor informação sobre a actuação dos

jogadores.

Em relação aos árbitros, o comportamento dominante e mais importante

nos estudos sobre o papel que podem assumir contribuindo para o “factor

casa”, são as suas decisões subjectivas. Courneya e Carron (1992) referem

que vários estudos documentam que os árbitros nas suas decisões subjectivas

prejudicam as equipas visitantes em favor das equipas visitadas (ex., Glamser,

1990; Greer, 1983; Lefebvre & Passer, 1974; Summer & Mobley, 1981; Varca,

1980). No entanto, é preciso ter em conta que a ideia de parcialidade dos

árbitros em favor das equipas da casa está sujeita ao desenvolvimento do

próprio jogo. Segundo Summer e Mobbley (1981, cit. por Courneya e Carron,

1992) as equipas visitantes tendem a passar mais tempo a defender (sem a

posse de bola), como tal, é provável a existência de um maior número de

comportamentos de agressividade disfuncional (que diminuem as

possibilidades de vitória) e também de um maior número de decisões
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subjectivas por parte do árbitro. Estes são casos em que o elevar de decisões

subjectivas contra as equipas visitantes pode ser uma consequência do “factor

casa” e não um antecedente.

Lehman e Refman (1987, cit. por Courneya e Carron, 1992), com base

em informação de arquivos, analisaram a época 1984-1985 dos Los Angeles

Lakers, equipa de basquetebol norte-americana. Verificou-se que um menor

número de faltas foram assinaladas aos jogadores considerados “estrelas” nos

jogos em casa, comparativamente aos jogos fora de casa. Nos jogadores não

“estrelas” não se registaram diferenças. Os autores concluíram que este

exemplo podia ser uma reacção do árbitro face à pressão do público apoiante

da equipa que joga em casa.

Não foram encontrados estudos relacionados com os estados

psicológicos dos árbitros e, mais importante para o presente trabalho, com os

estados psicológicos e comportamentais do treinador. Procuraremos no nosso

estudo uma melhor elucidação dos estados do treinador a nível psicológico

(ex., stress, confiança) e a nível comportamental (ex., alterações tácticas e/ou

estratégicas) quando confrontado com as diferentes localizações do jogo (casa

vs fora).
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2.5. Variações geográficas do “factor casa” no Futebol

“A força e a consistência do “factor casa” tornou-o

num fenómeno popular no desporto actual.”

(Courneya e Carron, 1992, p. 13)

Um estudo de grande escala foi realizado por Pollard (2005) sobre a

variação geográfica do “factor casa” no futebol, no qual são apresentadas

variações consideráveis em diferentes ligas domésticas, por todo o mundo.

Foram analisados 52 países afiliados à UEFA, com excepção do

Liechtenstein por não possuir uma liga própria, mais 10 países ligados à

CONMEBOL, o corpo governador do futebol Sul Americano e por fim, outras 11

ligas domésticas de outros países.

Os dados basearam-se no número de jogos realizados, com as vitórias

empates e derrotas correspondentes de cada liga, referentes a seis anos

compreendidos entre 1998 a 2003, sendo que os dados das ligas de Futebol

iniciadas a meio do ano foram retirados entre as épocas 1997-1998 a 2002-

2003 (anexo 1). O procedimento adoptado é designado originalmente por

“quantification of the home advantage”, que podemos traduzir como

“quantificação do factor casa”, e consiste em expressar uma percentagem do

número de pontos ganhos em casa em relação ao total de pontos em disputa

(em casa e fora de casa). Se a percentagem for igual ou inferior a 50% o “factor

casa” não existe, isto é, não há uma vantagem em jogar na condição de

visitado. Quanto maior for a percentagem acima dos 50%, maior é a influência

do “factor casa”.

A figura 2 representa o mapa da Europa, demonstrando parte dos

resultados do estudo de Pollard (2005), sobre a presença do “factor casa” nas

ligas domésticas de futebol de cada país.
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Figura 2 – Mapa da Europa demonstrando a presença do “factor casa” nas ligas
domésticas de futebol de cada país (adaptado Pollard, 2005).

Os resultados do estudo de Pollard (2005) encontram-se no anexo 1 da

monografia e indicam que todos os países, à excepção de Andorra, contam

com a presença do “factor casa”. Os países estão listados por ordem

decrescente, em termos da relevância do “factor casa” e de acordo com a sua

respectiva zona (UEFA, CONMEBOL, outros países). É perceptível um padrão

geográfico na relevância do “factor casa” nos diversos países analisados.

Relativamente à Europa (figura 2), os países da Península Balcânica no

Sudeste da Europa, como a Bósnia e a Albânia apresentam um “factor casa”

perto dos 80%. As principais ligas do continente europeu (França, Alemanha,

Itália, Holanda, Portugal e Espanha) estão ligeiramente acima da média.

O “factor casa” praticamente não existe nos países com pequenas ligas

amadoras como Andorra e San Marino e é inferior à média no Norte da Europa.

Isto é especialmente visível nas nações bálticas, em países como Estónia,

Letónia, Lituânia, mas também estende-se pela Escandinávia, Islândia, Ilhas

Faroé e os cinco países Britânicos. A Inglaterra, que tem uma percentagem

abaixo das maiores ligas europeias e acima dos países do norte da Europa,
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reflecte uma localização geográfica ajustada já que é o país mais a sul do

Norte da Europa e o mais próximo do resto da Europa.

Na América do Sul existem variações geográficas consideráveis no que

respeita ao “factor casa”. Os países com um “factor casa” mais forte,

comparáveis aos países Balcânicos na Europa, são a Bolívia, o Peru, o

Equador e a Colômbia. O “factor casa” no Brasil, Chile e Venezuela é similar ao

continente europeu ocidental, enquanto os países mais a sul, como Argentina,

Paraguai e particularmente o Uruguai obtêm percentagens mais baixas.

No Norte e Centro da América o “factor casa” tem percentagens

semelhantes à média europeia, assim como na Austrália, no Egipto e em

Marrocos. Na Africa do Sul a percentagem é ligeiramente inferior.

Os países asiáticos Japão e Coreia do Sul são comparáveis ao Norte da

Europa, ao contrário da China que possui valores semelhantes às melhores

ligas europeias.

Na procura de justificações para as variações existentes na presença e

relevância do “factor casa” por todo o mundo, Pollard (2005) refere, numa

hipótese exploratória, que estas diferenças se devem a questões culturais e

históricas dos países estudados.

Os países balcânicos são nações relativamente pequenas com regiões

montanhosas, que promovem o isolamento e um aumento da fragmentação.

São regiões com história de conflitos étnicos e de violência. Neste sentido,

Neave and Wolfson (2003) apresentaram evidências de que uma noção

territorial, isto é, uma resposta protectora de indivíduos perante uma invasão de

um território que lhes pertence, provoca um aumento da testosterona e

consequente aumento da performance.

Possuindo regiões particulares e isoladas, é natural que uma resposta

protectora esteja bem enraizada na cultura de países como Bósnia e Albânia.

Um caso semelhante a este é o de alguns países Sul Americanos, casos do

Equador, Bolívia, Peru e com menos extensão a Colômbia, que para além de

possuírem regiões montanhosas, ostentam igualmente uma história de

ocupações e repressões no tempo da Invasão Espanhola. Estes países Sul
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Americanos apresentam ainda nas suas ligas domésticas terrenos de jogo com

bastantes variações de altitude, o que pode afectar a equipa que joga fora de

casa. Todas estas constatações, segundo Pollard (2005), poderão estar a

influenciar uma forte presença do “factor casa” nestas regiões, tanto nas

balcânicas como em alguns países Sul Americanos.

Contrariamente ao descrito anteriormente, os países do Norte da

Europa, apresentam poucos conflitos, não se sentindo muito ameaçados por

uma equipa rival, daí a baixa presença do “factor casa” nessa zona da Europa.

O caso do Uruguai, que apresenta um “factor casa” de 52%, pode ser

particularmente explicado pelo facto de grande parte das equipas da Liga

Uruguaia ser da cidade capital Montevideu e, como tal, existirem muitos

derbies locais.

No Norte e Centro da América os valores médios do “factor casa” estão

ligeiramente acima dos 60%. Estes valores poderiam ter sido mais baixos, não

fosse os EUA possuir uma liga profissional de futebol apenas desde 1996.

Doze cidades encontraram-se de repente com equipas profissionais sem

experiência, sem um conhecimento aprofundado do seu terreno de jogo e sem

uma ligação forte com os seus adeptos. Por outro lado, as viagens de longa

distância, existentes nos EUA, é um dos factores que poderá ser a causa da

percentagem acima dos 60%.

Courneya & Carron (1991) explicam, que apesar de não estar bem

estabelecido que as viagens sejam um factor influenciador do “factor casa”,

dado o conforto e rapidez das viagens actuais, podem ser algo a ter em conta.

No caso da Ásia, existe um contraste na percentagem do “factor casa”

entre Japão e Coreia do Sul (perto dos 56%) com a China (64.90%). Tais

resultados podem ser explicados, em parte, tal como para o Brasil e EUA, pela

grande área geográfica em que a liga doméstica se disputa.

Algumas das descobertas deste estudo são valiosas para estudos

posteriores, como por exemplo, as questões fisiológicas, nomeadamente a

concentração de testosterona nos jogadores das equipas que jogam em casa,

os efeitos da altitude, as questões culturais das nações e as viagens.
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Este estudo de Pollard em 2005, permite verificar que o “factor casa”

existe de facto em todo o mundo, embora com maior ou menor relevância em

algumas partes do planeta.

2.6. Análise do “factor casa” no futebol português nas

últimas décadas

“O “factor casa” possui um papel importante

na determinação do resultado num jogo de futebol .”

(Pollard, 2005, p. 231)

De modo a tornar esta dissertação de licenciatura mais pertinente para o

tema em causa, realizamos um estudo com o objectivo de verificar a

presença consistente do “factor casa” e a sua tendência ao longo dos

últimos 20 anos na 1ª Liga e ao longo dos últimos 16 anos na 2ª Liga, em

Portugal.

Foram analisados os campeonatos em geral, os primeiros 3

classificados e os 3 últimos classificados de cada campeonato. Para além da

apresentação dos resultados, pretendeu-se com a análise destes três grupos

(campeonato geral, 3 primeiros classificados e 3 últimos classificados)

estabelecer comparações e relacionar os resultados com possíveis

acontecimentos importantes no futebol português nos anos analisados.

Durante a elaboração da análise do “factor casa” no futebol português,

foi necessária a recolha das classificações finais dos campeonatos da 1ª

Liga nos últimos vinte anos (1986-1987 a 2005-2006) e da 2ª Liga nos

últimos 16 anos (1990-1991 a 2005-2006), o número de pontos totais

conquistados por cada equipa e as respectivas vitórias, empates e

derrotas, tanto em casa como fora de casa.

Utilizamos o método referido por Pollard (1986) para a quantificação do

“factor casa”. Este método consiste em dividir o número de pontos

conquistados em casa por uma equipa no campeonato pelo número total de

pontos conquistados pela mesma equipa no mesmo campeonato, multiplicando
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o resultado obtido por cem, de maneira a que o resultado seja expresso em

percentagem.

(nº de pontos em casa/nº total de pontos) x 100 = “Factor Casa”

Devido à alteração de pontuação de 2 pontos por vitória para 3 pontos

por vitória a partir da época desportiva 1995-1996, convertemos todos os

resultados dos campeonatos anteriores a essa data para 3 pontos por vitória.

Deste modo, a apresentação dos resultados do “factor casa” (anexo 1) são

uniformizados para todas as épocas desportivas, tornando-se possível a

comparação dos diversos campeonatos.

Anteriormente à época 2000-2001 existia a designação de 1ª Divisão e

2ª Divisão de Futebol para as actuais 1ª e 2ª Ligas de Futebol,

respectivamente. Contudo, na apresentação e análise dos resultados deste

estudo, será utilizada apenas a terminologia de 1ª Liga e 2ª Liga sempre que

existir uma referência aos campeonatos estudados. Esta medida visa

simplificar não só a apresentação dos dados, como também a sua leitura.
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2.6.1. Análise do “factor casa” na 1ª Liga de futebol em Portugal

Figura 3 – Localização dos pontos
conquistados nos campeonatos da
1ªLiga desde 1986-1987 até 2005-2006.

Figura 4 – Localização dos pontos
conquistados pelos 3 primeiros
classificados nos campeonatos da 1ª
Liga desde 1986-1987 até 2005-2006.

Figura 5 – Localização dos pontos
conquistados pelos 3 últimos
classificados nos campeonatos da 1ª
Liga desde 1986-1987 até 2005-2006.
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Relativamente à 1ªLiga Portuguesa de Futebol, na globalidade das

épocas desportivas analisadas, o “factor casa” apresentou um valor médio de

65,6%, um valor médio de 57,5% nos 3 primeiros classificados e 73,8% nos 3

últimos classificados.

 Verificamos que o “factor casa” apresenta uma tendência para baixar

ao longo dos anos analisados. Em 1986-1987 o valor médio do “factor casa”

no campeonato foi de 68,9%. Comparando com o valor médio do “factor casa”

no campeonato de 2005-2006 (58,9%), notamos uma descida de 10%, que foi

ocorrendo paulatinamente ao longo dos 20 anos estudados.
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 Ao compararmos o “factor casa” entre os 3 primeiros classificados e os 3

últimos classificados durante os últimos 20 anos, verificamos que na época

desportiva 1986-1987 houve uma diferença de 19.2%, superior nos 3 últimos

classificados. Na globalidade dos campeonatos, a diferença entre estes

dois grupos ficou acima dos 16 valores percentuais (16,3%). Esta diferença

revela dois aspectos importantes, se tivermos em conta os pontos

conquistados fora de casa pelas equipas referidas. Em primeiro lugar, os 3

primeiros classificados conquistam muitos pontos fora de casa, daí a

percentagem ser mais baixa, pois existe um maior equilíbrio na distribuição de

pontos conquistados nas duas localizações de jogo (casa e fora de casa). Em

segundo lugar, os 3 últimos classificados, conquistam quase todos os

pontos em sua casa, tendo grande dificuldade em conquistar pontos fora de

casa.

 Com a alteração da pontuação de 2 pontos para 3 pontos por vitória

e com a possibilidade de realizar 3 substituições durante uma partida de

futebol, a partir da época 1995-1996, as equipas começaram a conquistar

mais pontos fora de casa e o “factor casa” começou a diminuir. Aliás, estes

resultados são semelhantes aos do estudo de Jacklin (2005) sobre as

mudanças temporais do “factor casa” no futebol em Inglaterra desde a

Segunda Guerra Mundial, ao considerar que essas duas alterações poderão

ser causas para a redução do “factor casa”.

A maior valorização de pontos por vitória nos campeonatos portugueses

foi acompanhada por uma diminuição dos pontos conquistados em casa e pelo

aumento do número de pontos conquistados fora de casa, principalmente pelos

últimos 3 classificados, que na época desportiva 1996-1997 mostraram uma

descida do “factor casa” de 12,3%. Quem, eventualmente, foi mais prejudicado

com esta alteração da pontuação foram as equipas melhor posicionadas na

classificação que, apesar de continuarem a conquistar muitos pontos,

apresentaram maiores dificuldades em ganhar fora de casa.
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 Em 2004-2005, foi o ano de inauguração dos novos estádios

construídos e remodelados para o EURO2004 em Portugal. A nível geral houve

um decréscimo de 3,1% no “factor casa, que poderá eventualmente estar

ligado à falta de familiaridade com o terreno de jogo (factor da localização de

jogo associado ao “factor casa”) por parte da equipa visitada.

Pollard (2002) foi responsável por um estudo que demonstra evidências

de uma redução do “factor casa” aquando da mudança de estádio por parte

das equipas. Este autor, ao analisar a deslocação de várias equipas de vários

desportos para novas instalações, verificou reduções estatisticamente

significativas no “factor casa”. Refere ainda o autor que o maior efeito da

mudança de estádio acontece imediatamente após esta ocorrer e que

gradualmente se atenua com o passar do tempo, o que faz sentido se tivermos

em conta o aumento gradual da familiaridade com o novo recinto.
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2.6.2. Análise do “factor casa” na 2ª Liga de futebol em Portugal

Figura 8 – Localização dos pontos
conquistados nos campeonatos da 2ªLiga
desde 1990-1991 até 2005-2006.

Localização dos pontos conquistados pelos 3últimos
classificados nos campeonatos da2ª Liga

desde 1990-1991até 2005-2006

71,940625
72%

28,059375
28%

Pontos conquistados
em casa

Pontos conquistados
fora de casa

Figura 9 – Localização dos pontos
conquistados pelos 3 primeiros
classificados nos campeonatos da 2ª
Liga desde 1990-1991 até 2005-2006.

Figura 10 – Localização dos pontos
conquistados pelos 3 últimos
classificados nos campeonatos da 2ª
Liga desde 1990-1991 até 2005-2006.
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Figura 11 – Relação dos pontos conquistados em casa e fora de casa na 2ªLiga de 1990-
1991 a 2005-2006 entre a classificação geral, os 3 primeiros classificados e os 3 últimos
classificados.
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Tendênciae relevânciado"Factor Casa"na2ª LigaPortuguesade
Futebol desde 1990-1991até2005-2006
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Figura 12 – Tendência e relevância do “factor casa” em Portugal – 2ª Liga de Futebol
(1990-1991 a 2005-2006).

- 2ªLiga Portuguesa de Futebol (1990-2006) -

No que diz respeito à 2ªLiga Portuguesa de Futebol, os resultados na

globalidade das épocas desportivas analisadas são semelhantes à da

1ªLiga Portuguesa de Futebol, embora apresentem algumas diferenças.

 O valor médio do “factor casa” na globalidade das épocas

desportivas analisadas dos 3 primeiros classificados da 2ªLiga (63,6%) foi

mais alta do que nos 3 primeiros classificados da 1ªLiga em cerca de

6,1%. Esta situação revela que apesar de terem a mesma classificação, os 3

primeiros classificados da 2ªLiga apresentaram, na generalidade, um número

total inferior de pontos em cada campeonato em relação às equipas da 1ªLiga

com idêntica posição classificativa, fruto da maior dificuldade em conquistar

pontos fora de casa.
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 Como se pode constatar na figura 12, tal como na 1ª Liga, verificamos

uma diminuição gradual do “factor casa”. No primeiro ano, encontramos

uma percentagem de 68,7%, enquanto que na última época analisada o “factor

casa” apresentou um valor médio de 62,6%. Verificou-se uma descida de 6,1%,

sem grande variabilidade dos resultados (desvio padrão igual a 3%).

 Nos 3 primeiros classificados, os valores médios do “factor casa”

foram sempre mais baixos do que os valores médios do campeonato

(geral), se bem que em certas épocas os valores tenderam a aproximar-

se. Aliás, os três grupos analisados nesta 2ª liga (3 primeiros classificados, 3

últimos classificados e o total de equipas) apresentaram, por vezes, valores

muito aproximados em certas épocas desportivas, como por exemplo, na

época 2000-2001 ou na época 1995-1996. Esta situação poderá deixar

perceber um maior equilíbrio competitivo nesta Liga, porque tanto os melhores

classificados, como os pior classificados e até as restantes equipas

(classificados a meio da tabela classificativa) mostraram um maior equilíbrio no

número de pontos conquistados em casa e fora de casa. Este indício de um

maior equilíbrio competitivo, que se observa na figura 12 da 2ª Liga pela

aproximação dos valores médios do “factor casa” nos 3 grupos estudados, é

cada vez mais evidente nos campeonatos mais recentes.

 Nos 3 últimos classificados, o “factor casa” apresentou-se, na sua

generalidade, acima dos valores médios do campeonato. Foram as equipas

com classificação baixa que obtiveram, por um lado, maior proveito da

atribuição de 3 pontos por vitória a partir da época 1995-1996, pelo aumento do

número de pontos conquistados fora de casa, mas por outro lado,

apresentaram uma maior dificuldade em conquistar pontos em casa. Se

atendermos aos valores percentuais, o “factor casa” deste grupo em particular

desceu 13,5% da época 1994-1995 para a época 1995-1996.
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 As alterações à regra das substituições (3 substituições por jogo) e da

pontuação por vitória (3 pontos por vitória) coincidiram com um decréscimo

gradual do “factor casa”, principalmente nos 3 últimos classificados, mas só

após uma época desportiva, tendo inclusivamente o “factor casa” subido no

primeiro ano após implementação destas novas regras na competição. Será

mais um indício de que o “factor casa” poderá depender de inúmeros factores e

não apenas de um ou de dois. Alguns factores, mais circunstanciais, como o

mais pequeno detalhe de um jogo de futebol, outros enraizados, como a cultura

de uma própria região.

 Realçamos ainda a elevada variabilidade de resultados no que

concerne aos 3 últimos classificados, em comparação com outros grupos

estudados. O desvio padrão de cerca dos 9% reflecte as expressivas descidas

e subidas nos valores médios do “factor casa” entre os vários campeonatos. O

seu valor máximo na época 1990-1991 (83,5%) e o seu valor mínimo na época

2005-2006 (55,1%) são exemplos desta variação.

Com tendências, relevâncias e variações idênticas ou diferentes, tanto

na 1ªLiga Portuguesa de Futebol, como na 2ªLiga Portuguesa de Futebol,

parece sobressair o facto do “factor casa” existir em Portugal, em todos os

anos estudados. Deste modo, algumas questões poderão ser pertinentes:

quais as principais causas do “factor casa” em Portugal e que influência

terão estas causas sobre os intervenientes do jogo, nomeadamente os

jogadores e os treinadores?



CAPÍTULO 3: OBJECTIVOS
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3. OBJECTIVOS

Tendo em conta o enquadramento do tema da monografia, definimos os

seguintes objectivos para o nosso estudo:

3.1. Objectivo geral:

 Analisar o “factor casa” em Portugal e a sua importância para o

aumento do rendimento de uma equipa futebol.

3.2. Objectivos específicos:

i. Identificar as principais causas do “factor casa” no futebol;

ii. Averiguar a percepção dos treinadores sobre os estados comportamentais

dos jogadores de futebol nos jogos em casa, comparativamente com os

jogos fora de casa;

iii. Averiguar a percepção dos treinadores de futebol sobre os seus estados

psicológicos e estados comportamentais nos jogos em casa,

comparativamente com os jogos fora de casa;

iv. Identificar as fases/momentos de jogo mais prejudicadas pelo “factor casa”

numa equipa visitante e as fases/momentos de jogo mais beneficiadas pelo

“factor casa” numa equipa visitada.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Caracterização da amostra

Da amostra do presente estudo fazem parte 18 treinadores principais

das equipas da 1ªLiga (Bwin Liga) e da 2ªLiga (Liga Vitalis) portuguesa de

futebol na época 2006/2007. Os treinadores questionados apresentam uma

idade média de 46 anos e um valor médio de 14 anos de experiência

profissional. Esta amostra corresponde a 56% do universo dos treinadores

principais destas duas Ligas Profissionais de Futebol.

Com o objectivo de fornecer mais elementos sobre a amostra do nosso

estudo, apresenta-se no quadro 2, as equipas dos treinadores inquiridos e a

Liga de Futebol a que pertenciam na época desportiva 2006/2007:

Quadro 2 – Equipas da amostra do estudo.
Treinador Equipa Liga
Principal Boavista F.C. 1ªLiga
Principal A. Naval 1º de Maio 1ªLiga
Principal F.C. Paços de Ferreira 1ªLiga
Principal S.C. Braga 1ªLiga
Principal C.D. Nacional 1ªLiga
Principal A. Académica de Coimbra 1ªLiga
Principal C.F. Estrela da Amadora 1ªLiga
Principal C.D. Trofense 2ªLiga
Principal C. D. Santa Clara 2ªLiga
Principal Leixões S.C. 2ªLiga
Principal Vitória Sport Clube 2ªLiga
Principal F.C. Vizela 2ªLiga
Principal Gondomar S.C. 2ªLiga
Principal Rio Ave F.C. 2ªLiga
Principal Varzim S.C. 2ªLiga
Principal S.C. Olhanense 2ªLiga
Principal Gil Vicente F.C. 2ªLiga
Principal C.D. Feirense 2ªLiga
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4.2. Recolha de dados

A recolha de dados foi feita de forma presencial entre os dias 1 de Março

e 19 de Abril de 2007.

4.3. Instrumento

No sentido de contribuir para uma melhor compreensão do tema desta

dissertação de licenciatura, construiu-se um questionário (anexo 4) baseado no

conteúdo das várias categorias/secções do framework (estrutura e método de

trabalho), para pesquisas sobre a localização do jogo (Courneya & Carron,

1992).

O questionário aplicado não tem respostas certas ou erradas e é de

natureza anónima, pelo que a informação fornecida foi tratada

confidencialmente. Para cada questão formulada, a resposta foi apresentada

numa escala de valores que nos indica o grau de importância (1 a 5), ou ainda

exigir a simples escolha de uma resposta entre várias possíveis. Nas

respostas, solicitou-se a colocação de uma cruz (X), ou uma resposta directa.

4.3.1. Validação do questionário

A fiabilidade de um instrumento de observação, como é o caso de um

questionário, permite identificar e analisar as fontes de erro desse instrumento,

de forma a maximizar a consistência dos resultados obtidos, ao mesmo tempo

que se procura garantir que o instrumento permita observar aquilo que

realmente se pretende observar, isto é, que seja válido (Pereira, 2006).

Com o intuito de verificar se o questionário obedecia aos critérios

enunciados anteriormente, procurou-se testar previamente o questionário junto

de um pequeno número de indivíduos especialistas na área a que se reporta o

estudo, com o objectivo de identificar e seleccionar as perguntas a incluir na

versão final do questionário. Este teste permite detectar questões deficientes,
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os esquecimentos, as redundâncias/ambiguidades e outros problemas que as

questões levantam (Hill & Hill, 2005).

O questionário elaborado propositadamente para a validação (anexo 3)

solicitava aos peritos que se pronunciassem em relação à pertinência das

questões formuladas. Deste modo, procurou-se respeitar a validade do

conteúdo e de constructo.

Como procedimento de validação, recorreu-se à aplicação do respectivo

questionário, a um grupo de peritos na investigação em futebol e de outros

jogos desportivos colectivos, nomeadamente, andebol, basquetebol e voleibol

(quadro 3). De referir que todos os elementos escolhidos possuíam habilitação

académica de nível superior na área do Desporto.

Quadro 3 – Actividade dos peritos que validaram o questionário.
Actividade no âmbito desportivo

Investigador em Ciências do Desporto na área do Rendimento Desportivo/Futebol
e Treinador de Futebol
Investigador em Ciências do Desporto na área do Rendimento Desportivo/Futebol
e Treinador de Futebol
Investigador em Ciências do Desporto na área do Rendimento Desportivo/Futebol

Investigador em Ciências do Desporto na área do Rendimento Desportivo/Futebol

Investigador em Ciências do Desporto na área do Rendimento Desportivo/Futebol
Investigador em Ciências do Desporto na área do Rendimento
Desportivo/Andebol e Treinador de Andebol
Investigador em Ciências do Desporto na área do Rendimento Desportivo/Voleibol

4.3.2. Alterações no questionário após peritagem

 Alterações na questão 3 e 4 do questionário, de forma a obter uma

comparação nos resultados de cada questão (jogos em casa vs

jogos fora de casa) e uma maior relevância estatística do estudo;

 Correcção na questão 4 no que concerne à colocação de alguns

estados psicológicos referidos no questionário;

 Alteração de conteúdos gramaticais para uma maior clareza das

questões colocadas.
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4.4. Tratamento dos dados

Para o tratamento dos dados recorreu-se à Estatística Descritiva (Média,

Desvio-Padrão, Máximo e Mínimo), ao teste de Frequência e ao teste não

paramétrico de Wilcoxon.

Na análise e tratamento informático dos dados foi utilizado o programa

SPSS 13.0.



CAPÍTULO 5: APRESENTAÇÃO E
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para uma leitura mais clara dos resultados, consideramos

convenientemente realizar a sua apresentação e discussão num mesmo

capítulo. Para além de compararmos os resultados, centraremos também o

nosso esforço em interpretar possíveis relações de alguns resultados do estudo

realizado nesta dissertação de licenciatura.

Antes de iniciarmos este capítulo, importa retomar os objectivos que

orientaram a realização do presente trabalho: (i) analisar o “factor casa” em

Portugal e a sua importância para o aumento do rendimento de uma equipa

futebol; (ii) identificar as principais causas do “factor casa” no futebol, (iii)

averiguar a percepção dos treinadores sobre os estados comportamentais dos

jogadores de futebol nos jogos em casa, comparativamente aos jogos fora de

casa, (iv) averiguar a percepção dos treinadores de futebol sobre os seus

estados psicológicos e estados comportamentais nos jogos em casa,

comparativamente aos jogos fora de casa; (v) identificar as fases/momentos de

jogo mais prejudicadas pelo “factor casa” numa equipa visitante e as

fases/momentos de jogo mais beneficiadas pelo “factor casa” numa equipa

visitada.

A estrutura deste capítulo tem por base a seguinte ordem: (5.1) a

importância atribuída ao “factor casa” para o aumento do rendimento de uma

equipa de futebol; (5.2) as principais causas do “factor casa”; (5.3) os estados

comportamentais dos jogadores em função da localização do jogo; (5.4) os

estados psicológicos dos treinadores em função da localização do jogo; (5.5)

influência do “factor casa” no desempenho das equipas e os estados

comportamentais dos treinadores em função da localização do jogo.
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5.1. Importância do “factor casa” para o aumento do

rendimento de uma equipa de futebol

No quadro 4 apresentamos os resultados referentes à importância que

os treinadores atribuem ao “factor casa”, para o aumento do rendimento das

equipas de futebol, na generalidade e nas equipas que orientam.

Quadro 4 – Resultados da importância atribuída ao “factor casa” para o aumento do
rendimento das equipas de futebol em geral e nas equipas que treinam: valores da
estatística descritiva (mínimo, máximo, média e desvio padrão) e do teste não
paramétrico de Wilcoxon (valor da diferença e valor de Z).

Importância do
“Factor Casa”

Estatística descritiva
Teste não-paramétrico de Wilcoxon

Valor da diferença

Z
N Mínimo Máximo Média±d.p.

Diferenças
negativas

a
Diferenças
positivas

b Empatesc

Importância do “Factor
Casa” – geral 18 1,00 5,00 4,00±1,14

5 0 13 0,034*
Importância do “Factor
Casa” – particular (nas

equipas que treinam)
18 1,00 5,00 3,61±1,29

Legenda:
a- Importância do “Factor Casa” – particular (nas equipas que treinam) < Importância do “Factor Casa” – geral;
b- Importância do “Factor Casa” – particular (nas equipas que treinam) > Importância do “Factor Casa” – geral;
c- Importância do “Factor Casa” – particular (nas equipas que treinam) = Importância do “Factor Casa” – geral.

* estatisticamente significativo para p ≤0.05

Constatamos no máximo e mínimo do quadro 4 que todas as

possibilidades de resposta (1-5) foram assinaladas nesta parte do estudo. No

entanto, o valor médio das respostas situa-se próximo do valor 4, para ambas

as questões. Isto significa que, de forma geral, os treinadores consideram o

“factor casa” importante para o aumento do rendimento das equipas em

futebol.

O “factor casa” existe de forma consistente nas duas ligas portuguesas

de futebol profissional e os treinadores, destas mesmas ligas, têm consciência

da sua presença e importância. De facto, a vantagem que advém de jogar em

casa é considerada como um dos factores que mais influencia os resultados
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finais dos jogos desportivos colectivos (Carron, 1988; Nevill & Holder, 1999;

Pollard, 2002; Smith, 2005). Aliás, a localização do jogo (casa vs fora) é

considerado, segundo uma revisão da literatura sobre o “factor casa” de

Courneya e Carron (1992), como um indicador quase tão fiável para determinar

o resultado final de um jogo como a qualidade de uma equipa.

Gayton et al. (2001) verificaram que os treinadores de escolas

secundárias sentem também a presença do “factor casa” na sua actividade

desportiva, indicando inclusive algumas das suas causas mais importantes.

Estas causas serão abordadas mais detalhadamente no capítulo seguinte.

Para além dos treinadores, os jogadores consideram igualmente o

“factor casa” no seu rendimento e das suas equipas. Num estudo de Jurkovac

(1985; cit. por Courneya e Carron, 1992), jogadores de basquetebol

consideraram também ser uma vantagem jogar em casa. Mas não são apenas

os treinadores e jogadores (intervenientes directos no jogo) que se apercebem

da sua importância. Através de uma análise informal aos conteúdos divulgados

pelos meios de comunicação social (intervenientes indirectos), Edwards e

Archambault (1989) verificaram que os jornalistas realizam mais referências à

dificuldade em vencer a equipa da casa do que a qualquer outro factor, como o

talento, as lesões ou a importância dos jogadores chave das equipas. Aliás,

analistas desportivos e os próprios adeptos de diversos desportos aceitavam o

“factor casa” como algo instituído e facilmente reconhecido no mundo do

desporto, mesmo quando ainda não existia uma profunda investigação deste

fenómeno e das suas causas (Smith, 2005).

Ao compararmos os resultados das duas questões deste subcapítulo,

isto é, qual a importância atribuída ao “factor casa” para o aumento do

rendimento das equipas a nível geral e das equipas que os treinadores

treinam, encontramos cinco treinadores que consideram a importância do

“factor casa” nas equipas que treinam inferior à importância do “factor casa” a

nível geral. Estas diferenças são estatisticamente significativas.

Os treinadores estão habituados a lidar com um conjunto de factores no

processo de rentabilização de uma equipa e apesar de considerarem o “factor
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casa” um destes factores, poderão estar a aperceber-se, de acordo com a sua

experiência, do crescente número de pontos conquistados nos jogos fora de

casa.

Como a maior parte da amostra do nosso estudo foi constituída por

treinadores da 2ª Liga, onde existe um maior equilíbrio na distribuição dos

pontos conquistados nos jogos em casa e fora de casa do que na 1ª Liga, é

natural que os treinadores sintam que o “factor casa” não seja tão relevante

para si como para outros treinadores que treinam equipas de outro nível

competitivo.

Wolfson e Neave (2004) apresentaram estratégias em como treinadores

e psicólogos do desporto podem preparar equipas profissionais a minimizar os

efeitos de jogar fora de casa (contrariar o “factor casa”). Estas estratégias

focam sobretudo a preparação mental, a concentração e disciplina. O conjunto

de estratégias visa evitar que os jogadores sejam negativamente influenciados

por um público hostil, num ambiente não familiar e abstraírem-se de decisões

de arbitragem que possam beneficiar a equipa visitada. Outras estratégias

podem incluir o estabelecimento de certos rituais nos jogos que as equipas

farão fora de casa, como por exemplo: realizar as viagens com o máximo

conforto e planeamento.

Dado que o “factor casa” é um facto no universo desportivo, o treinador

deverá extrair o maior proveito desta vantagem ao jogar em casa e tentar

reduzir a sua influência negativa nos jogos a realizar fora de casa,

principalmente em equipas, locais ou países onde a presença deste factor está

bem instituída (ex: países balcânicos ou sul-americanos).
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5.2. As principais causas do “Factor Casa”

Após constatar a presença do “factor casa” no futebol, nomeadamente

em Portugal, e a importância deste factor no rendimento das equipas, importa

perceber quais as suas causas. Neste sentido, com base no framework de

Courneya & Carron (1992) e na literatura existente, apresentamos aos

treinadores um conjunto de factores que poderão ser as principais

causas do “factor casa”.

O quadro 5 representa os resultados da importância que os treinadores

atribuíram aos respectivos factores enquanto influenciadores e causas do

“factor casa”.

Quadro 5 – Resultados da importância atribuída às causas do “factor casa”: valores
mínimo e máximo, média e desvio padrão.

Principais causas do “Factor Casa” N Mínimo Máximo Média±d.p.

Público 18 3,00 5,00 4,22±0,65

Aprendizagem/Familiaridade com o terreno de jogo 18 3,00 5,00 4,33±0,69

Regras de Jogo 18 1,00 4,00 2,28±1,18

Viagens 18 2,00 5,00 3,50±1,20

Árbitros 18 2,00 5,00 3,89±1,02

Efeito Territorial 18 1,00 5,00 3,67±1,03

Ao observarmos o quadro 5, verificamos que a

aprendizagem/familiaridade com o terreno de jogo e o público são

consideradas como as duas causas mais importantes do “factor casa”. São as

únicas causas consideradas importantes ou muito importantes. Os baixos

valores do desvio padrão, e da amplitude das duas causas referidas

anteriormente, quando comparados com as restantes causas, demonstram

uma menor variabilidade nas respostas.
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Os árbitros, o efeito territorial e as viagens foram considerados como

causas moderadamente importantes ou importantes. A causa regras de

jogo apresentou o nível de importância mais baixa de todas as causas

analisadas.

Os treinadores consideram ainda o historial/passado recente dos

clubes e o momento psicológico das equipas como possíveis causas a

considerar no “factor casa”.

Existem muitas investigações sobre as causas do “factor casa”. A

maioria destas investigações envolve as causas analisadas neste estudo.

Contudo, apesar de objecto de extensa investigação, não parece existir a

hegemonia de uma causa sobre as restantes. No nosso caso, o público e

sobretudo a aprendizagem/familiaridade com o terreno de jogo foram

consideradas as mais importantes causas do “factor casa”.

5.2.1. Aprendizagem/Familiaridade com o terreno de jogo e o

Público

Vários estudos corroboram total ou parcialmente os nossos resultados,

enquanto outros os contrariam. Clarke (2005), por exemplo, após analisar a liga

de futebol australiana, mostra concordância connosco quando indica a

familiaridade com o espaço de jogo e o apoio do público como as mais

determinantes causas do “factor casa”.

Autores como Gayton et al. (2001) e Bray et al. (1998), referem, com

base em entrevistas a treinadores e jogadores, que a familiarização com o

espaço é a causa mais importante do “factor casa”, enquanto Smith (2005), ao

recorrer à opinião dos adeptos e “media”, indica o apoio do público como

determinante para a existencia do “factor casa”. O mesmo autor, após analisar

os resultados desportivos e a afluência de público aos estádios e pavilhões,

afirma que o público já não se revela tão importante como em décadas

anteriores.
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A partir dos resultados transcritos no parágrafo anterior, fica subjacente

a ideia que a apresentação das causas mais importantes do “factor casa”

depende do tipo de estudo realizado, principalmente no que respeita às

características da amostra utilizada.

O público, principalmente os adeptos, sentem-se parte integrante do

espectáculo. Wann e Branscombe (1993; cit. por Wann, 2001) inumera várias

razões para os adeptos se identificarem com uma equipa: identificação prévia

da família com um clube, talento e características dos jogadores, razões

geográficas, influência dos amigos e o sucesso das equipas.

Os adeptos sentem-se responsáveis pela inspiração do sucesso da

equipa, responsáveis pelas distracções dos oponentes e acreditam que podem

influenciar as decisões dos árbitros, de modo a beneficiar a equipa que joga

em casa (Wolfson et al., 2005). Esta opinião dos adeptos é corroborada por

Nevill et al. (1996), mas apenas em jogos com um público numeroso.

Curiosamente, segundo Forrest et al. (2005), um estudo estatístico na

liga inglesa de futebol, o público será tanto mais numeroso, quanto mais

incerta for a previsão do resultado. O mesmo autor explica, que esta situação

ocorre quando equipas jogam em casa com outras equipas de qualidade

superior.

Mesmo quando a qualidade das equipas é idêntica, a densidade da

multidão pode, em alguns casos, fazer variar a importância do “factor casa”

sobre as equipas. Pollard (1986) não encontrou diferenças estatisticamente

significativas no “factor casa” de quatro divisões da liga inglesa de futebol,

ainda que a densidade da multidão variasse desde 20% na IV divisão a 70% na

I divisão, mas Schwartz e Barsky (1977), verificaram que o “factor casa” na

Major League Baseball aumentava com o aumento da densidade da multidão.

Mais concretamente, a percentagem de vitórias caseiras aumentava 48%

quando a densidade da multidão era baixa (menos de 20% da capacidade do

estádio), para 55% quando a densidade da multidão era média (20% a 39,9%),

e para 57%, quando a densidade da multidão era elevada (mais de 40%).
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A aproximação do público do recinto de jogo é outro aspecto que

poderemos considerar como importante no apoio à equipa visitada. Um público

afastado do campo de jogo poderá não representar um apoio tão significativo

para os jogadores visitados. Por outro lado, pensamos que um público mais

próximo dos jogadores permitirá uma maior envolvência com o próprio jogo e

trazer benefícios para a equipa visitada. Por exemplo, a polivalência de um

estádio com uma pista de atletismo é maior, pela possibilidade de realizar uma

maior diversidade de modalidades desportivas, mas no caso de um jogo de

futebol, as bancadas ficam mais distanciadas do campo de jogo. Esta é uma

situação que poderá baixar o “factor casa” na equipa visitada.

Edwards (1979), porém, mostra-se hesitante relativamente aos

benefícios do público, já que segundo este autor, o público só começa a ser

mais denso quando as equipas visitadas já estão a ter uma época de sucesso.

Durante uma época desportiva ou durante um jogo, o público poderá ser mais

reactivo do que proactivo nas acções de apoio às equipas. Portanto, é difícil

separar os efeitos do público e do sucesso da equipa.

Perante os factos, podemos dizer que é benéfico que as equipas

obtenham sucesso para atrair mais público. Por sua vez, a presença de público

poderá ser importante para aumentar o rendimento da equipa.

Porém, nem todo o público é vantajoso para a equipa visitada. O tipo de

público tem implicações no “factor casa” e pode até diminui-lo. Thirer e Rampey

(1979) testaram o efeito do comportamento anti-social (agressões verbais

colectivas: insultos e cânticos obscenos) do público sobre as equipas de

basquetebol visitadas e visitantes (nível escolar). Os autores concluíram que a

equipa visitada aumenta a agressividade disfuncional, comparativamente às

equipas visitantes, durante a ocorrência de um comportamento antisocial do

público e nos cinco minutos seguintes.

A agressividade é um estado comportamental que os jogadores

apresentam em jogo. É um estado que pode variar em função da localização

do jogo e que pode ter diversas causas, entre as quais, o público e o efeito

territorial, este último mais de origem etnológica.
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A realidade do apoio do público português aparenta ser diferente da

maioria dos países oriundos dos estudos apresentados neste trabalho. Por

diversas vezes, o comportamento anti-social do público em Portugal é

direccionado para a equipa visitada, como uma demonstração de insatisfação

pelos maus resultados obtidos, ou pela exibição apresentada.

Os adeptos mostram-se insatisfeitos com as suas equipas, tanto nos

jogos fora de casa, como nos jogos em casa. Os jogadores e treinadores,

principalmente na condição de visitados, estão nestas situações de insatisfação

do público, sob um stress, uma pressão e uma ansiedade acrescida.

A realidade em Inglaterra é diferente da realidade referida em Portugal.

Observamos o apoio incondicional dos adeptos ingleses às suas equipas nos

jogos em casa quer já tenham perdido o jogo, ou mesmo descido de divisão. A

mentalidade divergente dos adeptos entre estes dois países deve ser resultado

de uma cultura diferente. Os próprios treinadores em Inglaterra conseguem

exercer as suas funções com mais estabilidade sem terem a pressão de uma

massa associativa constantemente insatisfeita.

Treinadores e jogadores, por seu turno, poderão sentir que um território

que lhes é mais familiar permite a maior vantagem nos jogos em casa.

A aprendizagem/familiarização com o terreno de jogo remete-nos

para a noção de adaptação. A adaptação não possui uma definição única,

portanto, enquadramos a seguinte definição na perspectiva que mais nos

interessa, a funcional. A adaptação funcional, segundo Frisandro (1981),

permite ao organismo, ou no caso específico do futebol, ao jogador, obter

ajustes benéficos para com o meio, melhorando o rendimento funcional do

organismo (jogador). Todavia, Frisandro (1981) refere que será necessário uma

habituação2 do organismo com o meio para que se atinja e se mantenha a

homeostasia3. Daí a importância do jogador e treinador estar identificado com o

espaço onde joga. As acções dos jogadores poderão ser mais eficazes e

2 Tendência estável adquirida que facilita a prática de certos actos / Modalidade motriz da
memória que se manifesta na forma de actividades facilitadas pela sua repetição (Costa &
Melo, 1984)
3 Propriedade auto-reguladora de um sistema ou organismo que lhe permite manter o seu
estado de equilíbrio (Costa & Melo, 1984).
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vantajosas caso reconheça o terreno de jogo (proporções, referências,

superfície, solo).

Pollard (2002) estima que cerca de 24% da vantagem de jogar em casa

poderá ser perdida quando a equipa muda de instalação (muda de “casa”).

Pollard (2006) explica que esta percentagem diminui à medida que as equipas

se tornam mais familiarizadas com o novo meio envolvente.

A importância da familiaridade com o terreno de jogo foi alvo de parca

atenção no início da investigação acerca das causas do “factor casa”. Mesmo

nos dias de hoje, em que é já considerada uma das mais importantes causas

do “factor casa”, são necessários mais estudos científicos conclusivos.

Tal como o nosso estudo, a maioria das investigações realizada tem

assente em percepções, dada a dificuldade em testar a familiaridade de outro

modo. Não obstante, as percepções dos treinadores e dos jogadores devem

ser consideradas relevantes para a investigação pois, a par de outros

intervenientes, são eles que lidam mais profundamente com a modalidade que

praticam, nomeadamente, o futebol.

Ao existir então uma vantagem pela maior familiaridade com o terreno

de jogo, não deverão os treinadores preparar as suas equipas em função da

localização do jogo? Podemos afirmar que sim e não apenas nos jogos em

casa. Nos treinos antecedentes a um jogo fora de casa, por exemplo, podemos

aproximar as características do local do treino das do recinto onde o jogo irá

decorrer, nomeadamente, as características da superfície e dimensões do

terreno de jogo.

Além de estratégias do foro psicológico, também pelo exercício

poderemos induzir a adaptação do jogador em relação a alguns aspectos do

recinto do jogo. Silva (2004) e Bompa (1999) referem que a busca de

informações acerca do ambiente e do campo de jogo pode, e deve ser mais um

aspecto a considerar, juntamente com aspectos tácticos, técnicos, psicológicos

e físicos específicos do futebol. Silva (2004) sugere ainda que a equipa técnica

deverá estar atenta aos pormenores do “factor casa" e transformá-los em todas

as circunstâncias treináveis possíveis. Para além de realçar a importância do
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“factor casa” na equipa visitada, estamos perante uma preocupação de diminuir

a vantagem de jogar em casa numa situação de visitante.

5.2.2. Árbitros, Efeito Territorial e Viagens

O nosso estudo apresenta, num patamar de importância inferior à

aprendizagem/familiaridade com o terreno de jogo e o público, outras

causas importantes do “factor casa”: árbitros, efeito territorial e viagens.

Considerados no nosso estudo como a terceira causa mais importante

do “factor casa”, os árbitros apresentam uma relevância assinalável, embora

diferentes autores apresentem opiniões também diferentes. A importância mais

assinalável dos árbitros foi descrita no estudo de Gayton et al. (2001), em que

os árbitros se revelaram como a segunda causa mais relevante do “factor

casa”.

A razão pela qual a determinação da importância do árbitro para o

“factor casa” é diversas vezes conflituosa pode estar relacionada com o seu

papel no jogo.

O árbitro é um moderador de um jogo de futebol, com a tarefa de fazer

cumprir as regras de jogo ou penalizar quem não as cumpra. No entanto, as

decisões mais “caseiras” do árbitro (ao beneficiar a equipa da casa) poderão

ser, por sua vez, influenciadas e originadas por causas também relacionadas

com o “factor casa”.

Os árbitros por estarem sujeitos ao stress induzido pelo jogo que leva a

alterações de comportamentos dos jogadores, assumem também eles

comportamentos indesejáveis, contribuindo, desta forma, para o “factor casa”.

Greer (1983) procurou verificar diferenças do desempenho das equipas

de basquetebol nos jogos em casa e nos jogos fora de casa, relacionando

estas diferenças com o efeito de booing (vaiar) dos espectadores. As medidas

de desempenho foram os pontos obtidos, turnovers, violações e uma medida

composta (pontos obtidos menos turnovers e violações). Durante o

comportamento normal do público, a equipa visitada foi superior nas quatro
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medidas de desempenho. Esta superioridade foi ainda mais evidente com o

comportamento de booing, alcançando diferenças significativas nas violações e

na performance. Interessante foi verificar que Greer (1983) se mostrou indeciso

relativamente ao facto da mudança de desempenho se dever ao decréscimo de

desempenho da equipa visitante ou à parcialidade do árbitro, a favor da equipa

visitada, dado que a intimidação dos adeptos da equipa visitada (booing) foi

dirigida preferencialmente para os árbitros.

Nevill et al. (2002) também apresentam um estudo no futebol, no qual

afirmam o favorecimento a equipas visitadas pelos árbitros. Segundo este

estudo, os árbitros penalizam menos os jogadores da equipa visitada, para

evitar o descontentamento do público.

Embora considerada por muitos estudos uma causa secundária para o

“factor casa”, incluindo o nosso, não deixam de existir referências relativas à

influência positiva dos árbitros sobre a equipa que joga em casa (ex: Lefebvre

& Passer, 1974; Glamser, 1990; Lehaman & Reifman, 1987). De acordo com

Varca (1980), os jogadores percepcionam uma maior permissão de

comportamentos agressivos da equipa visitada, acreditando que a

probabilidade dos árbitros assinalarem falta é menor do que quando a equipa

joga fora de casa.

Outros autores não apoiam totalmente a ideia da parcialidade do árbitro

em favor das equipas da casa. Para Summer e Mobley (1981; cit. por Courneya

& Carron, 1992) as equipas visitadas são alvo de poucas decisões negativas

por parte do árbitro, mas argumentam de igual forma, que as equipas visitantes

passam mais tempo a defender (sem a posse da bola) do que quando jogam

em casa. Sendo assim, é natural que as equipas visitantes apresentem um

maior número de comportamentos agressivos disfuncionais (faltas/infracções

às regras de jogo – comportamentos que diminuem a eficácia da performance)

ou, pelo menos, mais tempo para apresentar este tipo de comportamentos.

A quarta causa mais importante encontrada no nosso estudo foi o efeito

territorial. É uma causa mais etnológica e fisiológica do “factor casa” que pode

ajudar a perceber as variações geográficas do “factor casa” (Pollard, 2006).
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Classificado como uma causa moderadamente importante ou importante para o

“factor casa”, o efeito territorial caracteriza-se por uma resposta protectora

dos jogadores perante a invasão de um território que lhes pertence.

O efeito territorial tem sido estudado em contextos desportivos e não-

desportivos. Num contexto desportivo, Neave e Wolfson (2003) evidenciam que

este efeito pode provocar alterações hormonais favoráveis (aumento dos níveis

de testosterona) ao desempenho desportivo (agressividade funcional) nos

competidores da casa, e ainda mais se a rivalidade for exacerbada. Os

mesmos autores aconselham os treinadores a usarem técnicas motivacionais

para elevarem os níveis de testosterona nos jogos fora de casa para diminuir o

efeito “factor casa”.

Morris (1981, cit. por Pollard, 2006) sugere o efeito territorial como uma

causa do “factor casa”, mas pelo efeito negativo que produz na equipa

visitante.

Mizruchi (1985) procurou relacionar o desfecho final dos jogos de

basquetebol com o contexto social específico e verificou que os jogos mais

difíceis para as equipas visitantes realizaram-se frente a equipas com as

seguintes características: fortes tradições; de cidades com forte identificação e

orgulho local; em estádios localizados em zonas centrais da cidade. Estas

características sociais poderão ligar-se a um efeito territorial pelas

características locais apresentadas. Este efeito, ao interagir com o público,

provoca, de acordo com Pollard (2006), uma vantagem de jogar em casa ainda

maior. Uma vez mais, observamos interacções de diversas causas que

originam o “factor casa”.

Num contexto não-desportivo, Edney (1975) encaminhou,

aleatoriamente, sujeitos aos pares, para um quarto que era familiar para um

deles e para o outro desconhecido. Os sujeitos que estavam familiarizados com

o quarto sentiram-se mais “fortes”, mais agradados e “com o controlo”,

enquanto os sujeitos que estavam perante um ambiente inicialmente

desconhecido sentiram-se mais “submissos”.

A noção de “controlo” está bastante associada ao efeito territorial. Um

espaço só se torna parte de um grupo depois de este exercer algum controlo
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sobre o espaço durante algum período de tempo. A natureza do controlo e a

duração do tempo que o grupo exerce o controlo tem uma influência directa no

desenvolvimento e extensão da sensação de territorialidade (Carron, 1988).

No caso de equipas profissionais de futebol, a territorialidade é na

maioria das vezes de natureza primária, isto é, as equipas são donas e têm o

uso exclusivo do espaço (Carron, 1988). Para além disto, o espaço é

claramente identificável como das equipas por outros. Se as equipas

desportivas têm o uso exclusivo dos balneários, ou do estádio e a duração do

controlo sobre o território é permanente e longa, estamos perante um território

primário. O uso dos territórios primários a pessoas alheias às equipas é

interdito.

As equipas para se sentirem mais “em casa” incluem ainda símbolos

(ex: “logos”, posters) nos seus territórios ou mesmo canções facilmente

identificáveis pela equipa visitada como sendo dela. Todas estas presenças e

manifestações aumentam a noção de territorialidade e ajudam a que o efeito

territorial se estabeleça e se mantenha (Carron, 1988).

Uma das interrogações que colocamos é se o efeito territorial será

maior com a presença de jogadores da “casa”, isto é, de jogadores formados

no clube ou com uma longa ligação ao clube. Será que a sensação de pertença

a um clube é igual em jogadores com longa e curta ligação ao clube? Se não, a

resposta protectora perante a invasão de uma equipa visitante é de igual

intensidade para todos os jogadores? Estas são algumas questões que

deixamos em aberto, para quem se sentir tentado a respondê-las.

Um estudo de Pollard e Pollard (2005) sobre o “factor casa”, a partir de

algumas ligas nacionais do futebol inglês e das maiores ligas americanas de

desportos colectivos, sugere outra causa relevante para o “factor casa” ainda

não desenvolvido na discussão do nosso trabalho: as viagens. No nosso

estudo, apesar das viagens ser apenas a quinta causa mais importante do

“factor casa”, é considerada uma causa de importância moderada pelos

treinadores questionados.
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A importância atribuída às viagens, tal como acontece com outras

causas do “factor casa”, não é consensual. O estudo mais representativo sobre

uma eventual relação das viagens com o “factor casa” foi conduzido por

Courneya e Carron (1991). Usando equipas da Minor League Double A

Baseball, estes autores investigaram os efeitos do número de jogos por época,

do número de séries de jogos, da viagem da equipa da casa e ainda da viagem

da equipa visitante sobre o “factor casa”. Os factores relacionados com as

viagens explicavam menos de 1,2 % da diferença de resultados do

desempenho em casa e fora de casa, pelo que os autores concluíram que os

seus efeitos sobre o “factor casa” seriam mínimos. Contudo, apesar deste

estudo abordar a distância das viagens, não se especificam os números

concretos, tal como não especificam o tempo e o meio de transporte utilizado

nas mesmas viagens. Deste modo, não poderemos saber através deste

estudo o efeito preciso das viagens no “factor casa”.

Pollard (1986) examinou o efeito da distância da viagem sobre a

percentagem de vitórias caseiras na liga de futebol profissional. Quando as

equipas percorriam menos de 200 milhas, o “factor casa” era de 58, 8%. Ao

percorrer mais de 200 milhas o “factor casa” subia para 84,6%. Os resultados

devem ser analisados com alguma parcimónia, dado que a amostra utilizada

envolvia um número reduzido de sujeitos. Contudo, o mesmo autor, tal como

sucedeu no nosso estudo, indica a familiaridade com o terreno de jogo como

a principal causa do “factor casa”.

Para Nevill e Holder (1999), as viagens aéreas das equipas desportivas

profissionais são, habitualmente velozes e confortáveis. Por outro lado o

impacto das viagens no “factor casa” nunca foi convincentemente estabelecido.

No entanto, é vulgar equipas profissionais utilizaram outros meios de

transporte, igualmente confortáveis mas não tão velozes, principalmente

quando as deslocações apresentam curta distância.

Enquanto causa, as viagens não têm apresentado grandes factos que

comprovem a sua influência no “factor casa”. Contudo, ao analisarmos o efeito

das viagens, teremos de referir três aspectos fundamentais: tempo de viagem,

distância percorrida e tipo de transporte utilizado pelas equipas. Só assim, caso
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os resultados de investigações evidenciem a influência das viagens no “factor

casa”, poderemos perceber exactamente em que condições é que tal acontece.

5.2.3. Regras de Jogo

As regras de jogo são consideradas, no nosso estudo como uma causa

de pouca a moderada importância para o fenómeno “factor casa”.

Os nossos resultados relativamente a esta causa (quadro 5) espelham a

uniformização de regras existente no futebol. De facto, as regras de jogo são

idênticas para as equipas visitantes e visitadas. Ao contrário de desportos

como o basebol, em que a ordem de batimentos varia em função do estatuto

(visitado ou visitante) da equipa, as regras no futebol não favorecem

directamente uma equipa por esta jogar em casa ou fora de casa.

Indirectamente (decisões subjectivas do árbitro) as regras de jogo

poderão beneficiar a equipa mais atacante, pelo facto de estas apresentarem

maior tempo de posse de bola do que as equipas visitantes e como tal, menor

necessidade de recorrer a infracções das regras de jogo. Esta poderá ser uma

razão pela qual os treinadores questionados ainda consideraram as regras de

jogo como um influenciador do “factor casa”, ainda que de baixa importância.

Summer e Mobley (1981; cit. por Courneya & Carron, 1992) ao referirem que

equipas visitantes passam mais tempo a defender (sem a posse da bola) do

que quando jogam em casa, permite à equipa visitada ter menos

comportamentos disfuncionais (ex: faltas). O próprio árbitro, na dúvida

posicional de um jogador, numa possível aplicação da regra do fora de jogo,

tem indicações da própria FIFA para beneficiar a equipa que está a atacar (com

a posse da bola), situação esta que será mais provável acontecer quando uma

equipa joga em casa do que quando joga fora de casa, pelo maior tempo de

posse de bola.

Pelo contrário, a alteração das regras de futebol poderão ter resultado

numa maior imprevisibilidade dos desfechos dos jogos de futebol e

consequente diminuição do “factor casa”. Dois exemplos deste tipo de

alterações nas regras do futebol, indicados por Jacklin (2005), num estudo
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sobre as mudanças temporais do “factor casa” no futebol inglês desde a

Segunda Guerra Mundial, foram a mudança de pontuação de 2 para 3 pontos

por vitória e o aumento do número de substituições de jogadores permitidas por

jogo. De acordo com o mesmo autor, é possível, embora não seja conclusivo,

que estas alterações nas regras de jogo tenham induzido uma diminuição na

importância do “factor casa” no futebol.

As regras do jogo de futebol, ao contrário do que acontece com outros

desportos, permitem uma flexibilização das dimensões do terreno de jogo,

apesar de delimitarem dimensões mínimas e máximas. Este é um aspecto que

releva a importância da familiaridade com o terreno de jogo para os

jogadores e treinadores. Todo um conjunto de decisões táctico-técnicas podem

variar em função das dimensões do terreno de jogo (ex: pressão, passe).

5.2.4. Outras causas apresentadas do “factor casa”

Outras causas apresentadas pelos treinadores para o “factor casa”

foram as seguintes: historial/passado do clube nos jogos em casa e

momentos psicológicos da equipa. São duas causas que podem estar inter-

relacionadas entre si e com outras causas já referidas.

Para Pollard (2006) algumas causas interagem umas com as outras,

fazendo com que as variações observadas no “factor casa” sejam difíceis de

interpretar. A figura 13 representa a possível forma de operar de diversas

causas que poderão estar na origem do “factor casa”.
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Figura 13 – Inter-relação de diversas causas do "factor casa" no futebol (adaptado
Pollard, 2006a).

Smith (2005) questiona a possibilidade do “factor casa” só se manifestar

com a presença simultânea de várias causas. Gayton et al. (2001) sugere que

esta é uma possibilidade viável e Pollard e Pollard (2005) referem

inclusivamente, que é difícil avaliar o fenómeno “factor casa” se tivermos em

consideração uma causa isoladamente.

Com base na análise realizada, podemos constatar que é ainda

necessária extensa investigação acerca do fenómeno “factor casa”. Segundo

Pollard (2006), é tempo de realizar experiências controladas com o objectivo de

permitir um melhor entendimento das relações que levam a efeito o “factor

casa”. O mesmo autor considera, que quaisquer que sejam as causas do

“factor casa”, a mente e as acções dos treinadores, jogadores e árbitros são,

em último caso, o que determina o desenvolvimento e o desfecho dos jogos e a

magnitude do “factor casa”.
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5.3. Os estados comportamentais dos jogadores em função

da localização do jogo (casa vs fora)

Se o “factor casa” é importante para o aumento do rendimento de uma

equipa e se são diversas as suas causas, pretendemos saber, neste capítulo,

quais as diferenças nos comportamentos dos jogadores, em função da

localização do jogo. As diferenças comportamentais poderão ser vistas como

indicadores que traduzem a vantagem de jogar em casa.

No quadro 6 são apresentados os resultados sobre a percepção que os

treinadores têm dos comportamentos dos jogadores nos jogos em casa e nos

jogos fora de casa. O mesmo quadro inclui também a comparação dos

resultados para os jogos em casa e fora de casa.

Quadro 6 – Resultados da percepção dos treinadores sobre os estados psicológicos dos
jogadores em função da localização do jogo: valores da estatística descritiva (mínimo,
máximo, média e desvio padrão) e do teste não paramétrico de Wilcoxon (valor da
diferença e valor de Z).

Estados
comportamentais

dos jogadores

Estatística descritiva Teste não-paramétrico de Wilcoxon
(Jogos fora de casa – Jogos em casa)

Jogos em casa Jogos fora de
casa Valor da diferença

Z

N Média±d.p. N Média±d.p.
Diferenças
negativas

a
Diferenças
positivas

b Empatesc

Esforço
Despendido 18 4,50±0,62 18 4,50±0,51 2 2 14 1,000*

Persistência face
a resultados

negativos
18 4,67±0,49 18 3,83±0,92 11 1 6 0,005*

Nível de
Agressividade 18 4,44±0,62 18 4,00±0,91 8 2 8 0,046*

Cumprimento
dos princípios de

jogo
18 4,22±0,81 18 4,22±0,73 3 4 11 1,000*

Legenda:
a- Estados comportamentais dos jogadores nos jogos fora de casa < Estados comportamentais dos jogadores nos
jogos em casa;
b- Estados comportamentais dos jogadores nos jogos fora de casa > Estados comportamentais dos jogadores nos
jogos em casa;
c- Estados comportamentais dos jogadores nos jogos fora de casa = Estados comportamentais dos jogadores nos
jogos em casa.

* estatisticamente significativo para p ≤0.05
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A análise do quadro 6 permite constatar que todos os valores médios

dos estados comportamentais dos jogadores são elevados ou muito elevados,

à excepção da persistência face a resultados negativos nos jogos fora de

casa, que apresentam um valor médio entre o moderadamente elevado e o

elevado.

De uma forma geral, os comportamentos percebidos pelos treinadores

apresentam valores médios superiores nos jogos em casa ou valores médios

idênticos nas duas localizações de jogo.

Através do teste não paramétrico de Wilcoxon, detectamos, para os

jogos em casa, onze treinadores que indicaram uma maior persistência face a

resultados negativos e oito treinadores que indicaram um maior nível de

agressividade. Estas diferenças revelaram-se estatisticamente significativas.

Significa que os jogadores, segundo os treinadores, são mais persistentes face

a resultados negativos e mais agressivos nos jogos em casa.

Os estudos realizados com base nos comportamentos de jogadores em

função da localização do jogo têm-se restringido, exclusivamente, à

agressividade.

5.3.1. Agressividade

Schwartz e Barsky (1977), numa investigação com equipas de basebol,

hóquei no gelo, basquetebol e futebol americano, encontraram resultados que

corroboram os resultados do nosso estudo. Embora com algum carácter

especulativo, os autores sugeriram que as equipas visitadas jogam de forma

mais agressiva e que esta agressividade é manifestada principalmente em

comportamentos ofensivos.

Varca (1980), num estudo com basquetebolistas, definiu um conjunto de

variáveis para determinar a agressividade das equipas visitadas e visitantes.

Os resultados apresentaram diferenças significativas nos valores médios dos

roubos de bola (visitados – 6,6; visitantes – 5,3), nas faltas (visitados – 20,6;

visitantes – 21,9), nos lançamentos bloqueados (visitados – 2,8; visitantes –
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2,3) e ressaltos (visitados – 37,5; visitantes – 34,4). As equipas que jogaram

em casa mostraram-se mais agressivas, mas somente em termos funcionais

(roubos de bola, lançamentos bloqueados e ressaltos). As equipas que jogaram

fora de casa manifestaram uma agressividade superior, em termos

disfuncionais (faltas). Temos uma opinião mais reservada quanto a esta

distinção na agressividade. Não está em causa o significado de agressividade

funcional e disfuncional, mas consideramos que deveria haver um outro modo,

mais justo, de análise destes dois tipos de agressividade. De acordo com

Summer e Mobley (1981; cit. por Courneya & Carron, 1992), se as equipas

visitantes passam mais tempo em acções defensivas é mais provável que

cometam mais comportamentos disfuncionais (ex: faltas).

São várias as razões que poderão explicar um comportamento mais

agressivo das equipas visitadas. Jones et al. (2005) referem duas razões em

particular. A primeira razão explora os maiores níveis de agressividade das

equipas visitadas devido ao maior entusiasmo e participação do público. A

segunda razão sugere a possibilidade dos jogadores das equipas visitantes,

por percepcionarem uma maior probabilidade de serem penalizados pelos

árbitros, apresentarem um comportamento menos agressivo.

Outra razão para uma maior agressividade das equipas que jogam em

casa poderá estar associada a um efeito territorial. A resposta protectora dos

jogadores visitados, perante a invasão de um território que lhes pertence,

poderá aumentar os níveis de agressividade, em resposta ao aumento dos

níveis de testosterona (Nevill & Wolfson, 2003). Contudo, Jones et al. (2005)

defendem que este efeito não é um caso de vida ou de morte, como acontece

com os animais. Os jogadores possuem a capacidade de decidir serem ou não

mais agressivos, ou mesmo, direccionar os aumentos dos níveis de

testosterona para outros tipos de comportamento que poderão levar ao

aumento do rendimento, como por exemplo, a persistência.

De facto, nem todos os autores, que estudam a relação da localização

do jogo com a eventual alteração dos estados comportamentais dos

intervenientes directos de um jogo, estão de acordo quanto ao aumento da
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agressividade dos jogadores das equipas que jogam em casa e de que este

aumento da agressividade seja uma vantagem para o resultado final do jogo.

Jones et al. (2005), num estudo na modalidade de râguebi, não

encontraram diferenças estatisticamente significantes na frequência de

comportamentos agressivos das equipas visitadas e das equipas visitantes.

Não foram também encontradas diferenças significativas no padrão de

comportamentos agressivos das duas equipas nos dois tempos de jogo (1ª

parte e 2ª parte) ou com base na situação do jogo (com a equipa a ganhar, a

empatar ou a perder). As equipas visitantes apresentaram ainda um

comportamento mais agressivo nos jogos que perderam. Os autores definiram

agressividade como qualquer comportamento direccionado para o objectivo

de magoar ou lesionar outro ser vivo (disfuncional). Neste sentido, referimos

novamente, que as equipas visitantes têm maior probabilidade em apresentar

um tipo de agressividade disfuncional por deterem, em muitos casos, menor

tempo de posse de bola ou por serem mais penalizadas pelos árbitros.

McGuire et al. (1992) verificaram que equipas profissionais de hóquei no

gelo não apresentam diferenças nos comportamentos agressivos em função da

localização do jogo e em função do resultado final do jogo. Não foram

encontradas diferenças nas diversas medidas dependentes analisadas, que

sugerissem uma relação positiva entre uma vantagem para o resultado final de

um jogo e um comportamento mais agressivo. Os autores sugeriram apenas

que os comportamentos agressivos dos jogadores poderão ser benéficos pelo

facto de entusiasmarem o público da casa e não tanto por influenciarem

directamente a performance dos jogadores.

Ao contrário do verificado no nosso estudo, um trabalho de Lefebvre &

Passer (1974) baseado na observação de 240 jogos da liga nacional de futebol

Belga, mostrou que as equipas visitantes eram mais agressivas do que as

equipas visitadas. Neste trabalho os comportamentos mais agressivos foram

protagonizados pelos jogadores mais importantes da liga e por jogadores de

equipas que se encontravam em situação de derrota.

Por diversas vezes foram referidas medidas de agressividade. As

medidas de agressividade utilizadas, como por exemplo, os ressaltos, os
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lançamentos bloqueados ou as faltas, poderão ser consideradas como

comportamentos assertivos e não comportamentos agressivos (McGuire et al.,

1992). Por exemplo, o recurso à falta numa equipa no futebol demonstra um

défice momentâneo de qualidade num plano táctico-técnico, quer a nível

individual ou a nível colectivo, numa equipa.

Pensamos que outras medidas ou outras metodologias de investigação

deverão ser aplicadas no sentido de analisar a agressividade das equipas, já

que as medidas da agressividade utilizadas podem resultar da exigência de um

gesto técnico e/ou de um comportamento táctico de jogo e não de um acto

agressivo.

Neste capítulo, colocámo-nos perante duas interrogações que reclamam

resposta. A primeira interrogação reporta-se à eventual alteração dos

comportamentos dos intervenientes directos do jogo, em função da localização

do jogo. Com segunda interrogação pretende-se perceber se essa alteração de

comportamentos prejudica ou beneficia as equipas.

Pelo facto das equipas visitadas obterem consistentemente melhores

resultados, terão de existir alterações comportamentais dos intervenientes

directos do jogo, que se reflectem no rendimento das equipas. Só assim se

explicará que os resultados dos jogos favoreçam com maior probabilidade as

equipas que jogam em casa. Caso contrário, o “factor casa” não se

manifestaria.

No nosso estudo, a persistência face a resultados negativos e a

agressividade apresentaram valores mais elevados nos jogos em casa. Sendo

nesta localização de jogo que existe um melhor desempenho das equipas, faz

sentido indicar os comportamentos acima referidos como mais benéficos para

quem pretender um maior rendimento das equipas de futebol.

No entanto, quanto às alterações dos comportamentos dos jogadores

serem benéficas ou prejudiciais para uma equipa, é uma questão que nos

remete, em primeiro lugar, para a identificação dos comportamentos alterados

e posteriormente, para a tentativa de perceber os valores em que estes

comportamentos poderão ser benéficos para as equipas. Esta é uma questão
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delicada pela natureza colectiva do jogo colocar em interacção as diferentes

individualidades comportamentais e psicológicas de cada jogador.

Uma equipa possui jogadores com diferentes características tácticas,

físicas, técnicas e psicológicas. Estes jogadores, pela sua individualidade,

reagem de forma diferente perante as mesmas situações. Como tal, pensamos

que existirão também diferenças na forma como a localização de jogo afectará

cada jogador.

A uniformização dos comportamentos pretendidos para todos os

jogadores de uma equipa (ex: agressividade), de forma a aumentar o

rendimento da mesma, poderá ser um erro seguido pelo treinador.

O facto de uma maior agressividade de um jogador ser benéfica para o

rendimento da equipa, não implica que um companheiro de equipa ao

apresentar o mesmo comportamento também traga benefícios. Há que ter em

conta, não só a especificidade da posição do jogador na estrutura da equipa,

mas também o perfil (a individualidade) do próprio jogador nas quatro

dimensões do rendimento (táctica, técnica, física e psicológica).

5.3.2. Persistência face a resultados negativos, esforço dispendido

e cumprimento dos princípios de jogo

A persistência face a resultados negativos foi o comportamento que

apresentou a maior diferença de resultados entre as duas possibilidades de

localizações de jogo (casa e fora de casa). Não encontramos outros estudos

com os quais possamos comparar os nossos resultados. Podemos realizar

uma tentativa de interpretação dos resultados do nosso estudo.

Conforme pode ser verificado no quadro 6, a percepção de onze dos

dezoito treinadores (61%) questionados é a de que os jogadores são mais

persistentes face a resultados negativos nos jogos em casa do que nos

jogos fora de casa. É um resultado que se poderá dever a uma maior confiança

dos jogadores por se sentirem mais fortes nos jogos em casa. Os jogadores

sabem que as equipas têm maior probabilidade em obter um bom resultado na
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condição de visitado, mesmo que os jogos não lhes estejam a decorrer da

melhor forma.

A forte institucionalização do “factor casa” e uma sensação de

territorialidade poderão pressionar os jogadores a procurar apresentar sempre

bons resultados. A afirmação das equipas visitadas “em casa mandamos nós”,

traduz o sentimento de maior perseverança na procura de um resultado melhor.

O público será igualmente um factor de apoio para as equipas visitadas,

aquando da tentativa de ultrapassar as dificuldades com que se defrontam no

jogo. O apoio do público, em Portugal, não é incondicional. O resultado

negativo durante um jogo é a razão de muitos adeptos apresentarem

comportamentos anti-sociais dirigidos às suas equipas. Por vezes, os

jogadores tentam contrariar a contestação dos adeptos aplicando-se ainda

mais no jogo, noutras situações, os jogadores poderão deixar-se envolver pela

desmotivação.

O esforço dispendido pelos jogadores foi também um dos

comportamentos analisados neste estudo. De acordo com Mortimer et al.

(2006, p.155), “pela elevada intensidade e longa duração de um jogo de

futebol, os jogadores devem ser capazes de manter um alto nível de esforço

durante todo o jogo”. Actualmente, “o jogo de futebol exige aos jogadores uma

cada vez mais elevada intensidade de esforço” (Sá e Rebelo; 2004, p. 140).

Segundo Pinto (1991, pp. 23-24), caracterizar o esforço realizado pelos

jogadores, é importante embora difícil. É importante porque entre a competição

e a preparação deve existir uma relação de interdependência e porque as

características do esforço solicitado devem ser tomadas em consideração na

determinação dos critérios de detecção e selecção de atletas. É difícil porque

os aspectos aleatórios do jogo (as características da oposição, as condições

climatéricas e do espaço do jogo) podem alterar significativamente as

características do esforço.

Todavia, como os aspectos aleatórios do jogo existem em todos os jogos

e a maioria das competições apresenta um calendário competitivo equilibrado,

isto é, as equipas realizam o mesmo número de jogos em casa e fora de casa

e defrontando os mesmos adversários, é possível investigar a existência de
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eventuais diferenças no esforço dispendido pelos jogadores em função da

localização do jogo.

Como pode ser observado no quadro 6, não encontramos diferenças

estatisticamente significativas na percepção dos treinadores sobre o esforço

dispendido pelos jogadores em função da localização do jogo. Catorze

treinadores da amostra do estudo (78%) indicaram que o esforço dispendido

dos jogadores nos jogos em casa era igual ao esforço despendido nos jogos

fora de casa.

O elevado nível de esforço de todos os jogadores profissionais em

todos os jogos deverá ser uma exigência dos responsáveis pelo rendimento de

uma equipa desportiva. A perda de um jogo devido a um baixo nível de

esforço dispendido pelos jogadores não deverá ser aceitável pelos treinadores

ou por qualquer responsável de um clube, seja qual for a localização do jogo.

Por fim, comparamos os resultados relativos ao cumprimento dos

princípios de jogo4 em função da localização do jogo. Apesar de não

existirem, no nosso estudo, diferenças estatisticamente significativas dos

resultados referentes ao cumprimento dos princípios de jogo em função da

localização de jogo, observámos que três treinadores (17%) concederam uma

pontuação superior ao cumprimento dos princípios de jogo nos jogos em

casa, enquanto quatro treinadores (22%) indicaram uma pontuação superior

para o cumprimento dos princípios de jogo nos jogos fora de casa.

Como justificação para uma superior pontuação dos princípios de jogo

nos jogos em casa, poderemos apontar uma maior familiaridade com o terreno

de jogo e uma maior habituação ao recinto de jogo (estádio). Por outro lado,

num jogo fora de casa, os jogadores podem apresentar níveis de concentração

mais elevados pela menor perturbação induzida pelos adeptos e assim cumprir

melhor os princípios de jogo estabelecidos para a sua equipa.

4 Princípios de jogo – “Visam assegurar as linhas orientadoras das atitudes e comportamentos
técnico-tácticos dos jogadores face ao seu posicionamento dentro do sistema de jogo da
equipa, e à variabilidade das situações momentâneas de jogo, quer na fase ofensiva, quer na
fase defensiva” (Castelo, 1994, p.166).
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5.4. Os estados psicológicos dos treinadores em função da

localização do jogo (casa vs fora).

Da mesma forma que questionámos a percepção dos treinadores acerca

dos comportamentos dos jogadores, procurámos identificar neste capítulo

eventuais alterações que os mesmos treinadores possam apresentar nos seus

estados psicológicos em função da localização do jogo.

O quadro 7 apresenta a percepção dos treinadores sobre os seus

estados psicológicos nos jogos em casa e nos jogos fora de casa. No mesmo

quadro são apresentados os resultados da comparação entre os jogos em casa

e fora de casa.

Quadro 7 – Resultados da percepção dos treinadores sobre os seus estados
psicológicos em função da localização do jogo: valores da estatística descritiva (mínimo,
máximo, média e desvio padrão) e do teste não paramétrico de Wilcoxon (valor da
diferença e valor de Z).

Estados
psicológicos
do treinador

Estatística descritiva Teste não-paramétrico de Wilcoxon
(Jogos fora de casa – Jogos em casa)

Jogos em casa Jogos fora de casa Valor da diferença
Z

N Média±d.p. N Média±d.p. Diferençasa

negativas
Diferençasb

positivas Empates
c

Orgulho 18 4,50±0,51 18 4,06±0,64 8 1 9 0,021*

Confiança 18 4,50±0,62 18 4,06±0,80 8 2 8 0,046*

Divertimento 18 3,28±1,07 18 3,17±1,04 2 0 16 0,157*

Stress 18 3,78±1,06 18 3,33±0,77 6 0 12 0,023*

Motivação 18 4,78±0,55 18 4,61±0,70 2 0 16 0,180*

Pressão 18 4,22±0,81 18 3,56±0,62 9 1 8 0,012*

Ansiedade 18 3,72±1,13 18 3,17±0,71 8 0 10 0,008*

Tensão 18 3,72±0,96 18 3,44±0,70 5 1 12 0,096*

Fadiga 18 3,11±1,08 18 3,17±1,10 1 2 15 0,564*

Legenda:
a- Estados psicológicos dos treinadores nos jogos fora de casa < Estados psicológicos dos treinadores nos jogos em
casa;
b- Estados psicológicos dos treinadores nos jogos fora de casa > Estados psicológicos dos treinadores nos jogos em
casa;
c- Estados psicológicos dos treinadores nos jogos fora de casa = Estados psicológicos dos treinadores nos jogos em
casa.

* estatisticamente significativo para p ≤0.05
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No quadro 7 podemos observar que os valores médios de todos os

estados psicológicos são superiores nos jogos em casa, à excepção de um

caso, a fadiga. No entanto, apenas os estados psicológicos orgulho,

confiança, stress, pressão e ansiedade apresentaram diferenças

estatisticamente significativas. Significa que os treinadores revelaram mais

confiança e orgulho e maior pressão, stress e ansiedade nos jogos em

casa.

Oito treinadores (44%) mostraram valores de confiança, orgulho e

ansiedade superiores nos jogos em casa, enquanto nove (50%) e seis (33%)

treinadores apresentaram valores de pressão e stress superiores na mesma

localização de jogo, respectivamente.

Diversos estados psicológicos dos intervenientes nos jogos desportivos

colectivos têm vindo a ser estudados, em função da localização do jogo.

Segundo Carron (1988) e Perez et al. (2001), estes estados são positivamente

influenciados na condição de visitado. A magnitude da influência da localização

do jogo nos estados psicológicos é que tem apresentado diferenças, em função

do estudo realizado.

Devido ao pequeno número de estudos acerca dos estados psicológicos

de treinadores, envolveremos também neste capítulo um conjunto de

resultados de diversos estudos relativos aos estados psicológicos de

jogadores. Treinadores e jogadores são participantes directos no jogo e sofrem

influências de factores ligados à localização de jogo.

Num estudo de Terry et al. (1998) foram questionados jogadores de

râguebi, antes da competição, nos jogos em casa e nos jogos fora de casa. Os

resultados indicaram, tal como no nosso estudo, que os intervenientes directos

do jogo estão mais confiantes num bom resultado, quando jogam em casa. No

entanto, contrariando a opinião dos treinadores da nossa amostra, os

jogadores de râguebi percepcionaram uma menor ansiedade, menor tensão e

menor fadiga nos jogos em casa.

Outro estudo mais recente de Carré et al. (2006) consistiu na análise

fisiológica e psicológica de jogadores de hóquei no gelo, antes da competição,
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em casa e fora de casa. Novamente, os resultados apresentaram concordância

com os nossos resultados, ao mostrarem uma maior confiança dos

intervenientes no jogo na condição de visitados, mas discordantes quando

referem uma maior ansiedade como visitantes. Na mesma modalidade e

utilizando uma amostra de quarenta treinadores de hóquei no gelo, Dennis

(1998) encontrou, igualmente, uma maior confiança dos treinadores num

melhor resultado das suas equipas nos jogos em casa.

No nosso caso, apesar dos treinadores questionados apresentarem

maior confiança num melhor rendimento da equipa na situação de visitado,

provavelmente revelam uma maior ansiedade nos jogos em casa por uma

maior pressão que sentem na mesma localização de jogo. Esta maior

pressão, por sua vez, deverá ser resultado de uma maior obrigação em obter

bons resultados, pela institucionalização do “factor casa” no futebol e pelas

expectativas acrescidas dos adeptos (grande pressão dos adeptos de futebol

em Portugal). O maior nível de stress dos treinadores inquiridos no nosso

estudo nos jogos em casa também deverá estar associado às justificações

acima referidas.

Num estudo de Jurkovac (1985, cit. por Carron, 1988), jogadores de

basquetebol mostraram, também que, para além de um maior nível de

motivação associado às bandeiras e ao apoio do público, existe uma maior

pressão nos jogos em casa. Esta é uma situação que os intervenientes

directos do jogo terão de gerir, de modo a aproveitar em seu favor o “factor

casa”.

O aumento de confiança nos jogos em casa parece ser um resultado

comum aos estudos relacionados com os estados psicológicos dos

intervenientes directos no jogo, nos jogos em casa. Bray e Widmeyer (1995; cit.

por Carron, 1988) são apenas mais um exemplo de autores que encontraram

como resultados no seu estudo realizado com basquetebolistas, maiores níveis

de confiança nos jogos em casa.

Pensamos que o aumento de confiança das equipas visitadas será um

indício de uma percepção interiorizada do “factor casa” e das suas causas (ex:

apoio do público, familiaridade com o terreno de jogo e efeito territorial) por
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parte dos intervenientes directos no jogo. Uma maior confiança nos jogos em

casa significa que jogadores e treinadores sentem uma maior probabilidade de

sucesso na condição de visitado, mesmo sabendo que as duas equipas em

confronto estão sujeitas às mesmas regras de jogo, na maioria dos jogos

desportivos colectivos.

Num estudo de Bray et al. (2002), para além da confiança, avaliou-se a

auto-percepção da eficácia de onze jogadoras de hóquei nos jogos em casa e

nos jogos fora de casa. Os jogos fora de casa eram situados entre 30 a 50

milhas de “casa” e o número de adeptos nos jogos em casa era pequeno (20 a

50 espectadores). Os resultados indicaram que as jogadoras se sentiam mais

eficazes nos jogos em casa. Dado o facto dos jogos terem sido presenciados

por pouco público e a pequena distância entre as localizações de jogo, teremos

de realçar a possível influência da maior familiaridade com o terreno de jogo

das jogadoras.

Apesar do orgulho ter sido referenciado por Carron e Hausenblas

(1998) como um estado psicológico a investigar no desporto, em função da

localização do jogo, não foram encontrados estudos relativos a este estado

psicológico.

Oito treinadores (44%) do nosso estudo mostraram um orgulho superior

nos jogos em casa, comparativamente com jogos fora de casa. Esta diferença

é aceitável na medida que os treinadores poderão sentir um maior

reconhecimento da sua função perante os adeptos do seu clube. Todavia, há

que ser cuidadoso nesta análise. O descontentamento dos adeptos pode

também levar os treinadores a um certo embaraço em vez de um sentimento

de orgulho nos jogos em casa. Por exemplo, a presença dos chamados “lenços

brancos” nos estádios é uma demonstração clara de que o público não está

satisfeito com o rendimento da equipa e, eventualmente, com o treinador.

Certamente que, nesta situação, os treinadores não se sentirão orgulhosos,

mas apreensivos com o desagrado dos adeptos.

As diferenças de estados psicológicos entre desportos individuais e os

desportos colectivos, em função da localização do jogo, é também um tópico
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de análise interessante no desporto. A alteração dos estados psicológicos nos

jogos em casa poderão ser mais vantajosas nos desportos colectivos do que

nos desportos individuais. Nos parágrafos seguintes analisaremos os dados

que parecem suportar esta afirmação.

Bray e Martin (2003) verificaram que o efeito da localização do jogo no

rendimento e nos estados psicológicos de 12 atletas esquiadoras eram nulos.

As 12 atletas esquiadoras da amostra do estudo apresentaram uma média de

idades de 13,77 anos (desvio padrão=0,43) e uma experiência competitiva

média de 6, 12 anos (desvio padrão=2,42). Não foram encontradas diferenças

significativas na performance das atletas, nem na ansiedade e autoconfiança,

em função da localização da prova desportiva. De referir que os autores não

especificaram concretamente o que era competir em casa ou fora de casa no

esqui (desporto individual).

Nos desportos individuais, poderemos considerar a competição em casa

como o local onde os competidores treinam habitualmente ou ainda, o local

onde apresentam maior cumplicidade com o público local.

Achamos que a explicação para uma possível inexistência ou menor

impacto do “factor casa” nos desportos individuais reside nas próprias causas

do “factor casa”. Por norma, a competição dos desportos individuais realiza-se

por torneios (ex: ténis), meetings (ex: atletismo) ou mesmo num encontro

apenas (ex: boxe). Este tipo de eventos é de curta duração, realizados em

grande número e espalhados por diversos locais de uma região, país ou

continente. Como tal, ao invés de um quadro competitivo equilibrado, com

competições em casa e fora de casa, os atletas e jogadores de desportos

individuais deslocam-se muito mais regularmente para competições fora de

casa. Nestes casos, não existe tanta hospitalidade, isto é, não se verifica uma

acentuada familiaridade ou um apoio massivo do público durante metade das

provas desportivas, como acontece nos desportos colectivos.

A natureza do próprio desporto (individual ou colectivo) pode ser

igualmente a origem de possíveis divergências nos resultados de estudos

ligados às alterações psicológicas e também comportamentais dos atletas e

jogadores em função das diferentes localizações de jogo. Por exemplo, o
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conjunto de interacções entre jogadores de uma equipa, algo que não existe

nos desportos individuais, pode atenuar ou aumentar os efeitos do “factor

casa”. Segundo Vealey e Burton (1990; cit. por Bray & Martin, 2003), devido à

difusão da responsabilidade do rendimento, jogadores de desportos de equipa

poderão experimentar um menor estado de ansiedade do que os atletas de

desportos individuais.

Mais estudos serão necessários para aprofundar o conhecimento desta

relação entre a localização do jogo e o “factor casa” e da sua influência sobre

os estados psicológicos dos atletas, quer de desportos colectivos, quer de

desportos individuais
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5.5. Influência do “factor casa” no desempenho das

equipas e as alterações comportamentais dos

treinadores em função da localização do jogo

Pretendemos neste capítulo perceber a influência que o “factor casa”

pode ter nas diferentes fases/momentos do jogo (organização ofensiva,

organização defensiva, transição defesa-ataque5 e transição ataque-defesa6) e

analisar possíveis alterações comportamentais dos treinadores de futebol

(comportamentos relacionados com aspectos táctico-técnicos).

5.5.1. Influência do “factor casa” no desempenho das equipas

O quadro 8 apresenta as respostas dos treinadores quando

questionados sobre as fases/momentos de jogo mais prejudicadas pelo “factor

casa” numa equipa visitante e as fases/momentos de jogo mais beneficiadas

pelo “factor casa” numa equipa visitada.

Quadro 8 – Respostas dos treinadores quando questionados sobre as fases/momentos
de jogo mais prejudicadas pelo “factor casa” numa equipa visitante e as
fases/momentos de jogo mais beneficiadas pelo “factor casa” numa equipa visitada.

Fase/Momento de Jogo mais prejudicada de uma
equipa pelo “factor casa” aquando de um jogo
fora de casa

Respostas dos
treinadores (número)

Respostas dos treinadores
(percentagem - %)

Organização Defensiva 3 16,7
Organização Ofensiva 5 27,8
Transição Defesa-Ataque 3 16,7
Transição Ataque-Defesa 3 16,7
Nenhuma 4 22,2
Total 18 100,0

Fase/Momento de Jogo mais beneficiada de uma
equipa pelo “factor casa” aquando de um jogo
em casa

Respostas dos
treinadores (número)

Respostas dos treinadores
(percentagem - %)

Organização Defensiva 1 5,6
Organização Ofensiva 8 44,4
Transição Defesa-Ataque 5 27,8
Transição Ataque-Defesa 1 5,6
Nenhuma 3 16,7
Total 18 100,0

5 Recuperação da posse de bola de modo directo, isto é, pressupõe a manutenção da fase dinâmica do jogo. A bola
tem de ser recuperada, permanecendo dentro do espaço de jogo regulamentar e não sendo cometidas infracções às
leis do jogo (contra ou a favor) até a mesma atingir o sector defensivo, o sector defensivo – médio, ou o sector médio –
ofensivo sem pressão (Barreira, 2006).
6 Perda da posse de bola de modo directo, isto é, pressupõe a manutenção da fase dinâmica do jogo. A bola tem de
ser perdida, permanecendo dentro do espaço de jogo regulamentar e não sendo cometidas infracções às leis do jogo
(contra ou a favor) até a mesma atingir o sector defensivo, o sector defensivo – médio, ou o sector médio – ofensivo da
equipa adversária, sem pressão.
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No quadro 8 observámos que os treinadores questionados indicaram a

organização ofensiva como a fase/momento de jogo mais prejudicada pelo

“factor casa” nos jogos fora de casa e também como a fase/momento de jogo

mais beneficiada pelo “factor casa” nos jogos em casa.

Apesar da organização ofensiva ter sido a resposta mais

frequentemente escolhida, apenas cinco treinadores (28%) a referiram como a

fase/momento mais prejudicada pelo “factor casa” na equipa visitante. As

respostas dos treinadores nesta questão foram bastante distribuídas pelas

opções disponíveis. A organização ofensiva foi indicada por oito treinadores

(44%) como a fase/momento mais beneficiada pelo “factor casa” na equipa

visitada.

A fase ofensiva no futebol decorre dentro de uma organização

estruturada e dinâmica de jogo, sendo determinada pela equipa que se

encontra com a posse da bola. Pela posse da bola “o processo ofensivo

contém em si uma acção positiva ou, por outras palavras, um fim positivo, pois

só através deste o jogo pode ter um conclusão lógica – o golo” (Castelo, 1996).

Se tivermos em conta o maior número de golos marcados e sofridos, a

maior percentagem de tempo de posse da bola e o maior número de remates e

cantos a favor das equipas visitadas, compreenderemos os treinadores quando

referem, na sua maioria, o benefício do “factor casa” na organização ofensiva

das equipas que jogam em casa. A situação inversa é igualmente

compreensível, isto é, os treinadores observam numa equipa visitante um

menor número de golos marcados, uma menor percentagem de tempo de

posse da bola, um menor número de remates e cantos a favor, e como tal,

percepcionam mais dificuldades na organização ofensiva quando jogam fora

de casa.
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5.5.2. Estados comportamentais dos treinadores em função da

localização do jogo (casa vs fora)

Na procura de possíveis alterações comportamentais dos treinadores

(comportamentos relacionados com aspectos táctico-técnicos), questionamos

os mesmos sobre a eventual alteração do modelo de jogo (princípios de

jogo) e da estratégia nos jogos fora de casa.

O quadro 9 apresenta os resultados relativos às alterações do modelo

de jogo (princípios de jogo) ou da estratégia, nos jogos fora de casa.

Quadro 9 – Respostas dos treinadores a uma eventual alteração dos princípios de jogo
nos jogos fora de casa, comparativamente com os jogos em casa.

Alteração do Modelo de Jogo (princípios de
jogo) nos jogos fora de casa
comparativamente com os jogos em casa

Respostas dos
treinadores (número)

Respostas dos treinadores
(percentagem -%)

a) Nunca altero 7 38,9
b) Não, apenas altero a estratégia 8 44,4

c) Altero ocasionalmente 2 11,1
d) Altero sempre 1 5,6
Total 18 100,0

A análise do quadro 9 permite constatar que quinze treinadores (83%)

não alteram o modelo de jogo, dois treinadores (11%) alteram o modelo de jogo

ocasionalmente e um treinador (6%) altera sempre o modelo de jogo quando

joga fora de casa.

No total, 11 treinadores (61%) indicaram alterações

comportamentais em função da localização do jogo, nomeadamente nos

jogos fora de casa. Apenas três treinadores (17%) alteram o seu (modelo de

jogo (princípios de jogo) e oito treinadores (44%) referiram realizar alterações

estratégicas na condição de equipa visitante.

O modelo de jogo poderá ser uma forma de garantir melhores

resultados, na medida em que permite aos treinadores e jogadores regularem a

sua intervenção (Mortágua & Garganta, 2002). Nesta perspectiva, o treino

torna-se mais preciso, quando tem como referência o modelo de jogo,

resultando numa adaptação específica (comportamentos pretendidos) dos
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jogadores que levará a uma melhoria no desempenho destes e da equipa

(Bompa, 1999).

Alterar o modelo de jogo e os respectivos princípios de jogo, nos

jogos fora de casa, poderá gerar uma certa “confusão” no processo de decisão

do jogador e provocar uma menor eficácia na organização de uma equipa. Esta

alteração pode comprometer o que Garganta e Pinto (1998) referem como a

criação de um reportório de comportamentos típicos, regras de acção e de

gestão do jogo, que orientam o jogador nas diferentes situações ou momentos

de jogo, pois, não existe uma coerência dos princípios de jogo realizados no

próprio treino, ou entre o treino e os jogos fora de casa.

Em termos especulativos, poderemos deixar em aberto a possibilidade

de que a alteração do modelo de jogo e dos seus princípios nas equipas

visitantes permitem um certa vantagem à equipa visitada.

A estratégia, por sua vez, é o plano de acção delineado pelos

treinadores e que os jogadores transportam para o jogo; a táctica é a aplicação

da estratégia às condições específicas de confronto” (Garganta, 2000).

Os treinadores de futebol, em diversas situações, alteram a estratégia

da equipa com vista a um melhor rendimento da mesma. Umas dessas

situações, como podemos constatar no quadro 9, é a mudança da localização

do jogo.

De acordo com Garganta (2000, p. 52), “os treinadores tendem a agir

estrategicamente, mas nem sempre conseguem induzir efeitos positivos na

prestação táctica dos jogadores e das equipas que orientam”. A alteração da

estratégia dos treinadores nos jogos fora de casa pode ser um exemplo da

citação anterior, na medida em que não resulta numa acentuada melhoria

táctica dos jogadores da sua equipa. Caso contrário, o “factor casa” dificilmente

existiria ou a supremacia da equipa visitada não seria tão visível.
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5.5.3. Justificações dos treinadores para a alteração da estratégia e

do modelo de jogo (princípios de jogo) nos jogos fora de

casa

Com base nas respostas apresentadas no quadro 9, foi pedido aos

treinadores que justificassem as suas alterações em função da localização do

jogo.

O quadro 10 apresenta as justificações dos treinadores que alteram a

estratégia ou o modelo de jogo (princípios de jogo) em função da localização

de jogo, nomeadamente nos jogos fora de casa.

Quadro 10 – Justificações dos treinadores para a alteração da estratégia e do modelo de
jogo (princípios de jogo) nos jogos fora de casa, comparativamente com os jogos em
casa.

Nº de
respostas Justificações dos treinadores para a resposta b (quadro 9)

6 Características das equipas adversárias
3 Características de alguns jogadores das equipas adversárias
2 Terreno de jogo (estado e dimensões)
1 Jogadores disponíveis
1 Momento da equipa (últimas performances)
1 Necessidades classificativas

Nº de
respostas Justificações dos treinadores para a resposta c ou d (quadro 9):

2 Características das equipas adversárias
2 Características de alguns jogadores das equipas adversárias
2 Terreno de jogo (estado e dimensões)

Como podemos constatar no quadro 10, as principais justificações dos

onze treinadores para alterarem a estratégia ou o modelo de jogo (princípios de

jogo) nos jogos fora de casa foram: as características das equipas

adversárias (oito treinadores - 73%), as características de alguns jogadores

das equipas adversárias (cinco treinadores – 45%) e o terreno de jogo

(quatro treinadores - 36%).

Os treinadores ao justificaram as alterações da estratégia e do modelo

de jogo (princípios de jogo) das suas equipas nos jogos fora de casa pelas

características das equipas adversárias, indicam igualmente, que as equipas
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adversárias alteram as suas características em função da localização do jogo.

Caso contrário, isto é, se as equipas adversárias mantivessem sempre as suas

características independentemente da localização de jogo, a justificação acima

referida não seria válida.

Assistimos, frequentemente, a uma abordagem mais defensiva do jogo

pela equipa visitante e uma abordagem mais ofensiva pela equipa visitada. No

entanto, não sabemos se estas abordagens se devem a uma alteração dos

princípios de jogo e da estratégia dos treinadores ou se é apenas o resultado

das causas do “factor casa”.

De qualquer forma, consideramos que o regulamento da competição

poderá favorecer uma atitude mais defensiva ou mais ofensiva das equipas.

Por exemplo, nas fases de eliminatórias de competições europeias (ex: UEFA

Champions League), o facto da equipa visitante empatar ou mesmo perder por

apenas um golo de diferença, não é sempre sinónimo de um mau resultado.

Para comprovar esta afirmação, Pollard (2006a) ao comparar as ligas

domésticas com as competições europeias na fase de eliminatórias, faz

referência a um “factor casa” mais elevado nesta última competição. O “factor

casa” mais elevado nas competições internacionais por eliminatórias poderá

ser resultado de uma postura mais defensiva da equipa visitante, mas não

poderemos desprezar os factores viagens e familiaridade com o terreno de

jogo como possíveis causas para a diferença de resultados do “factor casa”,

em competições nacionais e competições internacionais a eliminar.

Outra justificação dos treinadores para a alteração da estratégia e do

modelo de jogo (princípios de jogo) nos jogos fora de casa relaciona-se com as

características de alguns jogadores das equipas adversárias.

Certos jogadores poderão ser mais eficazes dentro de uma determinada

estratégia ou adaptam-se melhor a um determinado modelo de jogo. Tendo em

conta que até o modelo de jogo é alterado em função da localização do jogo

(quadro 9) os jogadores também o poderão ser, até pela própria exigência

do(s) modelo(s) de jogo, ou de uma variante estratégica. Sendo assim, os

treinadores deverão estar precavidos para estas eventuais alterações de

jogadores na equipa adversária nos jogos em casa ou nos jogos fora de casa.
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Com base nesta análise, tudo indica que nos confrontamos com um ciclo

vicioso em que as equipas em confronto se vão adaptando uma à outra com o

objectivo de maximizar o seu rendimento. Os treinadores das equipas visitadas

pretendem extrair a máxima vantagem do “factor casa”, enquanto os

treinadores das equipas visitantes tentam atenuar esta vantagem, ou mesmo

anulá-la.

Segundo Silva (2004), na tentativa de anular esta vantagem de jogar em

casa, cabe às equipas visitantes explorarem com muita dedicação as

circunstâncias adversas que irão confrontar. Devem ser elaborados bons

recursos, já que sofrer a pressão ofensiva é quase uma regra na “casa” do

adversário. O mesmo autor sugere que a equipa visitante também se deve

valer de um forte poder adaptativo, onde soluções para determinados

problemas, como as dimensões do terreno, irão condicionar a versatilidade dos

seus jogadores.

Neste capítulo abordámos um tema raramente discutido e investigado

noutros estudos sobre o “factor casa”. Com efeito, na nossa opinião, a

investigação das alterações comportamentais do treinador em função da

localização do jogo e as suas consequências para o desempenho da equipa

deverão ser objecto de maior atenção por parte dos investigadores desta área

(“factor casa”).

Como principais responsáveis pelo processo de construção e

rentabilização de uma equipa de futebol, os treinadores têm de se conhecer a

si próprios para conseguirem intervir melhor. Apesar de não jogarem, as

tomadas de decisão dos treinadores, nos treinos e nos jogos, podem ditar o

sucesso ou o insucesso de uma equipa. Perceber a influência da localização

de um jogo é um entre muitos aspectos que o treinador deverá saber gerir.
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6. CONCLUSÕES

A partir da análise dos resultados das classificações finais dos

campeonatos portugueses de futebol e do estudo realizado com treinadores

das ligas portuguesas de futebol profissional na época desportiva 2006/2007,

torna-se possível aferir as seguintes conclusões:

 O “factor casa” existe de forma consistente nos campeonatos da

1ªLiga e 2ªLiga portuguesa de futebol nas últimas décadas, apesar da

sua relevância estar a decrescer ao longo dos anos analisados (1986-

2006);

 As equipas piores classificadas nos campeonatos da 1ªLiga e 2ªLiga

portuguesa de futebol apresentam, nas últimas décadas (1986-2006),

um “factor casa” mais elevado dos que as equipas melhores

classificadas nos mesmos campeonatos;

 Os treinadores questionados consideram o “factor casa” importante

para o aumento do rendimento das equipas de futebol. No entanto, os

mesmos treinadores atribuem uma menor importância ao “factor casa”

nas equipas que treinam.

 Os treinadores questionados percepcionam que os jogadores são mais

persistentes face a resultados negativos e mais agressivos nos

jogos em casa.

 Os treinadores questionados revelam mais confiança e orgulho e

maior pressão, stress e ansiedade nos jogos em casa.
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 De acordo com cinco treinadores questionados (27,8%), a organização

ofensiva é considerada a fase/momento de jogo mais prejudicada pelo

“factor casa” nas equipas visitantes;

 De acordo com oito treinadores questionados (44,4%), a organização

ofensiva é considerada a fase/momento de jogo mais beneficiada pelo

“factor casa” nas equipas visitadas;

 Onze treinadores (61,1%) apresentaram alterações

comportamentais em função da localização do jogo, nomeadamente

nos jogos fora de casa. Oito treinadores alteram a estratégia (44,4%),

enquanto três treinadores alteram o modelo de jogo (princípios de jogo)

(16,7%), em função da localização do jogo.

 A aprendizagem/familiaridade com o terreno de jogo e o público são

consideradas as duas causas mais importantes do “factor casa”.

A influência da localização do jogo no seu desfecho final é inequívoca. O

nosso estudo, tal como a investigação científica neste domínio, revela, de uma

forma consistente, que a maioria das vitórias das equipas ocorre no seu recinto

habitual de jogo (em casa).

Os estados comportamentais e psicológicos dos jogadores e treinadores

são alterados, em maior ou menor grau, pelas causas do “factor casa”, com

repercussões na organização das equipas.
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

O presente capítulo possui elevado relevo num estudo de carácter

científico, na medida em que o conhecimento tem a necessidade de se

completar cada vez mais.

Na procura de respostas para determinadas perguntas emergem outras

perguntas equacionadas num contexto mais profundo. Existe sempre algo mais

para compreender e para desenvolver. Deste modo, após alguns pontos de

partida criados no nosso estudo, é importante que o mesmo tema seja

desenvolvido e aprofundado, de forma a torná-lo mais completo.

Procederemos a sugestões de investigações no âmbito do estudo do

“factor casa”, com o objectivo de prolongar e melhorar este nosso ponto de

partida. Neste sentido, serão sugeridas as possíveis investigações:

 Comparar o “factor casa” em equipas de futebol não profissionais com

equipas de futebol profissionais;

 Averiguar a existência do “factor casa” no futebol de formação e

identificar as suas principais causas;

 Identificar as principais estratégias utilizadas pelos treinadores de

futebol para reforçar ou diminuir o efeito do “factor casa” nas suas

equipas;

 Investigar a opinião de jogadores das ligas portuguesas de futebol

profissional sobre o “factor casa”;

 Comparar o “factor casa” entre os desportos colectivos e os desportos

individuais.
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Record das equipas visitadas e o “factor casa em ligas domésticas, nos anos entre 1998 a 2003

Ligas domésticas afiliadas à UEFA

Países Jogos Vitórias Empates Derrotas “Factor Casa” (%)
Bósnia 2894 1983 506 405 78.95
Albânia 1274 840 243 191 77.20
Bulgária 1266 766 213 287 70.04
Sérvia 1752 1032 344 376 70.03

Roménia 1638 973 306 359 69.99
Macedónia FYR 1032 614 181 237 69.40
República Checa 1440 752 392 296 67.41

Croácia 966 519 228 219 66.85
Ucrânia 1324 697 308 319 65.47

Eslováquia 1260 667 285 308 65.41
França 1910 959 522 429 65.26

Portugal 1836 921 489 426 64.79
Kazaquistão 1040 568 192 280 64.75

Grécia 1580 841 327 412 64.58
Suiça 792 392 215 185 64.37

Azerbeijão 556 305 94 157 64.10
Espanha 2280 1116 624 540 63.90

Itália 1836 882 531 423 63.83
Polónia 1378 686 342 350 63.29

Eslovénia 1148 557 270 303 62.85
Alemanha 1836 897 472 467 62.81

Rússia 1440 690 388 362 62.61
Holanda 1836 908 432 496 62.17
Turquia 1836 901 438 497 61.95
Hungria 1346 652 333 361 61.78
Geórgia 988 497 206 285 61.53
Áustria 1080 524 261 295 61.53

Inglaterra 2280 1076 594 610 61.19
Bélgica 1802 872 416 514 60.76

Bielorrússia 1294 660 267 407 58.84
Islândia 540 244 136 160 58.49

Ilhas Faroé 540 263 98 179 58.28
Israel 1347 611 324 412 58.03

Noruega 1092 512 227 353 57.82
Chipre 1092 526 195 371 57.55
Suécia 1092 474 288 330 57.23

Finlândia 977 420 264 293 57.14
Moldávia 760 338 179 243 56.78

Dinamarca 1188 515 305 368 56.77
Escócia 1224 539 294 391 56.57
Irlanda 1125 465 323 337 56.29

Arménia 704 333 113 358 55.63
País de Gales 1876 842 381 653 55.40

Irlanda do Norte 1098 457 280 361 54.78
Letónia 672 308 106 258 53.93

Luxemburgo 792 339 169 284 53.74
Lituânia 946 399 213 334 53.71
Estónia 616 264 123 229 53.04
Malta 630 273 111 246 52.28

San Marino 990 376 248 366 50.55
Andorra 468 193 72 203 48.87
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IV

Record das equipas visitadas e o “factor casa em ligas domésticas, nos anos entre 1998 a 2003

Ligas domésticas afiliadas à CONMEBOL

Países Jogos Vitórias Empates Derrotas “Factor Casa”(%)
Bolívia 924 572 195 157 74.16
Peru 1452 810 372 270 70.33

Equador 984 543 260 181 70.17
Colômbia 2064 1057 620 387 68.04

Brasil 2062 1056 498 508 64.45
Chile 1440 704 378 358 63.17

Venezuela 1181 566 328 287 63.02
Argentina 2280 969 669 642 57.95
Paraguai 737 309 219 209 57.53
Uruguai 1117 443 274 400 52.10

Record das equipas visitadas e o “factor casa em ligas domésticas, nos anos entre 1998 a 2003

Ligas domésticas de outros países

Países Jogos Vitórias Empates Derrotas “Factor Casa” (%)
China 1148 562 333 253 64.90

Costa Rica 1379 663 386 330 63.32
Egipto 1150 540 334 276 62.71
México 1946 906 554 486 61.92
EUA 1024 517 216 291 61.87

Austrália 1186 584 266 336 61.30
Marrocos 1440 594 524 322 60.75

África do Sul 1770 766 505 489 58.96
Arábia Saudita 660 298 158 204 57.74

Japão 1506 653 366 487 56.00
Coreia do Sul 894 356 278 260 55.99
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“Factor casa” nos campeonatos da 1ª Liga Portuguesa de Futebol

Época Liga Nº de
Equipas

Local
do

Jogo

Nº de
jogos

Nº de pontos
conquistados Nº total de pontos Factor

Casa
(%)2 Pontos

por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

2 Pontos
por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

1986-1987 1ª Liga 16 Casa 240 322 448 480 650 68,932Fora 240 158 202

1987-1988 1ª Liga 20 Casa 380 486 662 760 1006 65,805Fora 380 274 334

1988-1989 1ª Liga 20 Casa 380 497 687 760 1023 67,155Fora 380 263 336

1989-1990 1ª Liga 18 Casa 306 420 584 612 826 70,702Fora 306 192 242

1990-1991 1ª Liga 20 Casa 306 506 708 760 1038 68,208Fora 306 254 330

1991-1992 1ª Liga 18 Casa 306 421 587 612 829 70,808Fora 306 191 242

1992-1993 1ª Liga 18 Casa 306 410 574 612 836 68,660Fora 306 202 262

1993-1994 1ª Liga 18 Casa 306 409 574 612 839 68,415Fora 306 203 265

1994-1995 1ª Liga 18 Casa 306 395 554 612 841 65,874Fora 306 217 287
Nº de pontos conquistados Nº total de pontos

3 Pontos por vitória 3 Pontos por vitória

1995-1996 1ª Liga 18 Casa 306 550 845 65,089Fora 306 295

1996-1997 1ª Liga 18 Casa 306 517 839 61,621Fora 306 322

1997-1998 1ª Liga 18 Casa 306 552 837 65,950Fora 306 285

1998-1999 1ª Liga 18 Casa 306 538 824 65,291Fora 306 286

1999-2000 1ª Liga 18 Casa 306 548 838 65,394Fora 306 290

2000-2001 1ª Liga 18 Casa 306 541 845 64,024Fora 306 304

2001-2002 1ª Liga 18 Casa 306 546 843 64,769Fora 306 297

2002-2003 1ª Liga 18 Casa 306 526 833 63,145Fora 306 307

2003-2004 1ª Liga 18 Casa 306 536 844 63,507Fora 306 308

2004-2005 1ª Liga 18 Casa 306 505 830 60,843Fora 306 325

2005-2006 1ª Liga 18 Casa 306 496 842 58,907Fora 306 346

Média e desvio padrão do “factor casa” na 1ªLiga deste 1986-1987 até 2005-2006 = 65,655 ± 3,147
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“Factor casa” nos campeonatos da 2ª Liga Portuguesa de Futebol

Época Liga Nº de
Equipas

Local
do

Jogo

Nº de
jogos

Nº de pontos
conquistados Nº total de pontos Factor

Casa
(%)2 Pontos

por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

2 Pontos
por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

1990-1991 2ª Liga 20 Casa 306 509 711 760 1035 68,696Fora 306 251 324

1991-1992 2ª Liga 18 Casa 306 418 580 612 824 70,388Fora 306 194 244

1992-1993 2ª Liga 18 Casa 306 414 577 612 830 69,518Fora 306 198 253

1993-1994 2ª Liga 18 Casa 306 437 616 612 841 73,365Fora 306 175 225

1994-1995 2ª Liga 18 Casa 306 403 567 612 843 67,260Fora 306 209 276
Nº de pontos conquistados Nº total de pontos

3 Pontos por vitória 3 Pontos por vitória

1995-1996 2ª Liga 18 Casa 306 587 853 68,816Fora 306 266

1996-1997 2ª Liga 18 Casa 306 573 831 68,953Fora 306 258

1997-1998 2ª Liga 18 Casa 306 571 836 68,301Fora 306 265

1998-1999 2ª Liga 18 Casa 306 552 822 67,153Fora 306 270

1999-2000 2ª Liga 18 Casa 306 517 839 61,621Fora 306 322

2000-2001 2ª Liga 18 Casa 306 560 847 66,116Fora 306 287

2001-2002 2ª Liga 18 Casa 306 548 838 65,394Fora 306 290

2002-2003 2ª Liga 18 Casa 306 558 828 67,391Fora 306 270

2003-2004 2ª Liga 18 Casa 306 534 831 64,260Fora 306 297

2004-2005 2ª Liga 18 Casa 306 552 840 65,714Fora 306 288

2005-2006 2ª Liga 18 Casa 306 515 823 62,576Fora 306 308

Média e desvio padrão do “factor casa” na 2ªLiga desde 1990-1991 até 2005-2006 = 67,220 ± 2,950
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“Factor casa” dos 3 primeiros classificados nos campeonatos da 1ª Liga Portuguesa
de Futebol

Época Liga Nº de
Equipas

Local
do

Jogo

Nº de
jogos

Nº de pontos
conquistados Nº total de pontos Factor

Casa
(%)2 Pontos

por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

2 Pontos
por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

1986-1987 1ª Liga 16 Casa 51 78 113 136 190 59,474Fora 51 58 77

1987-1988 1ª Liga 20 Casa 51 98 142 165 231 61,472Fora 51 67 89

1988-1989 1ª Liga 20 Casa 51 97 141 168 235 60,000Fora 51 71 94

1989-1990 1ª Liga 18 Casa 51 92 134 160 227 59,031Fora 51 68 93

1990-1991 1ª Liga 20 Casa 51 98 144 192 279 51,673Fora 51 94 135

1991-1992 1ª Liga 18 Casa 51 87 125 146 203 61,576Fora 51 59 78

1992-1993 1ª Liga 18 Casa 51 88 127 151 214 59,346Fora 51 63 87

1993-1994 1ª Liga 18 Casa 51 88 127 157 224 56,696Fora 51 69 97

1994-1995 1ª Liga 18 Casa 51 86 125 164 237 52,743Fora 51 78 112
Nº de pontos conquistados Nº total de pontos

3 Pontos por vitória 3 Pontos por vitória

1995-1996 1ª Liga 18 Casa 51 124 224 55,357Fora 51 100

1996-1997 1ª Liga 18 Casa 51 122 215 56,744Fora 51 87

1997-1998 1ª Liga 18 Casa 51 124 204 60,784Fora 51 80

1998-1999 1ª Liga 18 Casa 51 128 215 59,535Fora 51 87

1999-2000 1ª Liga 18 Casa 51 135 219 61,644Fora 51 85

2000-2001 1ª Liga 18 Casa 51 133 215 61,860Fora 51 82

2001-2002 1ª Liga 18 Casa 51 118 213 55,399Fora 51 95

2002-2003 1ª Liga 18 Casa 51 115 220 52,273Fora 51 105

2003-2004 1ª Liga 18 Casa 51 132 229 57,642Fora 51 97

2004-2005 1ª Liga 18 Casa 51 100 188 53,191Fora 51 88

2005-2006 1ª Liga 18 Casa 51 117 218 53,670Fora 51 101
Média e desvio padrão do “factor casa” nos 3 primeiros classificados da 1ªLiga

deste 1986-1987 até 2005-2006 = 57,506 ± 3,455
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“Factor casa” dos 3 primeiros classificados nos campeonatos da 2ª Liga Portuguesa
de Futebol

Época Liga Nº de
Equipas

Local
do

Jogo

Nº de
jogos

Nº de pontos
conquistados Nº total de pontos Factor

Casa
(%)2 Pontos

por vitória
3 Pontos
por vitória

(conversão)

2 Pontos
por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

1990-1991 2ª Liga 20 Casa 51 90 128 142 196 65,306Fora 51 52 68

1991-1992 2ª Liga 18 Casa 51 87 125 143 195 64,103Fora 51 56 70

1992-1993 2ª Liga 18 Casa 51 84 118 142 197 59,898Fora 51 58 79

1993-1994 2ª Liga 18 Casa 51 85 123 136 191 64,398Fora 51 51 68

1994-1995 2ª Liga 18 Casa 51 88 127 136 192 66,146Fora 51 48 65
Nº de pontos conquistados Nº total de pontos

3 Pontos por vitória 3 Pontos por vitória

1995-1996 2ª Liga 18 Casa 51 129 192 67,188Fora 51 63

1996-1997 2ª Liga 18 Casa 51 121 179 67,598Fora 51 58

1997-1998 2ª Liga 18 Casa 51 118 196 60,204Fora 51 78

1998-1999 2ª Liga 18 Casa 51 123 184 66,845Fora 51 61

1999-2000 2ª Liga 18 Casa 51 109 191 57,068Fora 51 82

2000-2001 2ª Liga 18 Casa 51 128 195 65,641Fora 51 67

2001-2002 2ª Liga 18 Casa 51 118 188 62,766Fora 51 70

2002-2003 2ª Liga 18 Casa 51 114 180 63,333Fora 51 66

2003-2004 2ª Liga 18 Casa 51 119 192 61,979Fora 51 73

2004-2005 2ª Liga 18 Casa 51 121 191 63,351Fora 51 70

2005-2006 2ª Liga 18 Casa 51 120 194 61,856Fora 51 74
Média e desvio padrão do “factor casa” nos 3 primeiros classificados da 2ªLiga

desde 1990-1991 até 2005-2006 = 63,620 ± 2,950
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“Factor casa” dos 3 últimos classificados nos campeonatos da 1ª Liga Portuguesa
de Futebol

Época Liga Nº de
Equipas

Local
do

Jogo

Nº de
jogos

Nº de pontos
conquistados Nº total de pontos Factor

Casa
(%)2 Pontos

por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

2 Pontos
por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

1986-1987 1ª Liga 16 Casa 51 45 59 59 75 78,667Fora 51 14 16

1987-1988 1ª Liga 20 Casa 51 55 71 74 92 77,174Fora 51 19 21

1988-1989 1ª Liga 20 Casa 51 57 74 78 100 74,000Fora 51 21 26

1989-1990 1ª Liga 18 Casa 51 53 70 65 82 85,366Fora 51 12 12

1990-1991 1ª Liga 20 Casa 51 62 84 88 115 73,043Fora 51 26 31

1991-1992 1ª Liga 18 Casa 51 58 79 76 100 79,000Fora 51 18 21

1992-1993 1ª Liga 18 Casa 51 56 76 72 95 80,000Fora 51 16 19

1993-1994 1ª Liga 18 Casa 51 49 66 66 85 77,647Fora 51 17 19

1994-1995 1ª Liga 18 Casa 51 48 63 64 82 76,829Fora 51 16 19
Nº de pontos conquistados Nº total de pontos

3 Pontos por vitória 3 Pontos por vitória

1995-1996 1ª Liga 18 Casa 51 77 97 79,381Fora 51 20

1996-1997 1ª Liga 18 Casa 51 55 82 67,073Fora 51 27

1997-1998 1ª Liga 18 Casa 51 62 88 70,455Fora 51 26

1998-1999 1ª Liga 18 Casa 51 57 79 72,152Fora 51 22

1999-2000 1ª Liga 18 Casa 51 70 97 72,165Fora 51 27

2000-2001 1ª Liga 18 Casa 51 52 73 71,233Fora 51 21

2001-2002 1ª Liga 18 Casa 51 66 85 77,647Fora 51 19

2002-2003 1ª Liga 18 Casa 51 67 102 65,686Fora 51 35

2003-2004 1ª Liga 18 Casa 51 54 80 67,500Fora 51 26

2004-2005 1ª Liga 18 Casa 51 63 94 67,021Fora 51 31

2005-2006 1ª Liga 18 Casa 51 53 83 63,855Fora 51 40

Média e desvio padrão do “factor casa” nos 3 últimos classificados da 1ªLiga
desde 1986-1987 até 2005-2006 = 73,795 ± 5,792
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“Factor casa” dos 3 últimos classificados nos campeonatos da 2ª Liga Portuguesa
de Futebol

Época Liga Nº de
Equipas

Local
do

Jogo

Nº de
jogos

Nº de pontos
conquistados Nº total de pontos Factor

Casa
(%)2 Pontos

por vitória
3 Pontos

por vitória
(conversão)

2 Pontos
por vitória

3 Pontos
por vitória

(conversão)

1990-1991 2ª Liga 20 Casa 51 54 71 67 85 83,529Fora 51 13 14

1991-1992 2ª Liga 18 Casa 51 56 74 70 90 82,222Fora 51 14 16

1992-1993 2ª Liga 18 Casa 51 56 76 70 91 83,516Fora 51 14 15

1993-1994 2ª Liga 18 Casa 51 60 83 78 105 79,048Fora 51 18 22

1994-1995 2ª Liga 18 Casa 51 52 70 66 87 80,460Fora 51 14 17
Nº de pontos conquistados Nº total de pontos

3 Pontos por vitória 3 Pontos por vitória

1995-1996 2ª Liga 18 Casa 51 55 82 67,073Fora 51 27

1996-1997 2ª Liga 18 Casa 51 85 105 80,952Fora 51 20

1997-1998 2ª Liga 18 Casa 51 63 90 70,000Fora 51 27

1998-1999 2ª Liga 18 Casa 51 70 98 71,529Fora 51 28

1999-2000 2ª Liga 18 Casa 51 47 82 57,317Fora 51 35

2000-2001 2ª Liga 18 Casa 51 65 100 65,000Fora 51 35

2001-2002 2ª Liga 18 Casa 51 71 100 71,000Fora 51 29

2002-2003 2ª Liga 18 Casa 51 68 97 70,103Fora 51 29

2003-2004 2ª Liga 18 Casa 51 63 95 66,316Fora 51 32

2004-2005 2ª Liga 18 Casa 51 76 112 67,857Fora 51 36

2005-2006 2ª Liga 18 Casa 51 43 78 55,128Fora 51 35
Média e desvio padrão do “factor casa” nos 3 últimos classificados da 2ªLiga

desde 1990-1991 até 2005-2006 = 71,941 ± 8,956
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Universidade do Porto
Faculdade de Desporto

Licenciatura em Desporto e Educação Física

Opção Desporto Rendimento – Futebol

No âmbito da realização de uma dissertação de licenciatura, pretendemos

realizar um estudo utilizando um questionário dirigido aos treinadores da 1ªLiga e 2ª

Liga Portuguesa de Futebol e cujo objectivo visa averiguar a importância do “factor

casa”, quais os seus factores e que modificações provocam nos jogadores e

treinadores.

Solicitamos que indique na coluna à direita do questionário, qual a pertinência

das questões colocadas face aos objectivos que se pretendem atingir. A sua

contribuição é de grande importância pois permitirá, de acordo com o seu

conhecimento, dar uma maior validação ao questionário.

Obrigado pela sua Colaboração!
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Questionário submetido a peritagem

E
xi

st
ên
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a

do
“F
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r
C
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a”

N
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a
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P
er
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n
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1) Que grau de importância atribui ao “factor casa” para

que uma equipa de futebol alcance a vitória?
1 2 3 4 5

2) Que o grau de importância atribui ao “factor casa”

para que as suas equipas alcancem a vitória?
1 2 3 4 5

E
st

ad
os

co
m

po
rt

am
en

ta
is

d
os

jo
ga

do
re

s

3) Que grau comparativo atribui aos seguintes

comportamentos dos jogadores nos jogos em casa em

relação aos jogos fora de casa:
1 2 3 4 5

Esforço despendido

Persistência face a resultados negativos

Nível de agressividade

Cumprimento dos Princípios de Jogo

E
st

ad
o

s
ps

ic
ol

óg
ic

os
d

o
tr

ei
na

d
or

4) Que grau comparativo atribui aos seus seguintes

estados psicológicos nos jogos em casa em relação aos

jogos fora de casa:
1 2 3 4 5

Apreensão

Confiança

Expectativas face ao resultado final

Ansiedade

Coesão

Divertimento
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Excitação

Stress

Raiva

Depressão

Orgulho

R
el

aç
ão

Jo
go

–
“F

ac
to

r
C

as
a”

5) Numa equipa que joga fora de casa, qual a fase de

jogo que considera ser a mais prejudicada pelo “factor

casa”:

(Assinale apenas uma cruz X)

1 2 3 4 5

6) Numa equipa que joga em casa, qual a fase de jogo

que considera ser a mais beneficiada pelo “factor casa”?

(Assinale apenas uma cruz X)

1 2 3 4 5

7) Altera o Modelo de Jogo (Princípios de Jogo) quando

a sua equipa joga fora de casa comparativamente aos

jogos em casa?

(Assinale apenas uma cruz X)

1 2 3 4 5

8) Caso tenha assinalado uma cruz na opção b), c) ou

d), quais as razões que o levaram a alterar o modelo de

jogo (princípios de jogo)? (ex: terreno de jogo)

1 2 3 4 5
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Fa
ct

or
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lo
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liz
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ão
do

jo
go

as
so

ci
ad

os
ao

“F
ac

to
r

C
as

a”
9) Que grau de importância atribui aos seguintes

factores enquanto influenciadores do “Factor Casa”.
1 2 3 4 5

Público/Espectadores

Aprendizagem/Familiaridade com o terreno de jogo

Regras de jogo

Viagens (fadiga da equipa que joga fora)

Árbitros (favorecer a equipa da casa)

Efeito territorial (resposta protectora dos jogadores perante a
invasão de um território que lhes pertence)

Outro(s):

Observações (dirigido aos Professores que realizam a peritagem do questionário):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Obrigado pela sua colaboração
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Universidade do Porto
Faculdade de Desporto

Licenciatura em Desporto e Educação Física

Opção Desporto Rendimento – Futebol

O presente questionário faz parte de um estudo, cujo objectivo é averiguar a importância do “factor

casa”, identificar os seus factores e analisar que modificações provocam nos jogadores e treinadores.

A sua colaboração é de grande importância e significado, pois permitirá a obtenção de informações

que possam contribuir para uma melhor informação e intervenção dos técnicos desportivos na área dos

desportos colectivos, mais concretamente no futebol.

A expressão “factor casa” designa, genericamente, o facto das equipas que jogam em casa

evidenciarem maior probabilidade de ganhar com mais frequência do que quando jogam fora de casa. Esta

vantagem é expressa pela consistência com que conquistam mais de 50% dos seus pontos no campeonato,

em casa, desde que o campeonato em questão apresente um calendário competitivo equilibrado, isto é, se

as equipas realizarem o mesmo número de jogos em casa e fora de casa, defrontando os mesmos

adversários.

O que lhe solicitamos é que exprima o seu entendimento de uma forma objectiva sobre o fenómeno

“factor casa”, que existe no Futebol por todo o Mundo, de acordo com a sua experiência enquanto treinador.

Este questionário não tem respostas certas ou erradas e é de natureza anónima, pelo que a

informação fornecida será tratada confidencialmente. Para cada questão formulada, a resposta é

apresentada numa escala de valores que nos indica o grau de importância atribuído (1 a 5), ou pede-se a

escolha de um resposta entre várias possíveis. Solicita-se que coloque uma cruz (X), ou uma resposta

directa, para cada tipo de questão.

Obrigado pela sua Colaboração!
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Questionário

Idade _______ anos

Anos como treinador profissional _______ ano(s)

De que Liga Portuguesa é actualmente
treinador? _______ Liga (1ª ou 2ª)

E
xi

st
ên

ci
a

do
“F

ac
to

r
C

as
a”

N
ad

a
Im

p
o

rt
an

te

P
o
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o
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M
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e
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p
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n
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p
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n
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M
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to
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rt

a
nt

e

1) Que importância atribui ao “factor

casa” para o aumento do rendimento

de uma equipa de futebol?
1 2 3 4 5

2) Que importância atribui ao “factor

casa” para o aumento do rendimento

das suas equipas de futebol?
1 2 3 4 5

Casa Fora de casa

E
st

ad
os

co
m

po
rt

am
en

ta
is

d
os

jo
ga

do
re

s

3) Atribua um nível (1 a 5) aos

seguintes comportamentos dos

jogadores nos jogos em casa e nos

jogos fora de casa: M
u

ito
B

ai
xo

B
a

ix
o

M
od

er
ad

o

E
le

va
do

M
ui

to
E

le
va
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M
u

ito
B

ai
xo

B
a
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o

M
od
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o

E
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va
do

M
ui

to
E

le
va

do

Esforço despendido 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Persistência face a resultados negativos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nível de agressividade 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cumprimento dos Princípios de Jogo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

E
st

ad
os

ps
ic

ol
óg

ic
o

s
do

tr
ei

n
ad

or

4) Atribua um nível (1 a 5) aos seus

seguintes estados psicológicos nos

jogos em casa e nos jogos fora de

casa: M
ui

to
B

a
ix

o

B
ai

xo

M
o

de
ra

do

E
le

va
d

o

M
u

ito
E

le
va

do

M
ui
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B

a
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o

B
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xo

M
o

de
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E
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d

o

M
u

ito
E

le
va

do

Orgulho 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Confiança 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Divertimento 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Stress 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Motivação 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pressão 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Ansiedade 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tensão 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Fadiga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

R
el

aç
ão

Jo
g

o
–

“F
ac

to
r

C
as

a”

5) Numa equipa que joga fora de casa,

qual a fase/momento de jogo que

considera ser a mais prejudicada pelo

“factor casa”?

(Assinale apenas uma cruz X) O
rg

an
iz

aç
ão

D
ef

en
si

va

O
rg

an
iz

aç
ão

O
fe

ns
iv

a

Tr
an
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o
D
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a
–

A
ta

qu
e1
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o
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e
–

D
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a2

N
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m

a

6) Numa equipa que joga em casa,

qual a fase/momento de jogo que

considera ser a mais beneficiada pelo

“factor casa”?

(Assinale apenas uma cruz X) O
rg

an
iz

aç
ão

D
ef

en
si

va

O
rg

an
iz

aç
ão

O
fe

ns
iv

a

T
ra

ns
iç

ão
D

ef
es

a
–

A
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qu
e7

T
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ns
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ão
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e
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D
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a8

N
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m

a

7) Altera o Modelo de Jogo (Princípios

de Jogo) quando a sua equipa joga

fora de casa comparativamente aos

jogos em casa?

(Assinale apenas uma cruz X)

a)
N

un
ca

al
te

ro

b)
N

ão
,a

pe
na

s
al

te
ro

a
es

tra
té

gi
a

c)
A

lte
ro

oc
as

io
na

lm
en

te

d)
A

lte
ro

se
m

pr
e

8) Caso tenha assinalado uma cruz na opção b), c) ou d), quais as razões que o

levaram a alterar a estratégia ou o Modelo de Jogo (Princípios de jogo)? (ex: terreno

de jogo)

7 Recuperação da posse de bola de modo directo, isto é, pressupõe a manutenção da fase dinâmica do jogo. A bola tem de ser
recuperada, permanecendo dentro do espaço de jogo regulamentar e não sendo cometidas infracções às leis do jogo (contra ou
a favor) até a mesma atingir o sector defensivo, o sector defensivo – médio, ou o sector médio – ofensivo sem pressão (Barreira,
2006).

8 Perda da posse de bola de modo directo, isto é, pressupõe a manutenção da fase dinâmica do jogo. A bola tem de ser perdida,
permanecendo dentro do espaço de jogo regulamentar e não sendo cometidas infracções às leis do jogo (contra ou a favor) até
a mesma atingir o sector defensivo, o sector defensivo – médio, ou o sector médio – ofensivo da equipa adversária, sem
pressão.
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9) Que importância atribui aos

seguintes factores enquanto

influenciadores do “Factor Casa”.
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Público/Espectadores 1 2 3 4 5

Aprendizagem/Familiaridade com o
terreno de jogo

1 2 3 4 5

Regras de jogo 1 2 3 4 5

Viagens (fadiga da equipa que joga fora) 1 2 3 4 5

Árbitros (favorecer a equipa da casa) 1 2 3 4 5

Efeito territorial (resposta protectora dos
jogadores perante a invasão de um território que
lhes pertence)

1 2 3 4 5

Outro(s):

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5


