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Resumo 

 

O presente estudo teve como objectivo comparar a equipa do F.C. 

Barcelona e do F.C. Porto relativamente à Eficácia Ofensiva Absoluta e 

Relativa e traçar um perfil geral do Modelo de Jogo Ofensivo das duas equipas. 

Para o efeito, foram observados, através de jogos videogravados, dois 

encontros alusivos à Liga Espanhola de Futebol (Real Madrid-F.C.Barcelona e 

F.C.Barcelona-Villareal) e dois alusivos à Liga Portuguesa de Futebol (C.S. 

Marítimo-F.C.Porto e F.C.Porto-Nacional da Madeira) onde se observaram 340 

sequências ofensivas (256 sequências foram positivas e 84 negativas). 

Posteriormente, registaram-se os dados observados numa ficha de registo 

criada para o efeito (ver anexos). No tratamento estatístico dos dados recorreu-

se à Média, ao Desvio Padrão, à Frequência, à Percentagem, bem como ao 

Teste-t de medidas independentes e ao Qui-Quadrado. 

As principais conclusões do presente estudo foram as seguintes: i) O 

Barcelona, no conjunto dos 2 jogos observados, foi mais eficaz a nível ofensivo 

do que a equipa do Porto, quer no que respeita à EOR (24% vs 20%, 

respectivamente), quer no que respeita à EOA (7% vs 3%, respectivamente), ii) 

O Barcelona procura, em cada sequência ofensiva, elaborar melhor o ataque 

do que o Porto, utilizando mais tempo na realização do ataque e um maior 

número de jogadores (em média 5!), variando mais vezes o corredor na 

circulação da bola e realizando um maior número de passes (mais 366 

passes!), iii) Ambas as equipas jogam em Ataque Organizado, iv) O Barcelona 

varia mais o ritmo do jogo do que o Porto, v) O Barcelona, no desenvolvimento 

da posse de bola, utiliza zonas do terreno de jogo (sectores médio ofensivo e 

ofensivo) mais próximas da baliza adversária do que o Porto (sectores médio 

defensivo e médio ofensivo), vi) O volume de jogo do Barcelona é muito 

superior ao do Porto, com 3376 bolas jogadas vs 2100 bolas jogadas, 

respectivamente, e, vii) Os jogadores do Barcelona têm uma qualidade táctica 

colectiva e táctico-técnica individual superior aos jogadores do Porto. 

 

Palavras-chave: FUTEBOL, ORGANIZAÇÃO OFENSIVA, PROCESSO 

OFENSIVO, EFICÁCIA OFENSIVA, ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS. 
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1. Introdução 

 

O Futebol é um desporto universal, na medida em que todo o tipo de 

pessoas, seja homem ou mulher, desportista ou sedentário, jovem ou velho, 

médico ou estudante, assiste a este fenómeno, quer pela ida aos estádios, 

quer pela televisão, contribuindo para este espectáculo com a opinião. 

Contudo, não raramente esta opinião é infundada, incoerente e transgressora 

da verdade, não obstante termos de respeitar o indivíduo opinante. 

No sentido de transgredir, não a verdade, mas sim a mentira, os 

investigadores em Futebol, procuram identificar fenómenos do jogo, passíveis 

de serem identificados, através da observação sistemática de jogos de futebol 

com o intuito de se dissecarem “os constrangimentos fundamentais que 

induzem alterações importantes no decurso dos acontecimentos” (Garganta, 

1999, pág. 17) num jogo de Futebol. 

Deste modo, o processo de recolha, colecção, tratamento e análise dos 

dados obtidos a partir da observação do jogo, assume-se cada vez mais como 

um elemento determinante na procura da optimização do rendimento dos 

jogadores e das equipas. Para treinadores e investigadores, as análises que 

salientam o comportamento da equipa e dos jogadores, através da 

identificação das regularidades e variações das acções de jogo, bem como da 

eficácia ofensiva e defensiva, absoluta e relativa, afiguram-se claramente mais 

profícuas do que a exaustividade de elementos quantitativos relativos a acções 

isoladas e não contextualizadas (Garganta, 1999, pág. 23,29). 

Neste contexto, iremos procurar dissecar o conjunto de acontecimentos 

relevantes à forma de jogar do F.C. Barcelona e do F.C. Porto, através da 

observação e análise de diversas variáveis quantitativas e qualitativas, que nos 

irão ajudar a traçar um perfil geral do Modelo de Jogo Ofensivo de ambas as 

equipas e, verificar qual das duas equipas apresenta uma maior Eficácia 

Ofensiva Absoluta e Relativa. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. O Modelo de Jogo como (Re) Construção da realidade 

 

“Não é verdade que nós sejamos “moldados” pelo meio ambiente. 

Somos nós que procuramos o meio ambiente, e somos nós que, 

activamente o moldamos (…) Tentamos permanentemente mudar e 

modificar o nosso meio circundante, o próximo e o mais afastado, e 

por último o mundo inteiro. Deste modo a nossa vontade 

desempenha um papel essencial em toda a história” (Karl Popper cit. 

por Guilherme Oliveira, 1991, pág. 64). 

 

De acordo com Toffler (cit. por Castelo, 1996, pág. 379) cada indivíduo 

trás no interior da sua cabeça um modelo mental do mundo, uma 

representação subjectiva da realidade externa. Este modelo consiste em 

dezenas e dezenas de milhares de imagens: algumas simples, outras, 

inferências abstractas do modo como as coisas estão estruturadas e 

organizadas. Ainda segundo este autor, o modelo mental de qualquer indivíduo 

contém algumas imagens que se parecem de perto com a realidade e outras 

que são deformadas ou inexactas. Mas, para que o indivíduo consiga agir é 

indispensável que o modelo, na sua generalidade, tenha alguma semelhança 

com a realidade! Nenhum homem tem um modelo de realidade que seja um 

produto exclusivamente pessoal. Deste modo, embora algumas das suas 

imagens derivem de observações directas, uma percentagem cada vez maior 

baseia-se, hoje, em mensagens que nos são transmitidas pelos mass media e 

pelas pessoas que nos cercam. Assim, à medida que a experiência e a 

investigação científica instigam na sociedade conhecimentos mais refinados e 

exactos, novos conceitos e modos de pensar ultrapassam, contradizem e 

tornam obsoletas anteriores ideias e opiniões acerca do mundo. 

Com efeito, e segundo Castelo (1996, pág. 379), um modelo é um 

ensaio, uma aproximação, uma maqueta mais ou menos abstracta que 

representa os aspectos fundamentais, expostos de uma forma simplificada, de 

uma ou várias situações, possibilitando assim, uma melhor interpretação das 

variáveis que esta em si encerra. Assim, a formação de um modelo implica a 

representação de algo que é idêntico e consistente com a antiga realidade. 
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Deste modo, a explicação do âmago do jogo, tem implicações simultaneamente 

em vários níveis e em distintas dimensões.  

Portolés (cit. por Tamarit, 2007, pág. 39), refere que um Modelo de Jogo 

é algo que identifica uma determinada equipa, ou seja, não é só um Sistema de 

Jogo, não é o posicionamento dos jogadores em campo mas sim, a forma 

como esses jogadores se inter-relacionam e como manifestam a sua forma de 

ver o futebol. Ou seja, o Modelo de Jogo é uma visão futura daquilo que 

pretendemos que a equipa manifeste de forma regular nos diferentes 

momentos de jogo (Tamarit, 2007, pág. 39). Esta manifestação regular, é o 

«jogo» que o treinador deseja ver a sua equipa realizar, e por isso, “torna-se 

fundamental que o processo (através do treino) provoque uma determinada 

relação entre mente e hábito. O “futebol” é um-saber-fazer, é um hábito que se 

adquire na acção. O ensinar a jogar não é só da esfera do saber fazer, tem a 

ver com o entendimento da relação mente e hábito, é um saber-sobre-um-

saber-fazer” (Carvalhal, 2001, pág. 62). Desta forma, o Modelo de Jogo terá 

necessariamente que privilegiar determinados comportamentos, de modo que o 

hábito se instale e os jogadores actuem de acordo com esse modelo, pois, 

como afirma Carvalhal (2001, pág. 89), se realmente pretendemos que a nossa 

equipa jogue de uma determinada forma, teremos que potenciar esses 

comportamentos através do treino. Os exercícios Específicos de acordo com o 

Modelo de Jogo adoptado, serão o meio mais eficaz para adquirir uma forte 

relação entre mente e hábito. O mesmo autor (cit. por Tamarit, 2007, pág. 39) 

afirma que o Modelo de Jogo se constitui sempre como o futuro, ou seja, é 

aquilo que pretende alcançar e aquilo que está constantemente a visualizar, ou 

seja, é ali onde ele pretende chegar apesar de saber que nunca vai chegar ali! 

É essa a ideia de jogo que lhe dá as coordenadas para poder trabalhar, para 

guiar e poder chegar ao nível máximo de jogo. 

Não obstante chegar-se ou não a esse nível máximo de jogo os diversos 

treinadores esforçam-se por consubstanciar uma planificação conceptual de 

forma a pragmatizar um ou mais modelos (estruturas) de jogo, como ponto de 

partida essencial e referencial para a orientação geral da acção da equipa 

(Castelo, 1996, pág. 381). Deste modo, e ainda segundo este autor, a 

planificação conceptual baseia-se na teorização da prática (leia-se conteúdo do 

jogo de uma determinada equipa), estabelecendo um sistema explicativo que 
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engloba mesmo de forma provisória, o máximo de factos observados dentro do 

domínio da realidade que lhe é própria. Paralelamente, estabelece e objectiva 

as linhas gerais orientadoras, ou seja, os pontos de partida fundamentais que 

pretendem indicar o “caminho” para uma organização eficiente da equipa. 

Assim, a conceptualização e objectivação do modelo do jogo estendem as suas 

implicações ao processo de treino.  

Segundo Ferreira e Queiroz (cit. por Castelo, 1996, pág. 381) “a 

identificação, definição e caracterização das fases, componentes e factores de 

competição irão por si conceptualizar, um “modelo de treino”, o qual deverá 

conter em si, meios, métodos e formas que proporcionem a apropriação 

(aprendizagem e aperfeiçoamento) de comportamentos técnico-tácticos 

sustentados no desenvolvimento das qualidades físicas específicas, dentro de 

“quadros” próximos das situações reais de competição”. Por conseguinte, para 

que o modelo ganhe vida, o treino tem de se basear na competição de modo 

que todos os princípios subjacentes ao modelo sejam trabalhados em 

especificidade e por isso, “a competição representa não só o ponto referencial 

do modelo, mas também a sua componente mais forte” (Castelo, 1996, pág. 

383). 

Faria (1999, pág. 49), refere que “o Modelo de Jogo condiciona um 

modelo de treino, um modelo de exercícios e, necessariamente, um modelo de 

jogador. O modelo de jogo é um projecto consciente do que é a concepção de 

jogo do treinador, onde as características individuais dos jogadores são 

determinantes na definição desse mesmo Modelo de Jogo”. 

Portanto, ter uma ideia de jogo (Modelo) não significa por si só ter 

sucesso, ganhar jogos mas sim, ter um processo de treino orientado e balizado 

por determinados princípios subjacentes a essa ideia de jogo, que permitirá aos 

jogadores actuarem em função do colectivo e dotarem a forma de jogar da 

equipa de maior qualidade. Deste modo, e como referem Amieiro, Oliveira, 

Resende e Barreto (2006, pág. 190) “vencerá mais vezes aquele que tiver a 

ideia de jogo de maior qualidade”. 

De forma a consubstanciar este objectivo (dotar a forma de jogar da 

equipa de maior qualidade), urge operacionalizar toda uma ideia de jogo e, 

para isso, o treinador tem de criar exercícios que se aproximem da realidade, 

ou seja, que se pareçam, na sua essência, com o “jogar” que se pretende para 
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a equipa. Deste modo, o treinador terá de criar esses exercícios não “porque 

uma vez viu fazer, mas sim porque a sua intuição e reflexão lhe mostraram 

esse caminho como o melhor para alcançar o objectivo procurado” (Frade cit. 

por Tamarit, 2007, pág. 38). Assim, ainda segundo este autor, o treinador não 

deve copiar o trabalho e os exercícios criados por outros treinadores e sim ser 

ele a criá-los, sendo isso um processo único e singular (pensado por ele), de 

acordo com o contexto que o rodeia e reflectir acerca do seu próprio trabalho.  

Neste sentido, o treinador terá de procurar fundamentar o treino através 

da Especificidade! Desta forma, a especificidade tem que passar a ser uma 

metodologia, uma forma de estar, essencialmente uma “filosofia” de treino, em 

que não basta os objectivos e conteúdos serem situacionais, eles têm que 

estar permanentemente ligados a um processo em espiral que constitui toda 

uma realidade, muito própria, que na sua essência é complexa, o modelo de 

jogo (Guilherme Oliveira, 1991). Por exemplo, se um treinador pretende treinar 

a eficácia ofensiva, mais concretamente a finalização dentro da área adversária 

(porque é mais fácil marcar golo perto da baliza do que longe dela!), após uma 

posse de bola caracterizada por uma sucessão de passes curtos 

(eventualmente alternados com passes longos quando a situação assim o 

pede!), com linhas próximas, em que os jogadores se disponham em vários 

triângulos de forma a realizarem uma boa cobertura ofensiva e, 

consequentemente, originar um maior número de linhas de passe, ele tem de 

colocar os seus jogadores a realizarem essa posse de bola no último terço do 

terreno de jogo (grande área adversária!), de modo a aumentar a eficácia 

ofensiva (finalização) junto da baliza adversária. 

Guilherme Oliveira (1991, pág. 29-30), refere também como exemplo a 

seguinte situação: se uma equipa tem como princípios do seu modelo de jogo a 

contenção da bola, ou seja, a bola girar de jogador para jogador sem grandes 

velocidades e com uma certa segurança, durante o treino, teremos de criar 

exercícios que aquando da recepção, esta seja feita para um domínio total da 

bola no local onde o jogador se encontra. Por outro lado, refere que, se uma 

outra equipa tem como princípios do seu modelo de jogo o contra-ataque, em 

que as mudanças rítmicas do jogador são uma das características essenciais 

desse modelo, e em que as mudanças bruscas de velocidade e direcção com e 

sem bola são, também, factores preponderantes, durante o treino teremos de 
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criar exercícios que obriguem o jogador, no momento de recepção da bola, ao 

domínio rápido (só com um toque) da mesma para um local onde quer 

prosseguir a sua movimentação e aumentar bruscamente a sua velocidade. 

Estas são situações que treinam uma mesma coisa, a Recepção, mas que 

estão totalmente condicionadas pelo modelo de jogo adoptado, em que a 

especificidade é total. Não está somente ligada ao facto de ser uma acção de 

jogo, mas sim a uma acção de jogo referente ao modelo de jogo adoptado. 

Assim, para que os objectivos preconizados pelo treinador sejam 

atingidos, torna-se necessário que os seus jogadores se unam em prol de uma 

mesma causa, isto é, que joguem como equipa. Para isto, todos os jogadores 

têm de ter presente a ideia de jogo que o treinador preconiza de modo a 

poderem jogar como equipa, e jogar como equipa é, como refere Mourinho (cit. 

por Amieiro, Oliveira, Resende, & Barreto, 2006, pág. 192-193), “ter 

organização, ter determinadas regularidades que fazem com que, nos quatro 

momentos do jogo, todos os jogadores pensem em função da mesma coisa ao 

mesmo tempo. Mas isso só é possível com tempo, com trabalho e com 

tranquilidade. Porque uma coisa é os jogadores perceberem e tentarem fazer 

aquilo que eu quero e outra é conseguirem fazê-lo enquanto equipa. Isso 

demora tempo”. Neste sentido, os jogadores mais aptos e consequentemente 

os mais adaptados serão os melhores (Guilherme Oliveira, 1991, pág. 22). No 

entanto, não podemos ver o Modelo de Jogo de uma determinada equipa como 

um fenómeno completo, fechado, isto é, que não pode ser modificado em 

função do “aqui e agora”. Devemos sim, como refere Frade (cit. por Tamarit, 

2007, pág. 42), considerá-lo como algo que está sempre aberto, porém, sobre 

condicionado a uma matriz, ou seja, está aberto mas deve ser dirigido 

(modelado) porque, a conjectura inicial na sua essência não desaparece.  

Neste sentido, “os modelos são um elemento inevitável na construção da 

realidade e, por sua vez, proporcionam-nos ferramentas interpretativas para a 

reconstruir” (Le Moigne cit. por Tamarit, 2007, pág. 43). Também Castelo 

(1994, pág. 42-43) refere que, á medida que se vai construindo um Modelo de 

Jogo é essencial submetê-lo a interrogação sistemática, isto é, vai-se 

construindo progressivamente, desconstruindo e reconstruindo esse modelo. 

Portanto, o «futebol» que pensamos (os treinadores) e elaboramos (através do 

Processo de Treino) será um Fenómeno Construído e Determinístico, que 
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estará sempre em construção, modificando e modelando certos aspectos da 

sua ideia inicial, sem por isso fazer variar a sua matriz (Tamarit, 2007, pág. 37). 

Na mesma linha de pensamento, Le Moigne (1990, pág. 3-11) afirma 

que “a compreensão de um sistema complexo pressupõe a sua modelação, 

cuja pode ser entendida como a acção da elaboração e da construção 

intencional, por composição de símbolos, de modelos susceptíveis de tornar 

inteligível um fenómeno complexo” e, de “amplificar o raciocínio do actor, 

projectando uma intervenção deliberada no fenómeno”. Assim, para que o 

Futebol se torne inteligível, o treinador tem que se referenciar aos princípios 

subjacentes ao seu Modelo de Jogo. No entanto, o modelo só é modelo 

quando existe modelação, ou seja, quando o processo o concretiza (o 

desenvolve). Para isso existe a operacionalização do «jogar» (conceito de 

modelo) que só sucede quando há especificidade ou seja, a Articulação de 

Sentido que contextualiza o que sucede (daí que seja modelação). Deste 

modo, a modelação permite desenvolver as características (a identidade) da 

equipa através das suas regularidades ou padrões – organização. E para 

desenvolver o modelo – ou melhor, essa modelação – têm que se contemplar 

Princípios Metodológicos, tendo em conta as limitações humanas e as 

necessidades fundamentais para que exista uma adaptação de qualidade ao 

longo da dita modelação. Face a isto, o desenvolvimento do Modelo de Jogo ao 

longo do processo (a modelação) reivindica Princípios Metodológicos coerentes 

porque, se tal não se verificar, essa modelação não sucede, ou seja, o 

processo sucede porém, a modelação não se verifica (Frade cit. por Tamarit, 

2007, pág. 42-43). 

Portanto, o modelo de jogo é, no fundo, um complexo de referências 

colectivas e individuais, que são os princípios de jogo concebidos pelo 

treinador (Amieiro, Oliveira, Resende, Barreto cit. por Tamarit, 2007, pág. 39). 

 

2.1.1.Princípios orientadores dos comportamentos táctico-técnicos 

do Jogo de futebol 

 

Segundo o dicionário enciclopédico Koogan Larousse (1980, pág. 699), 

princípio significa, “regra de conduta, maneira de ver ou regras fundamentais 

admitidas como base de uma ciência, de uma arte, etc”. 
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De acordo com este conceito, e visto o futebol, nos dias de hoje, ser 

considerado como um fenómeno passível de ser tratado de forma científica, 

importa desde já ficar a conhecer um pouco melhor o modo como este 

desporto colectivo pode ser jogado de forma correcta. Assim, “para jogar 

correctamente é necessário compreender, para compreender é necessário 

saber, para compreender e saber é necessário definir princípios do jogo” 

(Teissie cit. por Castelo, 1994, pág. 155). Nesta perspectiva é impreterível 

explanar o que são princípios de jogo e porque razão eles são tão importantes 

para os vários intervenientes no jogo de futebol, nomeadamente, os actores 

principais do jogo, os jogadores. Estes, aplicam durante o jogo, princípios de 

ataque e de defesa, conforme a acção que desenvolvem, sendo (devendo ser) 

portadores desse conhecimento e “aplicadores” dos comportamentos e das 

acções técnico-tácticas que lhes dêem vida (Ramos, 2003, pág. 38). Seguindo 

esta lógica, “o princípio de jogo é o início de um comportamento que o treinador 

pretende que a equipa assuma em termos colectivos, bem como os jogadores 

em termos individuais” (Guilherme Oliveira cit. por Fonseca & Garganta, 2008, 

pág. 81). Deste modo, o colectivo desenvolver-se-á pela transcendência do 

individual, o que faz com que os jogadores tenham condições para inventar 

novos jogos no decorrer do próprio jogo (Garganta cit. por Fonseca & 

Garganta, 2008, pág. 82). 

 Segundo Frade (1985), se a proposição é um projecto (modelo de 

referência – Futebol de alto nível) incompletamente determinado nos detalhes e 

nos trajectos a seguir, dever-se-á facultar ao(s) sujeito(s) do processo, a 

oportunidade de fabricar o futuro. É nesta fabricação do futuro que habita a 

riqueza do princípio do jogo, pois o sujeito cria e recria o próprio princípio, que 

será tanto mais eficaz, quanto mais possibilitar o nascer do detalhe, do 

inesperado. Desta forma, de acordo com Frade (Entrevista in Leal, 2004), a 

expressividade e singularidade de um princípio de jogo, dependerá daquilo que 

o individual lhe possa “emprestar”.  

Com efeito, realça-se a importância e a necessidade de se deliberar um 

conjunto de regras básicas de orientação que dirigem as atitudes e 

comportamentos técnico-tácticos individuais e colectivos dos jogadores, quer 

no processo ofensivo quer no defensivo. Por outras palavras, os princípios de 

jogo asseguram, em última análise, as linhas orientadoras das condutas dos 
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jogadores, permitindo uma melhor selecção e articulação dessas condutas 

dentro da organização da equipa, a partir das quais se desenvolve e evolui a 

sua expressão táctica, reflectindo no seu interior uma solidariedade orgânica e 

regulativa dessas mesmas condutas (Castelo, 1994, pág. 155-213). 

Portanto, os princípios de jogo, justamente, porque são “princípios” não 

deverão ser entendidos como um fim, ou como uma sequência de acções que 

se encerra na exteriorização de soluções estereotipadas, porque deste modo 

os jogadores perdem liberdade para agir e ficam enclausurados num modelo 

rígido (Fonseca & Garganta, 2008, pág. 82). Deste modo, eles constituem as 

referências e os limites da liberdade para jogar, pois balizam a liberdade e o 

talento individual que, de outra forma, estariam desenquadrados, não teriam 

ordem e subverteriam o conceito colectivo da forma de jogar, tornando-se 

inócuos e subversivos (D'Alessandro, 2003; Lobo, 2006 cit. por Fonseca & 

Garganta, 2008, pág. 82). 

Assim, esses princípios “libertadores” e ao mesmo tempo “limitadores” 

do talento individual, aparecem enunciados no quadro seguinte: 

 

Ataque Defesa 

Progressão 

 Criação de vantagem espacial e numérica 

 Ataque ao adversário directo, dirigido à baliza 

 

Cobertura Ofensiva 

 Apoio ao companheiro com bola 

 Equilíbrio defensivo (1ª fase, em caso de perda de bola) 

 

Mobilidade 

 Variação das posições 

 Ocupação de espaços livres 

 Criação de linhas de passe 

 Manutenção da posse da bola 

 Ruptura da estrutura defensiva adversária 

 

Espaço 

 Estrutura e racionalização das acções ofensivas no 

sentido de dar maior amplitude ao ataque em: 

 Largura 

 Profundidade 

Contenção 

 Marcação individual ao adversário com bola, para: 

 Paragem do contra-ataque 

 Paragem do ataque 

 Tempo para a organização ofensiva 

 

Cobertura Defensiva 

 Apoio ao companheiro a marcar o adversário com bola 

 

Equilíbrio 

 Cobertura de espaços e jogadores livres 

 Cobertura de eventuais linhas de passe 

 

Concentração 

 Estrutura e racionalização das acções defensivas no 

sentido de retirar amplitude ao ataque adversário em: 

 Largura 

 Profundidade 

 

Figura 1 – Princípios de Jogo. Retirado de Ramos (2003, pág. 39) 
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No entanto, como o que nos interessa para o nosso estudo é analisar o 

processo ofensivo de duas equipas de alto nível competitivo, vamos limitar-nos 

a abordar os princípios específicos do ataque em detrimento dos da defesa, de 

uma forma um pouco mais detalhada. Deste modo, os princípios específicos do 

jogo no futebol são entendidos como uma forma ordenada e extremamente rica 

de orientar a acção dos jogadores, universalizando, de forma abstracta, um 

conjunto de regras de natureza táctica, que facultam uma apropriada 

intervenção nos diversos casos concretos que o jogo coloca (Ramos, 2003, 

pág. 38).  

Segundo Castelo (1996, pág. 203-239), quando os jogadores se 

encontram directamente envolvidos no centro de jogo ofensivo, deverão, em 

todos os momentos, demonstrar atitudes e comportamentos técnico-tácticos 

que procurem concretizar um dos seguintes princípios específicos:  

 

a) Penetração (segundo Castelo, 1996, pág. 204) ou Progressão 

(segundo Ramos, 2003, pág. 39): 

Este princípio é consubstanciado na mudança de uma atitude defensiva 

para uma atitude ofensiva dos jogadores através: i) rápidas execuções técnico-

tácticas individuais com bola, e de, ii) rápidas movimentações colectivas 

aproximando-se ou afastando-se do companheiro de posse de bola. Só assim 

é que a equipa em posse de bola conseguirá que a equipa adversária não 

tenha o tempo suficiente para se organizar defensivamente, sendo este um dos 

pressupostos que determinam a eficácia das acções ofensivas. Deste modo, a 

concretização desta atitude técnico-táctica fundamental é consubstanciada 

pelos seguintes comportamentos técnico-tácticos: 

1) Ter iniciativa, isto é, o jogador em posse de bola deve procurar 

manter a iniciativa e a surpresa da situação de jogo através de simulações, da 

orientação contínua das suas acções em direcção aos espaços vitais do 

terreno de jogo (especialmente para as zonas predominantes de finalização) e 

da variação do ângulo e do momento de ataque, com o intuito de desequilibrar 

a organização defensiva adversária. 

2) Simulação da verdadeira intenção táctica, ou seja, o atacante com 

bola procura através de “falsos sinais” tornar mais difícil e complexo o processo 

de antecipação por parte do defesa. Assim, ao induzir neste, uma leitura de 
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jogo defensivo errada concretiza dois objectivos: i) criar o espaço e o ângulo de 

passe, e, ii) contribuir para que os defesas adoptem posicionamentos 

inadequados à situação de jogo. 

3) Correcta percepção da situação de jogo, ou seja, o atacante em 

posse de bola deverá discernir correctamente a situação de jogo de forma a 

seleccionar o comportamento técnico-táctico mais adaptado e eficaz à sua 

resolução, quer jogando pelo seguro (mantendo a posse de bola), quer 

arriscando uma jogada (criação de uma situação de finalização). Por outras 

palavras, de acordo com as condicionantes que cada situação de jogo em si 

encerra, cabe ao jogador decidir pelas soluções que possibilitem 

simultaneamente, manter a posse de bola conservá-la e alcançar o objectivo do 

jogo, o golo. 

4) Esperar pelo momento mais oportuno para desenvolver o ataque, 

isto é, o atacante com bola deve executar comportamentos técnico-tácticos que 

visem fundamentalmente a protecção ou conservação da bola (através de 

condução da bola, finta, drible e simulação) de modo, por exemplo, a dar o 

tempo necessário para que os seus companheiros de desloquem e posicionem 

em espaços vitais do jogo (colocação no ataque). 

5) Variar o ângulo e o momento do ataque, ou seja, o atacante de 

posse de bola deverá procurar desequilibrar a organização defensiva ou o 

centro do jogo defensivo adversário, através da alteração do ângulo e do 

momento do ataque obrigando os defesas a deslocarem-se das suas posições 

de base e a mobilizarem a sua atenção para a marcação directa a outros 

atacantes. Assim, a modificação do ângulo e do momento do ataque é 

concretizado: i) através de acções técnico-tácticas de condução de bola, 

drible/finta e simulação, que modifiquem os ângulos do ataque relativamente 

aos seus companheiros, ou, ii) através de acções técnico-tácticas de passe 

dirigidos para um ou outro corredor ou sector do terreno de jogo. 

6) Orientar os comportamentos técnico-tácticos em direcção à 

baliza adversária, isto é, o atacante de posse de bola deverá orientar 

frequentemente as suas acções táctico-técnicas em direcção da baliza 

adversária de modo a colocar problemas difíceis de resolver à organização 

defensiva. 
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7) Aceleração do processo ofensivo, ou seja, o atacante em posse de 

bola deverá acelerar o desenvolvimento do processo ofensivo da sua equipa 

em função de três situações básicas: i) logo após a recuperação da posse de 

bola de modo a aproveitar o desequilíbrio defensivo adversário, ii) sempre que 

na fase de construção do processo ofensivo ou na fase de criação de situações 

de finalização se observem situações de rotura na organização defensiva 

adversária, e, iii) na reposição rápida da bola sempre que houver uma 

interrupção de jogo de modo a aproveitar a desconcentração momentânea dos 

jogadores em acção defensiva. 

8) As diferentes acções técnico-tácticas que objectivam o princípio 

da penetração, ou seja, quando o atacante em posse de bola utiliza as acções 

técnico-tácticas de passe em profundidade, condução de bola dirigida para o 

interior da defesa adversária e de remate, quando o jogador em posse de bola 

se encontra no último terço do ataque, isto é, a zona preponderante de 

finalização. 

 

b) Cobertura Ofensiva 

No nosso entender, este é, talvez, o princípio do ataque mais importante 

na construção do processo ofensivo e consequente eficácia do mesmo. Assim, 

ao longo do processo ofensivo, existem várias situações de jogo em que o 

jogador poderá ficar com a sua acção dificultada pela pressão efectuada pela 

defesa adversária, existindo assim demasiado movimento à sua volta. Nestas 

circunstâncias, o jogador em posse de bola poderá não ter tempo suficiente 

para efectuar um julgamento preciso e controlado da situação e, obviamente, 

se não tiver um companheiro a quem possa passar a bola, não terá grandes 

hipóteses de escolha e terá de recorrer a acções técnico-tácticas individuais 

que poderão ser arriscadas e comprometer o processo ofensivo da equipa. No 

entanto, se tiver três ou quatro opções de acção a executar, simplificará muito 

a sua resposta técnico-táctica. Estas três ou quatro opções só serão viáveis, se 

os companheiros que se deslocam para a frente ou para trás da linha da bola, 

se conseguirem efectivamente desmarcar dando apoio e cobertura, abrindo 

linhas de passe ao jogador de posse de bola e não fugindo dele (Castelo, 1994, 

pág. 177-181). Isto porque, o que acontece muitas vezes é que os jogadores 

estão tão preocupados em defender, que se esquecem de apoiar o colega em 
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posse de bola, comprometendo assim a eficácia do processo ofensivo e, 

também, do processo defensivo, pois o jogador em posse de bola terá de 

arriscar realizar uma acção táctico-técnica individual, como um drible ou uma 

finta, e se perder a bola a equipa fica desequilibrada defensivamente e sujeita a 

contra-ataques ou ataques rápidos, quando se existisse cobertura ofensiva por 

parte de um companheiro sem bola, este estaria em boa posição para os parar 

de imediato e recuperar a posse de bola. 

Portanto, ainda segundo Castelo (1994, pág. 177-181), a organização da 

equipa deve possibilitar que, no momento de recepção da bola por parte de um 

jogador da equipa que ataca, os seus companheiros realizem acções de 

cobertura (atrás da linha da bola) e de apoio (à frente da linha da bola), para 

que lhe possam dar várias opções de solução técnico-táctica e, 

consequentemente, tornar mais fácil a sua tarefa. Deste modo, as acções de 

cobertura ofensiva, concretizam essencialmente um triplo objectivo: i) facilitar a 

resposta táctica do portador da bola, dando-lhe várias opções de solução 

técnico-táctica da situação de jogo, ii) diminuir a pressão dos adversários sobre 

o portador da bola, e, iii) permitir a manutenção do equilíbrio defensivo, em 

relação ao portador da bola.  

Da mesma forma, para que este desencadeie qualquer acção, seja 

condução de bola, drible, remate ou passe, necessitará estar minimamente 

seguro para o fazer, pois o risco só existe quando não se conhecem os limites 

da segurança. Deste modo, o local onde se desenvolve a acção e o jogador em 

cobertura ofensiva, são os limites de segurança para o jogador de posse de 

bola. Isto porque, ao colocar-se em cobertura ao primeiro atacante, o segundo 

atacante está numa boa posição para defender se for perdida a posse da bola, 

como já havíamos referido anteriormente. 

Em jeito de conclusão, as acções de cobertura ofensiva, para lá da 

confiança que transmitem ao companheiro de posse de bola (1º atacante), para 

que este tenha uma maior iniciativa, têm como responsabilidade imediata 

exercer pressão sobre o adversário, se o seu companheiro perder a posse da 

bola (equilíbrio defensivo). 
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c) Mobilidade 

 

Os jogadores em processo ofensivo, uma vez assegurada a cobertura 

ofensiva do companheiro de posse de bola, utilizam este princípio tentando 

desorganizar a defesa adversária (em termos de largura e profundidade), 

criando os espaços necessários para a progressão da bola. 

Deste modo, a realização dos comportamentos técnico-tácticos de base 

ao princípio da mobilidade, consubstancia-se, em última análise, nos seguintes 

objectivos tácticos: 

1) Criação de espaços livres: a mobilidade, por si só, concretiza 

objectivamente a criação de espaços livres e a sua utilização, de modo a 

possibilitar ao portador da bola a escolha da acção técnico-táctica mais 

adequada à situação presente de jogo. 

2) Desequilibrar o centro de jogo defensivo: segundo Cunha (cit. por 

Castelo, 1994, pág. 182) “em todos os momentos e em todos os locais do 

terreno de jogo, muito embora com especial incidência perto da grande área 

adversária, os atacantes devem estar continuamente activos de modo a 

colocarem a cada instante problemas acrescidos à defesa contrária”. 

3) Tornar o jogo ofensivo imprevisível do ponto de vista defensivo: 

através de deslocamentos ofensivos realizados pelos jogadores sem bola de 

modo a possibilitar “ou um passe para o jogador em deslocamento que 

ameaça imediatamente a defesa” ou “um passe para o espaço deixado livre 

para este jogador, em que o companheiro de equipa possa ameaçar de 

imediato a defesa” (Cunha, cit. por Castelo, 1994, pág. 183). 

4) Assumir outras funções dentro do centro do jogo ofensivo: o 

jogador em mobilidade, percepcionando as movimentações dos seus 

companheiros e decidindo de acordo com a situação momentânea de jogo, 

assume outras funções dentro do centro de jogo ofensivo da equipa 

reajustando os seus comportamentos técnico-tácticos: i) às funções de 

cobertura ofensiva, ii) à penetração, sempre que a bola lhe seja passada, e, 

iii) à cobertura defensiva, sempre que um dos seus companheiros perca a 

posse de bola. 

5) Deslocar-se para fora do centro de jogo ofensivo: o jogador em 

mobilidade desloca-se para fora do centro de jogo de modo a ocupar e 
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utilizar espaços livres e vitais longe do centro do jogo (por exemplo, 

possibilitando o retiro da bola da «zona de pressão»), criar as condições 

mais favoráveis à resolução táctica da situação momentânea de jogo, e, 

constituir-se como uma referência que se desloca em profundidade e/ou em 

largura de forma a fazer progredir ou a modificar o ângulo de ataque da sua 

equipa, servindo de “elo” de ligação eficaz de um para outro centro de jogo. 

 

Assim, “a definição de princípios de acção para os quatro momentos de 

jogo levará a um determinado padrão de jogo mas, para tal, terá de existir uma 

perfeita articulação e congruência entre esses mesmos princípios” (Campos, 

2008, pág. 45), no nosso caso concreto, nos princípios do ataque. Portanto, “o 

jogo emerge da confluência de uma dimensão mais previsível, induzida pelas 

leis e princípios, com outra menos previsível, materializada a partir da 

autonomia dos jogadores, que introduzem a diversidade e singularidade dos 

acontecimentos” (Garganta, 2006, pág. 201). 

 

2.2. Os métodos de jogo ofensivo 

 

2.2.1. Processo Ofensivo 

 

O processo ofensivo caracteriza uma das fases fundamentais do jogo de 

futebol. Este processo é objectivamente determinado, “pela equipa que se 

encontra de posse de bola, com vista à obtenção do golo, sem cometer 

infracções às leis do jogo” (Teodorescu, cit. por Castelo, 1996, pág. 129). 

Deste modo, o autor afirma que quando determinada equipa está de 

posse de bola, para além de poder concretizar o objectivo do jogo (golo), 

poderá igualmente: i) controlar o ritmo do jogo em função do resultado 

momentâneo, ii) surpreender a equipa adversária através de mudanças 

contínuas de orientação das acções táctico-técnicas e atempadamente fazer 

uma ocupação racional do espaço de jogo em função dos objectivos tácticos da 

equipa, iii) obrigar os adversários a passarem por longos períodos de tempo 

sem a posse da bola, levando-os a entrar em crise de raciocínio táctico e, 

consequentemente, expô-los a respostas tácticas erradas em função das 

situações de jogo, pois, desta forma, “os jogadores perdem concentração e 
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fatigam-se muito mais facilmente, uma vez que não podem cometer qualquer 

tipo de erro nas suas movimentações e estão sujeitos a um esforço mental 

muito desgastante” (Carvalhal cit. por Marques, 2005) e, iv) recuperar 

fisicamente com o mínimo de risco. 

Não obstante estas possibilidades de acção, todos os jogadores da 

equipa têm de ter em consideração que “a posse da bola não é um fim em si 

mesmo e torna-se utópico, se não for conscientemente considerada como o 

primeiro passo indispensável no processo ofensivo, sendo condição “sine qua 

non” para a concretização dos seus objectivos fundamentais” (Castelo, 1996, 

pág. 129), que são: 

 

a) Progressão/Finalização: 

Logo após a recuperação da posse da bola, o principal objectivo da equipa é 

o de progredir em direcção à baliza adversária, de um modo rápido e eficaz, 

evitando ao máximo a interrupção deste processo. Desta forma, a 

maximização destes objectivos pressupõe: i) a desorganização da defesa 

adversária com o intuito de se criarem as condições mais favoráveis, à 

resolução táctica das situações momentâneas de jogo quer em termos de 

espaço, de tempo ou de número ii) a orientação das acções táctico-técnicas 

em direcção à baliza adversária, e, iii) procurar criar as condições mais 

favoráveis à concretização efectiva da acção ofensiva, através de acções 

individuais de desmarcação ou remate, tendo em vista a obtenção do golo.  

 

b) Manutenção da Posse da Bola: 

Este é um dos objectivos mais procurados pelos vários intervenientes no 

fenómeno Futebol, no entanto, nem sempre ele é utilizado com o objectivo 

de se procurar o objectivo do jogo, o golo, mas sim, de evitar que o 

adversário tenha a bola em seu poder e possa através dela concretizar esse 

objectivo. Assim, como afirma Teodorescu (cit. por Castelo, 1996, pág. 130) 

“respeitar este objectivo significa evitar o risco irracional presente em alguns 

jogadores, através do qual se perde o esforço colectivo de uma forma 

extemporânea”. Porém, pensamos que este objectivo não deve ser utilizado 

como forma de se evitar perder a posse de bola, não arriscando acções 

táctico-técnicas que visem a concretização do processo ofensivo e, 
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consequentemente, o objectivo do jogo mas sim, como forma de o 

concretizar, arriscando essas acções sempre em função do modelo de jogo 

da equipa (e, consequentemente, dos princípios, sub-princípios, etc), pois, o 

risco faz parte do jogo. Como diz o provérbio popular português “quem não 

arrisca não petisca”.  

 

2.2.1.1. Etapas do processo ofensivo 

 

De acordo com Castelo (1996, pág. 131), o processo ofensivo começa 

antes da recuperação da posse da bola e, por isso, os jogadores que não 

intervenham directamente na fase defensiva da sua equipa, devem preparar 

mentalmente a acção ofensiva, na procura de espaços vazios, que possam ser 

utilizados para a estruturação do ataque, obrigando os seus adversários 

directos a preocuparem-se mais com a defesa da sua própria baliza do que 

com o ataque à baliza adversária. Assim, no momento em que a equipa que 

defende recupera a posse da bola, todos os jogadores, devem de imediato 

passar de uma atitude defensiva para uma ofensiva, dando início ao processo 

ofensivo. 

Castelo (1996, pág. 131-132) e Dietrich (1978, pág. 18-20) referem que 

existem 3 fases fundamentais no processo ofensivo, que são: 

 

a) Construção do Processo Ofensivo:  

Esta fase procura assegurar, em última análise, o deslocamento da bola da 

zona do terreno onde ela é recuperada, para as áreas vitais do terreno de 

jogo, através de circulações, combinações e acções tácticas individuais e 

colectivas visando a progressão da bola para as zonas propícias à 

finalização. Segundo Castelo (1996, pág. 131-132), é a fase do ataque mais 

fácil e frequentemente observável e onde se despende maior tempo para a 

sua concretização. Nesta fase, a circulação da bola pelos vários jogadores é 

realizada de uma forma contínua, fluente e eficaz, evitando-se ao máximo a 

perda da posse da bola, de modo a criar-se uma contínua instabilidade e 

consequentes desequilíbrios na organização defensiva adversária. 
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b) Criação de Situações de Finalização:  

Esta fase do processo ofensivo, segundo o autor, visa principalmente 

assegurar nas zonas predominantes de finalização, a desorganização da 

defesa adversária criando-se os pressupostos mais vantajosos, através de 

acções técnico-tácticas individuais e colectivas, para a concretização 

imediata do objectivo do jogo. É nesta fase do ataque que culminam as 

combinações “mais ricas” do ponto de vista táctico (binómio espaço-tempo), 

pois, só assim, é possível provocar as roturas necessárias à execução da 

fase seguinte, isto é, a fase de finalização. 

 

c) Finalização: 

 

Esta fase do processo ofensivo é objectivada pela acção técnico-táctica 

individual (remate) que culmina todo o trabalho da equipa com vista à 

obtenção do golo. Desenrola-se numa zona restrita do terreno de jogo, onde 

a pressão dos adversários é elevada e o espaço de realização é diminuto. 

Consequentemente, as condições de execução técnico-táctica exigem uma 

precisão e um ritmo elevados, em que a espontaneidade, a determinação e 

a criatividade são as componentes mais evidentes desta fase do ataque. A 

responsabilidade do jogador que objectiva esta fase do jogo reside na 

valorização individual daquilo que foi construído através do esforço colectivo. 

Esta é a última fase da acção com bola  e apresenta-se como decisiva e 

avaliadora de todo o processo de posse de bola. Do último gesto a executar 

depende o êxito da acção ofensiva, a avaliação do jogador, que entre outros 

tem no público um juiz implacável, e o estilo da equipa (Wrzos cit. por 

Bezerra, 1996, pág. 6). 

Todavia, Frade (1985, pág. 24), refere a existência de uma quarta fase, a 

Recuperação da Bola, como pertencente às fases fundamentais do processo 

ofensivo. Esta consideração do autor parece-nos bastante acertada, pois 

sem a recuperação da posse de bola é impossível atacar, e, o facto dos 

jogadores da equipa que defende, procurarem recuperar a bola para 

construir o ataque é, por si só, uma fase do ataque, pois ao realizarem 

acções táctico-técnicas de recuperação da posse da bola (pressing), estão a 

atacar o adversário, sendo “agressivos”, obrigando o adversário a errar. 
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2.2.1.2. Métodos do processo ofensivo 

 

De forma a consubstanciar estas três fases que falamos em cima, os 

treinadores optam normalmente por determinadas formas de organização que 

encerram em si princípios e sub-princípios diferentes, de acordo, como temos 

vindo a referir, com o modelo de jogo adoptado. Assim, segundo Castelo (1996, 

pág.133-142), essas formas de organização são as seguintes: 

 

2.2.1.2.1. O contra-ataque: 

Cuja forma de organização é caracterizada: i) pela transição de uma 

atitude defensiva para uma ofensiva após recuperação da posse de bola, ii) por 

uma transição rápida da zona onde se efectuou a recuperação da bola para as 

zonas predominantes de finalização, iii) por um elevado ritmo de circulação da 

bola e dos jogadores, iv) pela simplicidade do processo ofensivo, que implica 

um reduzido número de jogadores que intervêm directamente sobre a bola, v) 

por uma defesa baixa (perto da sua própria baliza) que obriga a equipa 

adversária a “subir” no terreno, originando espaços entre a linha defensiva 

destes e a sua baliza, propícios ao contra-ataque. 

 

2.2.1.2.2. O ataque rápido: 

Em que as suas características são as mesmas que foram referidas 

acima para o contra-ataque mas, com a diferença a estabelecer-se 

fundamentalmente no facto do contra-ataque procurar assegurar as condições 

mais favoráveis para a preparação da fase de finalização antes da defesa 

adversária se conseguir organizar eficazmente, enquanto o ataque rápido terá 

de preparar a fase de finalização já com a equipa adversária organizada de 

forma eficaz no seu método defensivo. Assim, observam-se os mesmos 

pressupostos referidos para o contra-ataque, especialmente no que diz 

respeito, à rápida transição da zona de recuperação da posse da bola para as 

zonas predominantes de finalização, com uma preparação mais demorada e 

trabalhosa de criação da fase de finalização. 
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2.2.1.2.3. O ataque posicional  

Que é caracterizado pelos seguintes aspectos: i) elevada preparação da 

fase de construção do processo ofensivo, em que a velocidade de transição da 

zona de recuperação da posse da bola às zonas predominantes de finalização 

deriva sempre do nível de organização da equipa em processo ofensivo e da 

equipa em processo defensivo, ii) a equipa joga permanentemente numa 

estrutura que demonstra um bloco homogéneo e compacto, devido às 

permanentes acções de cobertura ofensiva, principalmente, aos jogadores que 

intervêm directamente sobre a bola. iii) a utilização de um elevado número de 

jogadores e de acções técnico-tácticas para consubstanciar os objectivos do 

ataque, iv) as atitudes e as acções individuais e colectivas dos jogadores nas 

situações momentâneas de jogo, são resolvidas de forma segura, 

principalmente na fase de construção do processo ofensivo. Deste modo, o 

autor refere que é preferível uma equipa não perder a posse da bola e realizar 

“acções a mais” do que a perder desnecessariamente, e, v) criação 

permanente das condições mais favoráveis em termos numéricos, espaciais e 

temporais, para uma resposta táctica simples, eficaz e segura, em função das 

situações de jogo. 

 

Com efeito, cada equipa é diferente das demais, e por isso, cada uma 

delas utiliza no decorrer do jogo um método ofensivo predominante que deverá 

corresponder à preparação integral (técnico-táctica, física e psicológica) dos 

jogadores. Contudo, isto não significa, que consoante as circunstâncias do 

momento, não se procure tirar o máximo de vantagens e eficácia, através da 

aplicação de outros métodos ofensivos (Castelo, 1996, pág. 139). Assim, ainda 

segundo este autor, poder-se-á observar em jogo, um elevado número de fases 

ofensivas, que apresentam um conjunto de características fundamentais de 

dois métodos ofensivos e, que constituem formas de organização compostas: i) 

contra-ataque passando a ataque posicional, ii) ataque rápido passando a 

ataque posicional, iii) ataque posicional passando a ataque rápido, e, iv) contra-

ataque passando a ataque rápido (Garganta, 1997, pág. 214). Castelo (1996, 

pág. 139) classifica ainda as formas de organização que não chegam às zonas 

predominantes de finalização, como formas de organização incompletas, que 
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se caracterizam por uma tentativa de contra-ataque, ataque rápido ou ataque 

posicional. 

No entanto, de forma a consubstanciar estes métodos ofensivos, cada 

equipa terá, necessariamente, que estar de posse da bola e, a partir dessa 

posse, iniciar o processo ofensivo e concluí-lo o mais rápido possível, utilizando 

para o efeito, uma forma directa ou indirecta de chegar às zonas 

predominantes de finalização e, finalizar. 

 

2.2.1.3. O ataque directo e indirecto 

 

Como acabamos de referir em cima, cada equipa utiliza uma forma 

directa ou indirecta de chegar às zonas predominantes de finalização. Assim, 

segundo Castelo (1996, pág. 139), alguns autores referem-se ao jogo directo e 

ao jogo indirecto, sendo o primeiro caracterizado pela orientação sistemática 

das acções em direcção à baliza contrária, ou seja, desta forma, a fase de 

construção do ataque tende a ser reduzida, pois a equipa que ataca procura 

uma transição rápida do jogo da zona de recuperação da posse de bola para a 

zona preponderante de finalização. Já o jogo indirecto é caracterizado pelo 

predomínio da fase de construção do processo ofensivo através de uma 

trabalhosa e metódica progressão da bola em direcção à baliza adversária.  

Segundo Hughes (cit. por Castelo, 1996, pág. 139), muitas equipas de 

nível internacional organizam a sua estratégia sobre o ataque indirecto, 

baseado numa construção morosa do processo ofensivo, abarcando um 

elevado número de passes (definido por este autor, por 6 ou mais passes) em 

que os jogadores, pacientemente, fabricam uma oportunidade para rematar. 

Assim, segundo o autor, no centro desta estratégia de manter a posse da bola 

fixa-se uma ideia negativa, “enquanto temos a posse da bola a equipa 

adversária não pode fazer golo” e por isso, “o jogo directo exprime uma atitude 

positiva, isto é, jogar para ganhar e não, jogar para não perder, ou seja, não é 

condicionado pelo medo de perder a posse da bola, mas sim marcar golos”. 

Não obstante esta poder ser considerada uma análise correcta na maioria das 

situações, pelo facto das equipas que o fazem não terem capacidade para o 

fazer de outra forma, acreditamos que o jogo indirecto, embora seja utilizado 

por muitas equipas como forma de ter a bola em seu poder e com isso evitar 
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que a outra equipa possa fazer golo, ou seja, ter “a posse pela posse”, é a 

melhor forma de construção do processo ofensivo e, consequentemente, 

chegar às zonas preponderantes de finalização e, finalizar. Mas, para que isso 

aconteça, a equipa tem de actuar em função do modelo de jogo implementado 

pelo treinador e procurar usufruir dessa posse com o intuito de marcar tantos 

golos quanto possível. 

No entanto, vários estudos indicam o contrário, ou seja, que a melhor 

forma de construção do processo ofensivo e, consequentemente, chegar às 

zonas preponderantes de finalização e, finalizar, é através do jogo directo, 

utilizando um menor número de passes. Assim, Hughes (cit. por Garganta, 

1997, pág. 227), a partir da análise de 109 jogos, concluiu que 87% dos golos 

resultaram de sequências de cinco ou menos passes. Já Gréhaigne (cit. por 

Simões, 2006, pág. 9), constatou que os ataques rápidos constituem as acções 

de ataque mais perigosas, pois as jogadas que terminaram em golo não 

ultrapassaram os 3-4 passes. Mombaerts (1998) concluiu que a duração da 

fase ofensiva se caracteriza pela sua brevidade, pois verificou que, no jogo, a 

maioria dos golos se obtêm num lapso de tempo inferior a quinze segundos, e 

por isso, as sequências realizadas entre 1-4 passes são as mais eficazes, pois 

obtiveram 75% dos golos. Também Bate (1987, pág. 293-301), afirma que a 

probabilidade de marcar diminui de forma drástica, se a acção ofensiva superar 

os cinco passes, já que tal daria tempo a uma reorganização defensiva eficaz. 

Este autor refere ainda a importância da utilização do jogo directo e afirma que, 

no Futebol, embora nenhuma fórmula garanta 100% de sucesso, os seus 

estudos permitem concluir, que jogar segundo este estilo de jogo seria a 

melhor estratégia a seguir, pois, as equipas conseguiriam alcançar mais rápido 

e mais vezes o terço ofensivo. 

 

2.2.1.3.1. A posse de bola como condição “sine qua non” 

para a concretização do processo ofensivo…ter ou não ter a 

bola? Eis a questão!? 

 

A posse de bola é um dos aspectos mais reconhecidos no jogo de 

Futebol pelos treinadores e investigadores, para valorizar o rendimento dos 

jogadores e das equipas na competição (Lago Peñas & Martín Acero, 2005, 
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pág. 14). Assim, dentro dos indicadores de rendimento das equipas, o tempo 

de posse de bola ocupa um lugar relevante (Garganta, 2000; Bate, 1988, cit. 

por James, Jones & Mellalieu, 2004) pois, quanto maior for o tempo de posse 

de bola de uma equipa, maior é a possibilidade de marcar um golo (Bate cit. 

por James, Jones, & Mellalieu, 2004, pág. 507-508). Ainda segundo este ponto 

de vista, Correia (2003, pág. 57-58), num estudo comparativo entre liga 

Portuguesa e Liga Espanhola, verificou que as equipas de nível competitivo 

superior, e que apresentaram valores de posse de bola superiores, foram as 

que denotaram maior eficácia nas acções ofensivas, marcando mais golos que 

as restantes equipas. 

Por aqui podemos verificar uma imperiosa necessidade das equipas 

terem a bola em seu poder e, desta forma, procurarem consubstanciar o 

processo ofensivo traduzindo-o em golo. Neste sentido, Mourinho (cit. por 

Amieiro, Oliveira, Resende, & Barreto, 2006, pág. 192) afirma que a sua ideia 

táctica principal passa por terem “a noção bem clara da coisa mais importante 

no futebol moderno para além de marcar golos: ter a bola”. Todavia, e como 

referimos anteriormente, segundo Castelo (1996, pág. 129), a posse de bola, 

para além de ser uma condição sine qua non para as equipas poderem 

concretizar o processo ofensivo e, consequentemente, marcar golo, também 

lhes permite realizar outras acções técnico-tácticas que lhes permitam, por 

exemplo, controlar o ritmo de jogo ou recuperar fisicamente. Porém, 

acreditamos que uma equipa quando está na posse de bola, pode e deve 

assumir o jogo, tomando a iniciativa, independentemente, do resultado desse 

jogo, do tipo de jogo (por exemplo, se é um jogo da Liga Nacional ou da Liga 

dos Campeões ou se é um jogo a eliminar a uma ou duas mãos), do local de 

realização do jogo e da equipa adversária. Em conformidade, Mourinho (cit. por 

Amieiro, Oliveira, Resende, & Barreto, 2006, pág. 192) afirma que para ele 

“também muito claro é que, para se assumir o jogo, é necessário ter a bola”, ou 

seja, “assumir o jogo é ter a bola e usufruir dela”. A este respeito, alguma 

investigação recente verificou que as equipas que têm a iniciativa de jogo, têm 

um maior tempo de posse de bola do que as equipas que jogam na expectativa 

(Lago Peñas & Martín Acero, 2005, pág. 16), e por isso, essas equipas 

assumem o risco e actuam de acordo com esse princípio. No entanto, Lago 

Peñas & Martín Acero (2005, pág. 15), afirmam que para uma equipa que actua 
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na expectativa, utilizando o contra-ataque, a posse de bola pode ser pouco 

importante para inferir o seu rendimento, que pode ser objectivado através, por 

exemplo, dos remates consentidos à sua baliza ou pela velocidade de transição 

defesa-ataque após recuperação da posse de bola, a não ser que tenham o 

marcador contra e, por isso, tenham de modificar o seu comportamento 

estratégico. Contudo, pensamos que apesar de essas equipas actuarem na 

expectativa, elas necessitam ter a bola em seu poder para poderem atacar e 

marcar golo (a não ser que a equipa em posse de bola marque na própria 

baliza, o que quase nunca acontece!). Por outro lado, os autores referem que 

para uma equipa que pretenda ter a iniciativa de jogo, realizando um ataque 

posicional, é possível que a posse de bola seja muito importante e, quem sabe, 

que a análise do impacto que a posse de bola tem sobre o rendimento de cada 

equipa, se deva relacionar com o modelo de jogo de cada uma delas. 

Deste modo, modelos de jogo distintos, traduzem uma rede variada de 

relações entre as acções que a constituem. Assim, no que respeita à posse de 

bola, determinados modelos de jogo privilegiam os passes curtos com 

predomínio para as lateralizações, enquanto outros modelos privilegiam passes 

compridos e em profundidade, e ainda outros combinam estas duas 

características (Dias, 2000, pág. 22). Com efeito, para as equipas que têm 

como princípio a posse de bola e consequentemente, a iniciativa do jogo, esta 

é um recurso básico para o desenvolvimento do seu modelo de jogo baseado 

num ataque constante, para outros, com um projecto de jogo mais defensivo e 

fundamentado no contra-ataque, a posse de bola não é determinante para o 

seu êxito na competição (Lago Peñas, Martín Acero, Seiru-lo Vargas, & Álvaro 

Alcalde, 2006, pág. 6), o que em nosso entender, mais uma vez, é um 

equívoco, pois, uma equipa que não tenha a bola não pode marcar golo (a não 

ser na situação referida acima!). O que acontece na maioria das situações, é 

que algumas equipas abdicam de ter a bola e induzem o adversário a assumir 

o controlo do jogo, centrando-se no aproveitamento do erro, isto é, esperando a 

qualquer momento uma falha que permita elaborar um contra-ataque com 

eficácia e concretizá-lo em golo. Contudo, não obstante esta ser uma estratégia 

válida, acreditamos ser, antes de mais, uma estratégia adoptada pela 

incapacidade táctico-técnica individual dos jogadores dessas equipas e não, 

como uma estratégia em si. Ora, o que acontece é que os jogadores das 
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equipas que jogam na expectativa, não sabem o que fazer com a bola após a 

sua recuperação e, por isso, optam (ou o treinador opta!) por dar a iniciativa de 

jogo ao adversário.  

Como referimos acima, no nosso entender, é imperioso que se tenha a 

bola, no entanto, também o é, saber o que fazer com ela e dela usufruir, 

procurando sempre o objectivo máximo do jogo, o golo! Neste sentido, Cruyff 

(cit. por Barreto, 2003, pág. 18) refere que “depois de ter a bola, é preciso fazer 

alguma coisa com ela”, afirmando ainda que, “o problema é que hoje os 

jogadores são muito fracos tecnicamente, e não sabem o que fazer com a 

bola”. Não raramente, vemos equipas que ao longo do jogo estão elevados 

períodos de tempo na posse da bola, circulando-a por todo o espaço de jogo 

mas, com um único objectivo, não a perder, ou seja, ter “a posse pela posse”. 

Deste modo, pensamos que o mais adequado numa equipa de futebol será que 

esta jogue segundo um modelo de jogo que se baseia num ataque posicional 

(jogo indirecto), em que os jogadores concretizam o processo ofensivo de uma 

forma laboriosa e morosa (quanto baste!), com muitos passes, jogos de 

posições, formação de muitas linhas de passe, triângulos, controlo da 

velocidade de jogo e uso da velocidade da circulação da bola, mas de forma 

objectiva, procurando sempre atacar a baliza adversária, independentemente 

do resultado momentâneo do jogo. 

Na mesma linha de pensamento, Valdano (1997, pág. 139) dá um 

exemplo concreto do Ajax de Cruyff, afirmando que esta equipa “com a bola 

buscava a baliza adversária, tocando-a com paciência e critério, até encontrar 

o momento e o lugar para acelerar e agredir. Se o adversário cometesse um 

erro posicional, descobriam-no em cinco toques, se o rival não se deixava 

distrair, voltavam a começar as vezes que fossem necessárias da única 

maneira que se conhece: tocavam a bola para trás e tentavam por outro 

sector”. 

No entanto, quando se fala na posse de bola muitas vezes esquece-se 

que isso é só o primeiro passo, depois é preciso fazê-la circular, e para isso 

tem de se ser tecnicamente evoluído. Todos os jogadores daquela equipa (o 

Dream Team), eram tecnicamente excelentes e por isso ganharam tantas 

coisas (Cruyff cit. por Barreto, 2003, pág. 18). Face a isto, a Técnica, embora 

sempre subordinada à Táctica, traduz-se num aspecto fundamental para o 
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consubstanciar deste princípio específico de jogo, a posse da bola, e, 

respectivos sub-princípios. Concomitantemente, Sneyres (cit. por Pinto, 2002, 

pág. 29), afirma que uma equipa menos dotada tecnicamente, perderá com 

maior frequência a posse de bola. Porém, este princípio é comummente ligado 

às acções táctico-técnicas de passe que segundo Hargreaves (1990, pág. 51) é 

a segunda habilidade mais importante no Futebol e, por isso, um passe com 

qualidade é fundamental para a estratégia de qualquer equipa e envolve pelo 

menos dois jogadores - o que passa e o que recebe, referindo ainda que os 

jogadores de futebol devem desenvolver habilidades técnicas e mentais para 

realizar a tarefa com sucesso. Como sabemos, o passe é, talvez, a acção 

táctico-técnica mais utilizada no jogo de futebol pois, como refere Luxbacher 

(1996, pág. 13), muitos casos de sucesso no futebol dependem de jogadas 

combinadas, ou seja, do trabalho em equipa. O autor refere ainda que para as 

equipas conseguirem manter a posse de bola e criarem oportunidades de golo, 

elas devem possuir habilidade a passar e a receber a bola, logo, essas duas 

habilidades completam-se, pois o atleta efectua um passe e o outro recebe 

esse passe. Deste modo, deficiência nos passes e recepções, resultam, 

eventualmente, na perda da posse de bola e nas oportunidades de golo e, por 

isso, os jogadores ao realizarem um passe devem cuidar da orientação, força e 

velocidade da bola, porém, para o fazer, necessitam ser capazes de o fazer, 

não basta quererem. Desta forma, os jogadores que não forem capazes de o 

fazer com qualidade estarão, à partida, condenados a comprometer a 

qualidade de jogo da equipa. 

Face a estas constatações, poderíamos afirmar que o sucesso do 

processo ofensivo de qualquer equipa, estaria dependente, em larga escala, 

desta acção táctico-técnica e, por isso, a qualidade técnica, ou por outras 

palavras, a habilidade dos jogadores, é extremamente importante para a 

consubstanciação da mesma, de modo que seja possível à equipa concretizar 

as 3 fases do processo ofensivo referidas por Castelo (1996, pág. 131-132) e 

Dietrich (1978, pág. 18-20): Construção do processo ofensivo, Criação de 

situações de finalização e Finalização. Contudo, Cunha (2003, pág. 4), analisou 

189 jogos de nível competitivo superior e verificou que o número de passes 

errados não é significante para o resultado da partida, visto que a diferença 

entre as equipas vencedoras, errando menos e errando mais, não foi tão 
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significativa (53,97% para 42,33%, diferença de 11,64%). Outro aspecto 

importante verificado por este autor e, que demonstra que o número de passes 

errados não é determinante no resultado final da partida, é a média de passes 

errados das equipas vencedoras e das equipas derrotadas. Os vencedores 

erram em média 43,87 passes e os perdedores 45,13 passes, ou seja, uma 

diferença pouco significativa, de apenas 2,79%. Não obstante estes resultados, 

pensamos que esta acção táctico-técnica é extremamente importante na 

concretização do processo ofensivo e respectiva eficácia, pois, passes 

eficientes facilitam a recepção da bola e promovem uma fluidez de jogo 

considerável, permitindo uma menor percentagem de perdas de bola. Porém, a 

eficácia dos passes depende em grande medida da velocidade da bola no 

momento da recepção (Golomazov & Shirva, 1996, pág. 98) e, por isso, os 

tempos e ritmos de jogo estão logo à partida condicionados por esta acção 

táctico-técnica. 

 

2.3. Os Tempos e Ritmos de Jogo 

 

Como já vimos anteriormente, o processo ofensivo é caracterizado por 3 

fases que segundo Castelo (1996, pág. 131-132) e Dietrich (1978, pág. 18-20) 

são, a construção do processo ofensivo, a criação de situações de finalização e 

a finalização, que são consubstanciadas através de 3 métodos de ataque, o 

contra-ataque, o ataque rápido e o ataque posicional (Castelo, 1996, pág. 133-

142), no entanto, estas fases e métodos do processo ofensivo são sempre 

condicionadas pelos tempos e ritmos de jogo. Assim, a capacidade que uma 

determinada equipa tem de utilizar um ritmo-variação sequencial de acções 

individuais e colectivas, adaptado às situações momentâneas de jogo, 

determina o nível de maturidade técnico-táctica dessa equipa. Neste contexto, 

o ritmo pelo qual se desenvolve o processo ofensivo ou defensivo exprime-se 

pela velocidade (tempo), pela orientação (espaço) e pela organização das 

acções dessa equipa (acções técnico-tácticas, jogadores envolvidos, etc.). 

Assim, convém ter em mente, que o aumento do tempo e do ritmo dos 

comportamentos técnico-tácticos, geralmente, aumenta a probabilidade de 

execução ineficaz das acções que por si poderão incrementar o número de 

perdas de posse de bola. Face a isto, infere-se a necessidade de se 
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estabelecer um ritmo o mais conveniente possível, mantendo os níveis de 

rendimento da equipa (Castelo, 1996, pág. 156), sendo que esse ritmo se 

traduz num dos sub-princípios dessa equipa, servindo como guia orientador da 

forma de jogar da mesma e, simultaneamente, como regulador dos ritmos de 

jogo. O mesmo autor (1996, pág. 156) refere ainda que “o que é importante é 

que a equipa adversária nunca se consiga adaptar eficientemente ao ritmo e ao 

tempo de jogo, consubstanciado pelas constantes mudanças de cadência da 

velocidade (aumentando-se ou diminuindo-se) nos momentos oportunos”, de 

modo a criar instabilidade no seio dessa equipa e, assim, concretizar o 

objectivo máximo do processo ofensivo, o golo.  

Na mesma linha de pensamento, uma equipa de alto nível caracteriza-se 

pela capacidade de impor um ritmo e um tempo de jogo convenientes às suas 

acções e, consequentemente, desfavoráveis às acções da equipa adversária, 

de modo que essas acções, correspondam de forma ajustada à variedade das 

situações momentâneas de jogo (Castelo, 1996, pág. 405). Porém, os ritmos 

de jogo do futebol actual são bastante elevados mas, comummente ligados só 

às características físicas e fisiológicas do jogo, o que em nosso entender é um 

erro conceptual, pois os ritmos de jogo estão também ligados à velocidade de 

jogo. Neste sentido, Frade (1985, pág.25) refere que “o ritmo de jogo do 

“futebol de elite” é necessariamente elevado. Sim, correr «muito» no futebol é 

necessário, mas não é tudo!”. Mais importante é, de facto, saber quando 

«correr» e «como» correr, ou seja, saber quando e como devemos correr em 

função das situações momentâneas de jogo e em função do modelo de jogo 

adoptado pelo treinador e jogadores, e, por isso, “a concepção de jogo em 

relação ao futuro centra-se na velocidade de jogo (isto é, na circulação de bola 

e de jogadores), com os jogadores a serem muito mais ecléticos”, ou seja, essa 

velocidade de jogo traduz-se numa velocidade táctico-técnica, que segundo 

Guilherme Oliveira (1991, pág. 35), é “a velocidade, o ritmo e a intensidade de 

jogo que a equipa consegue imprimir durante o jogo ou momentos desse jogo” 

e, numa velocidade táctica individual, que é “a rapidez pela qual os jogadores 

conseguem realizar determinado princípio “técnico” que o modelo de jogo 

exige”. Neste âmbito, torna-se necessário devolver a «pausa» ao Futebol pois, 

“a «vertigem» pela velocidade, leva a que se queira fazer tudo «à pressa», 



  Revisão da Literatura 

34 

 

quando nesta modalidade é tão importante correr como parar, acelerar como 

travar, antecipar como esperar (Amieiro, 2005, pág. 37). 

De acordo com a conjectura actual, urge afirmar que uma maior 

velocidade no processo defensivo, no processo ofensivo e nos momentos de 

transição de um para o outro, levou a um aumento do ritmo de jogo no futebol, 

e por isso, esse aumento pode ser visto como um excelente argumento táctico 

das equipas de alto rendimento (Wzros, 1984; Mombaerts, 1991; Castelo, 

1996, cit. por Simões, 2006, pág. 13). Neste sentido, Castelo (1996, pág. 156) 

refere que “muitas vezes numa partida entre duas equipas de valor idêntico, a 

vitória é decidida pela capacidade de uma das equipas impor o seu ritmo de 

jogo”.  

Contudo, esse ritmo de jogo é consubstanciado pela acção táctico-

técnica de passe que, como já vimos anteriormente, é considerada por 

Hargreaves (1990, pág. 51), como “a segunda habilidade mais importante no 

Futebol”, a seguir, acreditamos nós, à habilidade (acção táctico-técnica) de 

remate, e isto porque, sem remate não se marcam golos! Assim, o passe de 

primeira é a acção mais eficaz para aumentar a velocidade de circulação da 

bola e, consequentemente, a velocidade de jogo, pois como refere Frade (cit. 

por Dias, 2000, pág. 20), “a bola é sempre mais veloz do que qualquer 

jogador”.  

Deste modo, torna-se imperioso que as acções táctico-técnicas de 

progressão, cobertura ofensiva, mobilidade e espaço se realizem, e, o que 

acontece muitas vezes é que essas acções não se realizam, comprometendo o 

processo ofensivo das equipas. Neste sentido, a capacidade de resistência das 

equipas terá necessariamente que emergir, no entanto, esta resistência não se 

refere à resistência física e fisiológica dos jogadores mas sim, a uma 

resistência táctico-técnica, que como menciona Guilherme Oliveira (1991, pág. 

35), não se define pela capacidade de resistir a um esforço de baixa e média 

intensidade o maior tempo possível, mas sim pela capacidade de resistir ao 

esforço de um jogo de futebol, com determinadas características e exigências, 

provocadas pelo modelo de jogo adoptado, durante os noventa minutos de 

jogo. Ou seja, é a capacidade das equipas jogarem segundo o modelo de jogo 

adoptado, mantendo do início ao fim do jogo a forma de jogar idealizada pelo 

treinador, isto é, independentemente do resultado do jogo, manterem a sua 
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identidade e não a descaracterizar. Por exemplo, uma equipa que se 

caracterize por um estilo de jogo indirecto, em que o passe curto, as constantes 

coberturas ofensivas e criação de linhas de passe sejam uma constante, passe 

a jogar num estilo de jogo directo, com passes longos e transições defesa-

ataque rápidas, só porque estão em desvantagem no marcador ou estão 

empatadas e precisam imperiosamente de ganhar. 

Portanto, o tempo e o ritmo de jogo têm uma grande importância no 

jogo, no entanto, segundo Teodorescu (cit. por Castelo, 1996, pág. 404-405), o 

tempo e ritmo de jogo “têm uma importância maior no ataque do que na defesa 

(devido à iniciativa, determinada pela posse da bola) e, consiste no maior ou 

menor número de acções individuais e colectivas, na velocidade de execução 

destas e na zona do terreno de jogo em que estas se desenvolvem”. 

 

2.4. O Espaço de Jogo 

 

No futebol o problema do espaço é essencial na resposta à variabilidade 

das situações momentâneas de jogo pois, quando uma equipa se encontra de 

posse de bola, a eficiência de realização das suas acções individuais e 

colectivas para a persecução dos objectivos do ataque passa inevitavelmente 

pela criação e exploração dos espaços livres (Castelo, 1996, pág. 53). 

Do exposto facilmente se conclui, que toda a dinâmica da execução 

técnico-táctica individual e colectiva que a lógica do jogo em si encerra, é 

focalizada e canalizada neste elemento estrutural. Assim, numa dimensão 

táctico/estratégica verifica-se que, os jogadores, em função do grande espaço 

de jogo que suporta o desenvolvimento da luta entre as duas equipas não 

permite que haja uma ocupação total desse mesmo espaço (entre 300 e os 

340m2/por jogador). Ora, isto pressupõe a compreensão clara e objectiva da 

importância dos comportamentos técnico-tácticos a empreender nos diferentes 

espaços vitais de jogo, e, por isso, “é necessário que cada jogador tome 

consciência da superfície onde vai evoluir, dos seus limites e da posição dos 

seus companheiros e adversários” (Teissie cit. por Castelo, 1994, pág. 91). 

Ora, cada jogador encontra-se confrontado com espaços dinâmicos que se vão 

modificando pelo deslocamento dos outros jogadores, em função da evolução e 
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desenvolvimento do jogo, condicionando o seu posicionamento e a sua 

situação no terreno de jogo (Castelo, 1994, pág. 91-95). 

Com efeito, a partir dos modelos de divisão do terreno de jogo 

preconizados por Worthington (1974), Zerhouni (1980), Kacani (1981), Wrzos 

(1984), Luhtanen et al. (1986), Mombaerts (1991), Castelo (1992), Gréhaigne 

(1992) e Godik & Popov (1993) (cit. por Garganta, 1997) podemos distinguir 

doze zonas (C) do terreno de jogo resultantes da justaposição da divisão 

transversal do mesmo em quatro sectores (A) com a divisão longitudinal em 

três corredores (B), tal como se pode observar na Figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – (A) Campograma relativo aos 4 sectores de jogo: SD – sector defensivo; SMD – 
sector médio defensivo; SMO – sector médio ofensivo; SO – sector ofensivo. (B) 
Campograma relativo aos 3 corredores de jogo: CD – corredor direito; CC – Corredor 
central; CE – corredor esquerdo. (C) Campograma relativo às diversas zonas do terreno de 
jogo: DD – defensiva direita; DC – defensiva central; DE – defensiva esquerda; MDD – 
média defensiva direita; MDC – média defensiva central; MDE – média defensiva esquerda; 
MOD – média ofensiva direita; MOC – média ofensiva central; MOE – média ofensiva 
esquerda; AD – avançada direita; AC – avançada central; AE – avançada esquerda - 
Retirado de Garganta (1997, pág. 203) 

 

Dentro destas zonas do terreno de jogo existem espaços que têm de ser 

utilizados de acordo com o modelo de jogo do treinador, respeitando os 

princípios de jogo inerentes a esse modelo. Assim, Castelo (1994, pág. 93) 

refere a existência de quatro sectores do terreno de jogo com as seguintes 

características: 
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1) Espaços de grande segurança e de responsabilidade individual e 

colectiva, onde se procura evitar situações perigosas para a sua própria 

baliza; 

2) Espaços onde subsiste um certo equilíbrio entre a segurança e o risco, 

isto é, procura-se manter a estabilidade da organização da própria equipa, 

não descurando a possibilidade de desequilibrar a organização da equipa 

adversária; 

3) Espaços onde permanece um certo equilíbrio entre o risco e a 

segurança, ou seja, procura-se desequilibrar a organização da equipa 

adversária sem negligenciar a estabilidade da sua própria organização, e por 

último; 

4) Um espaço de risco onde culminam as grandes combinações tácticas 

visando a concretização eficaz da acção ofensiva.  

O terreno de jogo é ainda dividido por zonas, que segundo Kacani (cit. 

por Castelo, 1994, pág. 93-94) são: i) Zona defensiva (ZD), ii) Zona 

preparatória (ZP), e, iii) Zona ofensiva (ZO).  

O autor evidencia ainda a existência de três corredores de jogo:  

1) Corredor esquerdo, 

2) Corredor central, e, 

3) Corredor direito, e por último, 

Espaços: 

1) Para preparar o ataque; 

2) Para preparar a defesa; 

3) Perigosos para a própria baliza; 

4) Favoráveis para rematar à baliza adversária; e, 

5) Favoráveis para centrar. 

 

De acordo com Garganta (1997, pág. 203), apesar de, a esta divisão do 

espaço, não corresponderem marcações físicas assinaladas no terreno de 

jogo, no domínio do treino e da competição ela tem constituído um referencial 

importante para a orientação dos jogadores, particularmente na determinação 

do estatuto posicional e da diferenciação de funções. Desta forma, os 

jogadores têm pontos de referência para poderem guiar a sua acção e “dar 

vida” ao modelo de jogo preconizado pelo treinador. 
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Merleau-Ponty (cit. por Castelo, 1994, pág. 92), refere que o terreno de 

jogo do futebol é percorrido por linhas de força que são articuladas por sector e 

que determinam um certo modo de acção e em que, cada movimento realizado 

pelo jogador modifica o aspecto desse terreno de jogo, estabelecendo novas 

linhas de força onde a acção por seu lado se desenvolve, alterando novamente 

o campo fenomenal. Este campo fenomenal será o espaço de jogo efectivo 

que, segundo Garganta (1997, pág. 204) “é uma superfície poligonal 

configurada a partir das linhas que unem os jogadores que se encontram no 

interior do espaço de jogo regulamentar, situados, num instante T, na periferia 

do espaço ocupado pelas equipas que se defrontam, excluindo os guarda-

redes” (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Espaço de jogo efectivo - Retirado de Garganta 
(1997, pág. 204) 

 

Em conformidade, Comucci (1983, pág. 49) afirma que “na prática, toda 

a dinâmica do jogo, todas as sagacidades técnicas e tácticas são focalizadas 

neste elemento – o espaço – o qual, por outro lado, está estreitamente ligado 

ao factor «tempo». Tendo mais espaço disponível, tem-se também mais tempo 

para decidir a solução melhor – o que se crê melhor – e não se é obrigado a 

agir com precipitação”. 

Por conseguinte, e indo ao encontro do que foi referido anteriormente, 

pensamos que a criação e aproveitamento destes espaços se deverá realizar 

através, fundamentalmente, de acções táctico-técnicas de passe, jogos de 

posições, formação de muitas linhas de passe, triângulos e controlo da 

velocidade do jogo (com alternância da velocidade da bola e dos jogadores) 
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que consubstanciem o processo ofensivo. Todavia, Castelo (1996, pág. 281) 

observou uma diminuição percentual da execução do gesto táctico-técnico de 

passe à medida que o centro de jogo se aproxima da baliza adversária. Neste 

sentido, 60% destas acções são executadas no meio-campo próprio, 

especialmente no sector do meio-campo defensivo (33%). A explicação destes 

valores deve-se ao facto, destas zonas do terreno de jogo constituírem 

espaços preferenciais à preparação e construção das acções ofensivas mas, 

também, e complementarmente, os jogadores quando perto da baliza 

adversária têm que encontrar e executar outros procedimentos técnico-tácticos, 

tais como o drible/finta e/ou simulação, que consubstanciam a procura de 

criação de vantagens para a concretização eficiente do processo ofensivo 

(Castelo, 1994, pág. 252). No entanto, em nosso entender, este espaço 

próximo da baliza adversária não tem de ser um espaço onde seja “proibido” 

realizar a acção táctico-técnica de passe, só porque existe a necessidade dos 

jogadores criarem vantagens para a concretização desse processo. Assim, 

pensamos que as equipas devem, antes de mais, manter-se fiéis ao modelo de 

jogo adoptado pelo treinador e não se descaracterizarem, e depois, utilizarem o 

passe como um elemento criador de vantagens espaciais, propícias à 

finalização com êxito. Não raramente, vemos equipas de alto gabarito a 

utilizarem os corredores laterais, perto da grande-área adversária, para 

executarem a acção táctico-técnica de cruzamento quando, muitas vezes, esta 

acção não deve e não pode ser executada, pelo facto de se encontrarem na 

área apenas dois atacantes, para quatro ou cinco defesas, o que origina, 

imensas vezes, contra-ataques perigosos para a sua própria baliza. Isto 

acontece, porque a equipa encontra-se lançada no ataque e com bastante 

espaço na retaguarda da defesa, espaço esse propício para os contra-ataques 

adversários. Deste modo, pensamos que essas equipas deveriam utilizar os 

corredores laterais para “jogar”, procurando através de passes curtos, 

coberturas ofensivas e respectiva criação de linhas de passe, conceber os 

espaços propícios à finalização com êxito do processo ofensivo, utilizando os 

cruzamentos apenas em última instância.  

Todavia, o problema enunciado não se refere apenas ao problema em si 

mas, também, a um problema espacial, ou seja, determinados espaços do 

terreno de jogo estão desde há bastante tempo estereotipados. Assim, espaços 
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como a grande área não são considerados como espaços próprios para “jogar”, 

pois como refere Kacani (cit. por Castelo, 1994, pág. 94), esses espaços são 

favoráveis para rematar, induzindo os jogadores a fazê-lo, mal entram na 

grande área adversária, independentemente de ter um jogador ou mais à sua 

frente. Ora, o que acontece é que esses remates, muitas vezes, batem no 

corpo adversário e apenas contam para a estatística e não para a 

concretização com êxito do processo ofensivo, o golo. Portanto, somos da 

opinião que as equipas devem “jogar” segundo o modelo de jogo adoptado em 

todo o espaço de jogo, sempre da mesma forma, utilizando jogos de posições, 

formação de muitas linhas de passe, triângulos e controlo da velocidade do 

jogo (com alternância da velocidade da bola e dos jogadores), ou seja, somos a 

favor de um estilo de jogo indirecto aproveitando todos os centímetros do 

terreno de jogo para desenvolver a forma de jogar que se pretende, pois, 

“quando se fala em espaços e posse de bola no futebol, estamos no fundo a 

falar de um problema geográfico, que dará vantagem a quem ocupar todas as 

zonas do relvado de modo mais inteligente” e delas usufruir, pois, “os 

jogadores nunca devem esquecer que o relvado tem 104 por 67 metros e a 

bola deve, durante os 90 minutos, ser apresentada a todos os pedacitos de 

relva sem excepção” (Victor Fernandez cit. por Lobo in Correia, 2003, pág. 7). 

Não obstante este problema espacial ser um facto, também o é, o 

problema da criatividade ou, por outras palavras, a inteligência criativa, pois 

como refere Amieiro (2005, pág. 36), “um jogador pela sua qualidade táctico-

técnica e criatividade pode «encontrar» tempo «noutros espaços» que não o 

físico, na medida em que o Espaço não tem só área, mas também volume”.  

 

2.4.1. A inteligência criativa na descoberta de soluções…apanágio 

dos melhores jogadores ou mera coincidência? 

 

“As invenções e criações que se inscrevem nos princípios, regras, 

esquemas, teorias pré-existentes relevam de uma inventividade ou criatividade 

banal, ou mesmo quotidiana. Mais raras são as invenções que transgridem as 

regras, e as criações que as revolucionaram” (Morin, 1986, pág. 177). No 

entanto, como referem Alencar e Rodrigues (1994, pág. 78-79) o indivíduo 

criativo, embora seja de grande importância para a sociedade, é também visto 
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como alguém ameaçador pois, as suas ideias originais e, muitas vezes, 

revolucionárias, questionam a forma de ser e pensar de um grupo social que 

podem gerar momentos de desestabilização no seio desse grupo e mudar a 

sua configuração. As mesmas autoras referem ainda que essas ideias 

denominadas revolucionárias são produzidas por indivíduos de grande 

potencial criativo, que desenvolvem, seja na arte ou na ciência, valores 

divergentes daqueles que são usados na sua época e que, ao serem aceites e 

socialmente absorvidos, trazem significativas contribuições ao desenvolvimento 

do saber humano. Segundo as autoras, tal facto pode ser facilmente observado 

através das biografias de grandes pensadores, cientistas e/ou artistas que, por 

pensarem de forma diferente da norma da sua época, sofreram violentas 

reacções por parte da sociedade. Assim, com o intuito de se evitar a produção 

socialmente divergente, as sociedades criam uma série de mecanismos que 

têm como objectivo dificultar e, muitas vezes, impedir a expressão do potencial 

criativo. A estes mecanismos sobrevivem, unicamente, aqueles indivíduos 

detentores de um grande potencial, aliado, simultaneamente, a características 

como autoconfiança, coragem e persistência (Alencar & Rodrigues, 1994, pág. 

78-79).  

No futebol, como na vida social, estes mecanismos impeditivos do 

potencial criativo são uma constante, pois, os treinadores estão 

constantemente demasiado preocupados com a táctica, com o facto de os 

jogadores cumprirem com as suas funções no seio da equipa, respeitando os 

princípios inerentes ao modelo de jogo por si preconizado, que se “esquecem” 

de dar liberdade aos jogadores mais criativos para darem azo ao seu potencial. 

Assim, pensamos que esta castração criativa do jogo deveria ser repensada e 

evitada, com o intuito de tornar o jogo de futebol dotado de mais qualidade e 

imprevisibilidade. Para isto, os treinadores devem respeitar a individualidade 

dos jogadores mais criativos mas, impondo limites a essa criatividade sem 

impor limites, ou seja, dar azo à imaginação criativa desses jogadores fazendo-

os ver que existem limites impostos pelo modelo de jogo adoptado. Esta ideia 

fica bem patente numa afirmação de Jack Welch  (cit. por Teixeira, 2007, pág. 

36) que afirma que “para conquistar o mercado, os líderes têm absolutamente 

que respeitar a individualidade dos criativos. Eles são diferentes. Os 

verdadeiros criativos parecem desligar-se quando são comprimidos em 
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padrões normais de comportamento, e os bons gestores têm de estar cientes 

disso. Mas se querem que a organização prospere, têm de se certificar de que 

essas diferenças não ultrapassam os limites, pois os criativos têm que saber 

que existem limites e valores, e que têm de os respeitar. Têm que perceber que 

as empresas e os negócios não são museus. Não existem para expor 

criatividade, mas sim, para a capitalizar”. A mesma ideia é traduzida por 

Valdano (1997, pág. 27) que afirma que tudo no Futebol, inclusive a 

criatividade, necessita de se apoiar numa ordem. Ela vale como ponto de 

partida, mas como é difícil encontrar o equilíbrio, são muitos os treinadores que 

exageram e que a têm como ponto de partida e de chegada, ou seja, tudo é 

ordem. O primeiro prejudicado é o instinto do jogador, o segundo é o 

espectador, aquele que gosta de bom futebol.  

De acordo com estas afirmações, somos da opinião que aos jogadores 

mais criativos, tem de ser dada mais liberdade e compreensão pois, “sem 

homens-futebolistas criativos não haverá futebol de qualidade, existirá «o de 

sempre», o reiterar de gestos que a nada conduzem sabidos entre todos” 

(Coca, 1985, pág. 331). Isto porque, os desportistas previsíveis (que sabem de 

antemão o que fazer) não são os que constituem mais perigo. Ao invés, os 

desportistas criativos (que concebem soluções momentâneas) são os que 

causam mais problemas aos adversários (Araújo, 2005, pág. 25), são eles que 

conseguem arranjar espaço onde falta espaço, ou seja, através do potencial 

técnico que têm conseguem, por exemplo, numa jogada de ataque, sair de uma 

situação de 1x3 quando, à partida, a jogada estava condenada ao fracasso. 

Assim, o problema espacial deixa de existir, no entanto, não podemos deixar 

de considerar que essa capacidade invulgar de criação de espaços tenha de 

ocorrer em função de um modelo de jogo e respectivos princípios. 

Como facilmente se percebe pelo exposto no ponto anterior (2.4 O 

espaço de jogo), “as combinações espaciais implicam um número infinito de 

possibilidades” (Castelo, 1994, pág. 91), que se traduzem em várias 

combinações complexas, consubstanciadas através de acções táctico-técnicas 

individuais e colectivas, e cuja realização, induz o aparecimento da inteligência, 

da criatividade. Assim, os jogadores mais inteligentes são aqueles que 

conseguem transformar aquilo que parece (e muitas vezes é!) difícil, em algo 

fácil. 
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Neste contexto, é essencial a “construção” de jogadores talentosos, que 

possam adicionar algo mais à organização colectiva de uma equipa, dotando-a 

de singularidade e expressividade (Fonseca & Garganta, 2008, pág. 85). 

Desta forma, os jogadores mais talentosos são aqueles que põem em 

campo todo o seu potencial criativo sem deixarem de jogar para a equipa, 

“permitindo o crescimento colectivo pela transcendência individual” (Fonseca, 

2006, pág. 85). Portanto, face ao exposto, parece-nos que esses jogadores de 

qualidade superior são os mais inteligentes pois, são capazes de ver e 

descobrir soluções que o jogador comum não consegue. Szent-Gyorgÿ (cit. por 

Morin, 1986, pág. 177) afirma mesmo que “a descoberta consiste em ver o que 

todo o mundo viu e em pensar o que ninguém pensou”. Deste modo, “toda a 

descoberta, a começar pela de uma coisa visível para todos, é uma conquista 

cognitiva que comporta invenção e criação” (Morin, 1986, pág. 177) e, por isso, 

a inteligência criativa parece-nos, de facto, apanágio dos melhores jogadores e 

não mera coincidência!  
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3. Problema e Objectivos 

 

3.1. Problema 

 

Através de uma análise estatística dos dados relativos às sequências 

ofensivas positivas observadas para o Barcelona e o Porto, tentaremos traçar 

um perfil acerca da forma como estas equipas desenvolvem o seu processo 

ofensivo. Assim, ao se analisar como ambas as equipas desenvolvem esse 

processo, podemos perceber, em parte, como elas chegam à eficácia ofensiva. 

No entanto, face ao reduzido número de jogos observados para cada equipa (2 

jogos) não iremos cair no erro de afirmar o que quer que seja em relação a este 

assunto, iremos sim, tentar caracterizar de um modo geral, a forma como as 

duas equipas constroem o processo ofensivo, em função das 20 variáveis 

estudadas, que poderão fornecer informação relevante para o que se pretende 

neste estudo.  

 

3.2. Objectivos 

 

Como objectivos para o presente trabalho temos: 

 

- Identificar as acções táctico-técnicas que ajudam a traçar um perfil 

geral do Modelo de Jogo Ofensivo de cada uma das equipas em estudo. 

 

- Identificar qual das duas equipas apresenta maior eficácia ofensiva.
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4. Metodologia 

 

4.1. Método 

 

Para o presente estudo baseamo-nos na metodologia utilizada num 

estudo efectuado por Garganta (1997, pág. 192-220), onde este autor procurou 

analisar a organização ofensiva em equipas de alto nível competitivo, com base 

na análise de sequências de jogo. A razão para tal opção, fundamenta-se na 

adequação desta metodologia aos objectivos propostos para este trabalho e, 

também, pelo facto desta metodologia estar apresentada de uma forma muito 

clara e explicativa, conseguindo desta forma, fornecer informação mais 

elucidativa sobre alguns aspectos relevantes para o estudo. 

 

4.2. Critérios de selecção da amostra 

 

O Futebol é a modalidade de excelência da grande maioria dos países 

europeus e, por isso, “as competições desportivas de elevado nível são 

momentos privilegiados para proceder à observação e análise do 

comportamento dos jogadores e das equipas” (Garganta, 1997, pág. 195), 

podendo, desta forma, fornecer dados importantes para a compreensão do 

jogo.  

Os campeonatos nacionais de países europeus, nomeadamente o 

Português e o Espanhol, representam de uma forma fidedigna “o progresso dos 

vários estilos e escolas de jogo, dos métodos e das concepções mais 

avançadas” (Garcia cit. por Garganta, 1997, pág. 196), “constituindo o reflexo 

das novas tendências” (Moravec, 1982; Mombaerts, 1991 cit. por Garganta, 

1997, pág. 196) “e estabelecendo os referenciais do desenvolvimento desta 

modalidade desportiva” (Castelo cit. por Garganta, 1997, pág. 196). 

Assim, a análise da actividade competitiva de equipas representativas à 

escala europeia, como o FC Porto e o FC Barcelona, ambos campeões 

europeus, este último em título, “pode contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo de treino, criar condições favoráveis para a observação e aferir a 

pertinência dos comportamentos dos jogadores no jogo. Nesta medida, abre 

caminhos para a elaboração mais detalhada dos designados modelos de jogo, 
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cujo conteúdo pode contribuir para o aumento de eficácia do processo de 

treino” (Wrzos, 1981 cit. Garganta, 1996).  

Partindo destes pressupostos, no presente estudo seleccionamos uma 

amostra de 340 sequências ofensivas, das quais, 256 sequências são positivas 

e 84 são negativas, realizadas por duas equipas de alto nível competitivo, 

recolhidas em 4 jogos correspondentes à última edição da Liga Portuguesa e 

da Liga Espanhola: 

  

Liga Portuguesa: 

» C.S. Marítimo-F.C.Porto (27ª Jornada no dia 3 de Maio de 2009); 

» F.C. Porto-Nacional da Madeira (28ª Jornada no dia 10 de Maio de 

2009). 

 

Liga Espanhola: 

» Real Madrid-F.C. Barcelona (34ª Jornada no dia 3 de Maio de 2009); 

» F.C. Barcelona-Villareal C.F. (35ª Jornada no dia 10 de Maio de 2009). 

 

4.3. Recolha e Registo das Imagens 

 

Segundo Garganta (1997, pág. 196-197), no Futebol o contexto de jogo 

é muito incerto devido ao número de jogadores envolvidos, à natureza do 

confronto e às dimensões do terreno, que fazem com que a forma, o ritmo e a 

quantidade das acções desenvolvidas pelos jogadores das equipas que se 

defrontam, compliquem o seu registo ou, frequentemente, proporcionem a 

ocorrência de erros, quer de observação, quer de notação. Deste modo, a 

observação do jogo através de imagens videogravadas possibilita ao 

observador manipular a variável tempo, nas sucessivas fases da partida, 

viabilizando a observação repetida e pormenorizada das sequências de jogo, 

tantas vezes quantas as desejadas, sem as desvirtuar, o que permite minimizar 

eventuais erros. Porém, existem algumas desvantagens na utilização de 

gravações realizadas a partir de transmissões televisivas convencionais. 

Assim, uma dessas desvantagens é que, na maior parte das vezes, essas 

gravações apenas possibilitam a observação dos jogadores que se encontram 

num raio relativamente próximo à bola (Rico cit. por Garganta, 1997, pág. 197) 
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e, por isso, esta parcelizacão de imagem pode implicar perda de informação 

(Cabezon & Fernandez cit. por Garganta, 1997, pág. 197).  

O ideal seria adquirir imagens captadas num plano zenital, cobrindo todo 

o terreno de jogo, de modo que fosse possível identificar cada um dos 

jogadores. No entanto, os jogos televisionados não obedecem a tais requisitos 

e, não obstante as limitações que lhes são inerentes, os registos 

videogravados assim obtidos constituem, no seu conjunto, um universo muito 

importante, dada a qualidade, quantidade e diversidade de informação que 

encerram (Garganta, 1997, pág. 197). 

As observações realizadas neste estudo centraram-se nas sequências 

ofensivas, e foram dirigidas, principalmente, para as acções desenvolvidas 

junto da bola ou próximo dela. Neste sentido, pode dizer-se que onde está a 

bola está o centro do jogo (Castelo cit. por Garganta, 1997, pág.197) e, por 

isso, a análise foi realizada em função da sua posição e da sua utilização. 

Portanto, sendo o Futebol o nosso objecto de estudo e, partindo do seu 

conhecimento, procurar-se-á respeitar as respectivas exigências, pelo que será 

a partir deste modus operandi que esta investigação será levada a cabo.  

 

4.4. Definição e Explicação das Variáveis 

 

Tendo por base as sequências de jogo, a inclusão das variáveis tácticas 

foi efectuada com referência a quatro macrodimensões: i) Macrodimensão 

Tempo, ii) Macrodimensão Espaço, iii) Macrodimensão Tarefa, e, iv) 

Macrodimensão Organização da Equipa, como se pode verificar nos quadros a 

seguir apresentados (Quadros 1, 2, 3 e 4). 
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Quadro 1 – Macrodimensão Tempo 

Macrodimensão Tempo 

Variável Código Descrição Procedimento 

Tempo de jogo 

decorrido 
Tjd 

Período de tempo que decorre desde o início do jogo até ao momento em que tem lugar 

a acção de posse de bola relativa ao início da sequência de jogo observada.   

Foi anotado o Tdj para cada sequência ofensiva observada (ficha do 1º momento – ver 

anexos). No início do jogo, (primeiro contacto com a bola no pontapé de saída) o 

cronómetro incorporado no programa de análise do jogo foi colocado em 00’00’’. A partir 

deste momento, o cronómetro indicava automaticamente o Tdj correspondente a cada 

acção observada. Para a análise dos indicadores observados, em relação a esta variável, 

o Tjd foi dividido em seis períodos, com igual duração, de 15 minutos (de Q1 a Q6): Q1 

[0-15[, Q2 [15-30[, Q3 [30-45[, Q4 [45-60[, Q5 [60-75[, Q6 [75-90].    

Tempo de 

realização do 

ataque 

TRA 

Período de tempo que decorre entre o início do processo ofensivo (primeiro contacto 

com a bola) e a sua conclusão através de: 

(1) Remate enquadrado com a baliza, que provoque pelo menos uma das seguintes 

situações: (i) Golo; (ii) defesa do guarda-redes (GR); (iii) intercepção de um jogador da 

equipa que defende, que constitua o último obstáculo móvel a transpor, substituindo 

posicionalmente o GR da sua equipa; (iv) embate da bola nos postes ou na barra. 

(2) Remate não enquadrado que implique perda de posse de bola; 

(3) Qualquer acção que implique perda de posse de bola, desde que respeite as 

condições relativas ao conceito de posse de bola definido no Quadro 4 e, se desenvolva no 

meio campo ofensivo 

O tempo gasto em cada sequência foi contabilizado através do cronómetro integrado 

no programa de análise do jogo com contagem do tempo real. 

O observador registou (ficha do 1º momento – ver anexos), em relação a cada equipa 

e para cada sequência ofensiva, o tempo decorrido entre o primeiro contacto com a bola 

(correspondente ao início da sequência ofensiva) e o momento do último contacto com a 

bola realizado pelo mesmo, ou por outro dos seus jogadores nessa mesma sequência. 
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Quadro 2 – Macrodimensão Espaço 

Macrodimensão Espaço 

Variável Código Descrição Procedimento 

Local de 

Aquisição ou 

Recuperação da 

posse da bola 

LAR 

Zona do terreno de jogo (sector e 

corredor) na qual se desenvolve a 

acção observada. 

A partir dos modelos de divisão do terreno de jogo preconizados por Worthington (1974), Zerhouni (1980), Kacani (1981), Wrzos (1984), Luhtanen 

et al. (1986), Mombaerts (1991), Castelo (1992), Gréhaigne (1992) e Godik & Popov (1993) (cit. por Garganta, 1997) distinguimos doze zonas (C) do 

terreno de jogo resultantes da justaposição da divisão transversal do mesmo em quatro sectores (A) com a divisão longitudinal em três corredores 

(B), tal como se pode observar na figura 2 (pág. 36). Assim, com vista a uma leitura mais directa dos resultados, definimos o campograma nas 

seguintes zonas: DD (defensiva direita), DC (defensiva central), DE (defensiva esquerda), MDD (média defensiva direita), MDC (média defensiva 

central), MDE (média defensiva esquerda), MOD (média ofensiva direita), MOC (média ofensiva central), MOE (média ofensiva esquerda), AD 

(avançada direita), AC (avançada central), AE (avançada esquerda). * 

Para cada sequência ofensiva estudada, foi registada a zona do campograma que correspondia ao primeiro momento de posse de bola (Ficha do 

1º momento – ver Anexos). 

Número de 

Variações de 

Corredor 

NVC 

Número de vezes que, na 

sequência ofensiva, a bola circula, 

através de passe, para um corredor 

diferente. 

* Igual divisão do terreno de jogo. 

Para cada sequência ofensiva estudada foi registada a zona do campograma por onde a bola circulou através de passe. (Ficha do 1º momento – 

ver Anexos). 

Local de 

Desenv. da 

Posse de Bola 

LDPB* 

Zona do terreno de jogo (sector e 

corredor) na qual se desenvolve a 

acção observada. 

* Igual divisão do terreno de jogo. 

Para cada sequência ofensiva estudada foi registada a zona do campograma onde se desenvolveu a posse de bola. (Ficha do 5º momento – ver 

Anexos). 

Local de 

ocorrência do 

Remate ou 

Finalização 

LRF* 

Zona do terreno de jogo (sector e 

corredor) na qual ocorrem as acções 

observadas. 

* Igual divisão do terreno de jogo. 

Para cada sequência ofensiva estudada foi registada a zona do campograma onde ocorreu o remate ou a finalização. (Ficha do 5º momento – ver 

Anexos). 

 

* No estudo de Garganta (1997) estas variáveis não foram consideradas, no entanto, pensamos que o deveriam ser, pois é importante para o estudo em questão, perceber onde é que as 

duas equipas procuram concretizar o processo ofensivo e em que zonas do terreno de jogo desenvolvem a posse de bola, o que nos poderá ajudar a entender o processo ofensivo de ambas as 

equipas. 
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  Quadro 3 – Macrodimensão Tarefa 

Macrodimensão Tarefa 

Variável Código Descrição Procedimento 

Forma de 

aquisição ou 

recuperação 

da posse da 

bola 

FAR 

Forma de aquisição ou de recuperação da posse da bola 

que correspondem ao início do processo ofensivo. 

Foram registados os seguintes tipos de aquisição ou recuperação da posse da bola: (i) pontapé de saída (PS), no início e 

reinício do jogo ou após a marcação de um golo; (ii) pontapé de baliza (PB); (iii) fora-de-jogo do adversário (FJ); (iv) 

fragmentos constantes do jogo (FCJ): canto (c), arremesso da bola pela linha lateral (ll), livre directo (ld) ou indirecto (li), 

defesa (Def) ou reposição da bola pelo guarda-redes (RGR); (v) falta do adversário (Ft); (vi) erro adversário (Err); (vii) 

intercepção (I); (viii) desarme (D) (ficha do 5º momento – ver Anexos).  

Número de 

contactos 

com a bola 

Nct 

Número de contactos com a bola realizados por todos os 

jogadores intervenientes em cada sequência ofensiva 

observada.  

Foi registado o número de contactos com a bola realizados por todos os jogadores intervenientes em cada sequência 

ofensiva observada (ficha do 2º momento – Ver Anexos). 

Número de 

Passes 

realizados 

Npr 

Número de passes realizados por todos os jogadores 

intervenientes em cada sequência ofensiva. 

Foi registado o número de passes realizados por todos os jogadores intervenientes em cada sequência ofensiva observada 

(ficha do 2º momento – Ver Anexos). 

Tipo de passe 

realizado 
TP 

Tipo de passe utilizado (curto/médio e longo) para cada 

sequência ofensiva analisada, relativamente à dimensão 

alcance (a).  

 

No sentido de esclarecer a componente alcance, e como foi realizado no estudo de Garganta (1997, pág. 192-220), 

registou-se como passe curto/médio (Pct), todas as vezes que a bola foi transmitida na mesma zona topográfica ou numa das 

zonas contíguas assinaladas no campograma (figura 2 – pág.35). Quando a bola foi transmitida entre dois elementos da 

mesma equipa, cruzou uma das zonas contíguas à da origem da acção e foi jogada numa terceira zona, registou-se um passe 

longo (Plg). Com efeito, apenas foram contabilizados como passes as acções em que a bola foi efectivamente transmitida a 

um elemento da mesma equipa (ficha do 2º momento – ver Anexos). 

Assim, foi registado o tipo de passe utilizado de acordo com a dimensão alcance (a) para cada passe de cada sequência 

ofensiva (ficha do 2º momento – ver Anexos). 

Número de 

jogadores que 

contactam a 

bola 

NJ 

Número de jogadores da equipa que ataca que contactam 

com a bola em cada sequência ofensiva. 

Foi registado o número de jogadores, da equipa que ataca, que contactaram com a bola em cada sequência ofensiva 

observada (ficha do 3º momento – ver Anexos). 

Número de NR Número total de bolas recebidas pelos jogadores da Foi registado o número total de bolas recebidas pelos jogadores da mesma equipa em cada sequência ofensiva observada. 
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bolas 

recebidas 

mesma equipa em cada sequência ofensiva.  Considerou-se que um jogador recebe a bola apenas quando este executa pelo menos dois toques seguidos na bola (ficha do 

3º momento – ver Anexos). 

Número de 

bolas 

conquistadas 

NC 

Número de bolas conquistadas pelos jogadores da mesma 

equipa em cada sequência ofensiva. Aqui, o termo conquistar 

refere-se apenas ao momento em que um jogador ao 

recuperar a posse de bola, o faça através da acção de 

Desarme, que implica um duelo entre, pelo menos, dois 

jogadores. 

Foi registado o número de bolas conquistadas pelos jogadores da mesma equipa em cada sequência ofensiva observada 

(ficha do 3º momento – ver Anexos). 

Bolas 

Jogadas Total 
BJt 

Número total de bolas jogadas em cada sequência 

ofensiva. 

No sentido de caracterizar o volume de jogo com bola de ambas as equipas, foram considerados o número de contactos 

realizados com a bola (Nct), o número de bolas conquistadas (NC) e o número de bolas recebidas (NR), encontrando-se assim 

o total de bolas jogadas, onde BJt = NR+NC+Nct. Assim, foram registados o BJt de ambas as equipas para cada sequência 

ofensiva observada (ficha global de registo das observações – ver anexos).  
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Quadro 4 – Macrodimensão Organização da Equipa 

Macrodimensão Organização da Equipa 

Variável Código Descrição Procedimento 

Sequências 
Ofensivas 

S 

Sequência de acções ofensivas 

que começa no momento de 

recuperação da posse da bola até 

ao momento da concretização do 

processo ofensivo, através da 

acção táctico-técnica de remate - 

enquadrado ou não com a baliza 

(ficha global de registo das 

observações – ver anexos). 

Foram registadas todas as sequências ofensivas para ambas as equipas em estudo, de acordo com a sua ordem de ocorrência, considerando a 

seguinte tipologia: (i) SP (sequência positiva) – sempre que a sequência é concluída com remate (enquadrado ou não), e/ou sempre que a bola é jogada 

no meio campo ofensivo, ou a partir dele, mesmo que a sequência não seja concluída com remate. (ii) SN (sequência negativa) – sempre que a bola 

não chega a ser jogada no meio campo ofensivo, ou a partir dele. 

Como aconteceu no estudo de Garganta (1997, pág. 192-220), apenas foram objecto de análise detalhada as SP. O conceito de sequência ofensiva 

decorre do conceito de posse de bola. Assim, Garganta (1997, pág. 209) afirma que uma equipa se encontra na posse de bola e, por isso, em processo 

ofensivo, quando qualquer um dos seus jogadores respeita, pelo menos, uma das seguintes situações: (1) realiza pelo menos três contactos consecutivos 

com a bola, (2) executa um passe positivo (que permite manter a posse da bola), e, (3) realiza um remate (finalização). 

» Em relação ao início da posse de bola foram analisados os seguintes indicadores: tempo de jogo decorrido, local/zona do terreno e forma de aquisição 

ou recuperação da bola. 

» Em relação ao desenvolvimento da posse de bola foram analisados os seguintes indicadores: número de variações de corredor e local de 

desenvolvimento da posse de bola. 

Fim da 
sequência 

FS 

Forma como terminam as 

sequências ofensivas. 

Foi registado, o momento em que cada sequência ofensivas termina (FSm) e, o tipo de acção que origina o término de cada sequência ofensiva (FSt), 

atendendo às seguintes acções: i) Corte por intermédio de um adversário; ii) Erro de um jogador da equipa em posse de bola; iii) Remate para fora; iv) 

Remate contra o corpo do adversário; v) Golo na baliza adversária; vi) Intercepção por intermédio de um adversário; vii) Bola Fora (quando um jogador da 

equipa em posse de bola a deixa sair para fora dos limites regulamentares do terreno de jogo; viii) Falta de um jogador da equipa em posse de bola; ix) 

Defesa do GR após remate do jogador que ataca; x) Fora de jogo; xi) Recuperação do GR (RGR) após um mau passe ou um cruzamento para a grande 

área; xii) Apito do árbitro para o final do jogo; xiii) Poste/barra (após um remate do jogador atacante).  

Resultado da 
sequência 
ofensiva 
positiva 

Result 

São as sequências analisadas 

em função do seu resultado, ou 

seja, que terminam com êxito 

total, êxito parcial, sem êxito e 

abortadas. 

Nesta variável apenas foram analisadas detalhadamente as sequências positivas (256) em função do seu resultado (ficha do 1º momento – ver 

Anexos): 

» Êxito total (ET): quando a sequência termina com a obtenção de um golo. 

» Êxito parcial (EP): quando a sequência termina com a realização de um remate enquadrado com a baliza, sem obtenção de golo (a bola é defendida 

pelo guarda-redes, ou embate nos postes ou na trave). 

» Sem êxito (SE): quando o ataque é finalizado com remate não enquadrado com a baliza e a bola sai pela linha de baliza do sector ofensivo 

correspondente ou embate no corpo de um adversário, exceptuando o guarda-redes. 

» Abortado (Abort): quando a sequência ofensiva não chega a ser finalizada com remate, pelo facto da equipa que ataca ter perdido a posse de bola 

durante as fases de recuperação ou transição. 

Assim, a partir dos resultados obtidos, e como foi realizado no estudo de Garganta (1997, pág. 192-220), foram calculadas: 
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1) Eficácia ofensiva relativa (EOR) = número de remates à baliza/número de ataques x 100; 

2) Eficácia ofensiva absoluta (EOA) = número de golos/número de ataques x 100. 

Ritmo 
aplicado nas 

acções de 
jogo 

Rt 

Velocidade aplicada pelos 

jogadores na execução das 

acções motoras em cada 

sequência ofensiva. 

À semelhança do que foi realizado por Garganta (1997), a nossa análise centrou-se nas tarefas realizadas com bola, tendo-se registado o ritmo global 

de execução relativamente às acções desencadeadas pelos diversos jogadores que contactaram com a bola na sequência ofensiva (ficha do 4º momento 

– ver Anexos).  

Deste modo, o ritmo foi tipificado segundo duas categorias: 

1) Rápido (Rp) – sempre que o portador da bola, através da sua intervenção, originou ou manteve um ritmo de jogo rápido, desencadeando acções 

rápidas/intensas, cíclicas ou acíclicas: remate, passe longo, condução da bola com corrida rápida ou sprint, passe rápido, controlo da bola em velocidade, 

drible em velocidade, tackle ofensivo. 

2) Lento/médio (Lt) – sempre que o portador da bola, através da sua intervenção, originou ou manteve um ritmo de jogo lento, desencadeando acções 

lentas e pouco intensas, cíclicas ou acíclicas: condução da bola a trote, controlo da bola parado, em marcha ou em corrida lenta e, passe lento. 

Acção de 
ruptura 

Ac rupt 

Toda a acção que desencadeie 

o desequilíbrio do balanço ataque-

defesa e, por isso, provoque uma 

configuração de jogo ofensivo 

claramente favorável, conduzindo 

à finalização (remate enquadrado 

ou desenquadrado). 

Só foram consideradas acções de ruptura as acções que motivaram, directa ou indirectamente, a finalização através de remate numa sequência 

ofensiva. 

Assim, foi registado para as sequências ofensivas concluídas com remate, a acção de ruptura (ficha do 4º momento – ver Anexos) correspondente, 

tendo sido considerado os seguintes tipos: (i) Passe curto (PasseC), passe médio (PasseM) ou passe longo (PasseL); (ii) Combinação 1-2 – tabelinha 

(Comb 1-2); (iii) Cruzamento (Cr); (iv) Drible (Dr); (v) Erro defensivo adversário (Edef); e, (vi) Falta do adversário (Fal Adv). 

Método de 
jogo ofensivo 

MJO 

Forma como os jogadores 

duma equipa desenvolvem o 

processo ofensivo, desde o 

momento da aquisição ou 

recuperação da posse da bola, 

até ao momento de finalização ou 

perda da posse da bola. 

Para efeito de registo foi necessário caracterizar esta variável e, por isso, foram consideradas as seguintes referências: (1) relação 

de forças da equipa que defende, equilíbrio ou desequilíbrio espacial, face ao ataque, no momento da conquista ou aquisição da posse 

de bola; (2) tipo de passes utilizados (direcção/sentido, alcance); (3) número de passes utilizados; (4) tempo de realização do ataque; 

(5) ritmo de jogo (ficha do 5º momento – ver Anexos). 

 

 

 



        Metodologia 

           60 

 

 

 

 

M
é

to
d

o
 d

e
 j
o

g
o

 o
fe

n
s
iv

o
 

Caracterização dos 3 métodos considerados: 

C
o

n
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a
-A
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CA 

É uma acção táctica que consiste em, logo após ter conquistado a bola no meio campo defensivo próprio, procurar chegar o mais rapidamente possível à baliza adversária, sem que o 

oponente tenha tempo para se organizar defensivamente (Ramos, 1982, pág. 37). Assim, de acordo com Teissie (1969), Wrzos (1981), Ramos (1982), Castelo (1994) e Garganta (1997) 

consideramos para este método de jogo as seguintes características:  

(1) a bola é recuperada no meio campo defensivo com a equipa adversária a apresentar-se avançada no terreno de jogo e desequilibrada defensivamente;  

(2) Utilizam-se sobretudo passes longos e para a frente, em que a circulação da bola é realizada mais em profundidade do que em largura, com desmarcações de ruptura;  

(3) o número de passes é igual ou inferior a 5;  

(4) rápida transição da zona de conquista da bola para a zona de finalização;  

(5) baixo tempo de realização do ataque, em regra, igual ou inferior a 12’’;  

(6) ritmo de jogo elevado (elevada velocidade de circulação da bola e dos jogadores).  

A
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AR 

A diferença entre este método e o contra-ataque é que, o contra-ataque procurar assegurar as condições mais favoráveis para a preparação da fase de finalização antes da defesa 

adversária se conseguir organizar eficazmente, enquanto este método terá de preparar a fase de finalização já com a equipa adversária organizada (Castelo, 1996, pág. 136). Assim, de 

acordo com Teissie (1969), Wrzos (1981), Ramos (1982), Castelo (1994) e Garganta (1997) consideramos para este método de jogo as seguintes características:  

(1) A bola é conquistada no meio campo defensivo ou ofensivo e a equipa adversária apresenta-se equilibrada defensivamente;  

(2) A circulação da bola é realizada em profundidade e em largura, com passes rápidos, curtos e longos alternados, e desmarcações de ruptura;  

(3) O número máximo de passes realizados é 7;  

(4) O tempo de realização do ataque não ultrapassa, em regra, os 18’’;  

(5) Ritmo de jogo elevado (elevada velocidade de circulação da bola e dos jogadores). 
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Segundo Garganta (1997, pág. 214), esta é uma forma de ataque em que a fase de construção se revela mais demorada e elaborada e na qual a transição defesa-ataque se processa 

com predominância dos passes curtos, desmarcações de apoio e coberturas ofensivas. Assim, de acordo com Teissie (1969), Wrzos (1981), Ramos (1982), Castelo (1994) e Garganta 

(1997) consideramos para este método de jogo as seguintes características:  

(1) A bola é conquistada no meio campo defensivo ou ofensivo e a equipa adversária apresenta-se equilibrada defensivamente;  

(2) A circulação da bola é realizada mais em largura do que em profundidade, com passes curtos e desmarcações de apoio;  

(3) O número de passes ultrapassa os 7;  

(4) O tempo de realização do ataque é elevado (superior a 18’’);  

(5) Ritmo de jogo lento relativamente aos dois métodos anteriores (menor velocidade de circulação da bola e dos jogadores). 
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No jogo de Futebol as equipas recorrem frequentemente à combinação 

de vários métodos de jogo ofensivo, não só ao longo da partida, como na 

mesma sequência ou jogada (Garganta, 1997, pág. 214), Neste sentido, poder-

se-á observar em jogo, um elevado número de fases ofensivas, que 

apresentam um conjunto de características fundamentais de dois métodos 

ofensivos (Castelo, 1996, pág. 138), e que foram consideradas no presente 

estudo: i) ataque rápido passando a ataque posicional, ii) ataque posicional 

passando a ataque rápido, iii) contra-ataque passando a ataque posicional, e, 

iv) contra-ataque passando a ataque rápido (Garganta, 1997, pág. 214). 

 

4.5. Metodologia da Observação 

 

À semelhança do que foi efectuado no estudo de Garganta (1997, pág. 

192-220), para o exame sistemático das soluções táctico-técnicas exprimidas 

pelas equipas na fase ofensiva foram considerados três momentos: 

1) Recuperação, que coincide com o primeiro momento de posse de 

bola; 

2) Preparação ou transição, que corresponde à fase de construção do 

ataque; 

3) Conclusão, que corresponde ao momento da finalização (remate) ou 

perda da posse da bola. 

 

Deste modo, optamos por analisar apenas as sequências mais 

representativas e, por isso, registamos em pormenor todas as sequências 

ofensivas concluídas com remate (enquadrado ou não com a baliza) e aquelas 

nas quais a bola foi jogada no sector médio ofensivo ou a partir dele, ainda que 

não concluídas com remate. 

Considerou-se que a sequência ofensiva duma equipa terminava quando 

se verificava, pelo menos, uma das seguintes possibilidades: 

1) Qualquer jogador dessa equipa incorria numa situação de fora-de-

jogo; 



  Metodologia 

 

62 

 

2) A bola saía do terreno de jogo, ficando a pertencer à equipa 

contrária; 

3) Um jogador da equipa adversária ficava na posse da bola e 

executava: um remate, um passe bem sucedido ou pelo menos três 

contactos consecutivos com a bola. 

Sempre que uma sequência ofensiva foi interrompida, por corte do 

adversário, falta ou qualquer outra acção, se a bola se manteve na posse da 

equipa que já se encontrava na fase de ataque, as acções subsequentes foram 

registadas como fazendo parte da mesma sequência. 

Cada sequência ofensiva foi observada cinco vezes sucessivas. A 

notação dos dados relativos às variáveis seleccionadas ocorreu de acordo com 

a cronologia que consta na Figura 4. 

 

1º Momento de Observação 

(1) Ordem de ocorrência da sequência no jogo; (2) Tempo de jogo decorrido; (3) Momento em tempo real, 

e local onde a equipa passa a deter a posse da bola (LAR), considerando a forma de recuperação da 

mesma; (3) Tempo de realização do ataque (TRA); (4) Resultado do ataque (Result - êxito total, êxito 

parcial, Sem êxito, abortado). 

2º Momento de Observação 

(1) Número de contactos com a bola (Nct); (2) Número de passes realizados (Npr); (3) Tipo de passe 

realizado (TP – Passe curto «Pct» e Passe longo «Plg»).  

3º Momento de Observação 

(1) Número de jogadores que contactam com a bola (Nj); (2) Número de variações de corredor na 

circulação da bola (NVC); (3) Número de bolas conquistadas (NC); (4) Número de bolas recebidas (NR). 

4º Momento de Observação 

(1) Número de variações de ritmo nas acções com bola (NVRt – Rápido «Rp» e Lento «Lt»); (2) Acção de 

ruptura que induz o desequilíbrio no balanço ataque/defesa (Ac Rupt); (3) Interrupções (tipo e momento). 

5º Momento de Observação 

(1) Método de jogo ofensivo adoptado; (2) Local de desenvolvimento da posse de bola (LDPB); (3) Local 

de Ocorrência do remate ou finalização (LRF). 

 

Figura 4 - Momentos de observação e registo das categorias em estudo. 

 

Com o intuito de tornar mais eficaz o processo de observação, as 

imagens das sequências em estudo foram passadas em movimento lento e, 

nalguns casos, revistas. Desta forma foi possível aumentar a acuidade sobre 

alguns pormenores e, consequentemente, minimizar a possibilidade de 

ocorrência de erros de observação. 
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Para cada momento de observação foi elaborada uma ficha de registo e, 

posteriormente, esses registos foram aglomerados numa base de dados do 

SPSS, para o F.C. Porto e para o F.C. Barcelona (ver Anexos). 

A etapa seguinte consistiu em reunir todos os dados recolhidos de forma 

a viabilizar o seu tratamento e posterior interpretação. 

 

4.6. Procedimentos Estatísticos 

 

Para o tratamento estatístico dos dados foram utilizados os seguintes 

procedimentos: 

- Média e Desvio Padrão para caracterizar as distribuições das variáveis 

quantitativas estudadas; 

- Frequência e Percentagem para caracterizar as distribuições das 

variáveis quantitativas e qualitativas estudadas; 

- Teste t de Medidas Independentes para determinar as diferenças 

estatísticas entre as duas equipas, nas variáveis quantitativas observadas (p = 

0,05); 

- Teste do Qui-Quadrado para determinar as diferenças entre a eficácia 

ofensiva (sequências com e sem remate determinadas pela variável Result) e 

as diversas variáveis em estudo (p = 0,05). 
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Resultados



  

 

 



  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

67 

 

5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Através de uma análise estatística dos dados relativos às sequências 

ofensivas positivas observadas para o Barcelona e o Porto, tentaremos traçar 

um perfil acerca da forma como estas equipas desenvolvem o seu processo 

ofensivo. Assim, ao se analisar como ambas as equipas desenvolvem esse 

processo, podemos perceber, em parte, como elas chegam à eficácia ofensiva. 

No entanto, face ao reduzido número de jogos observados para cada equipa (2 

jogos) não iremos cair no erro de afirmar o que quer que seja em relação a este 

assunto, iremos sim, tentar caracterizar de um modo geral, a forma como as 

duas equipas constroem o processo ofensivo, em função das 20 variáveis 

estudadas, que poderão fornecer informação relevante para o que se pretende 

neste estudo.  

 

5.1. Análise das Variáveis Quantitativas 

 

Num primeiro momento, procurou-se verificar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as duas equipas estudadas, nas diversas 

variáveis quantitativas consideradas, para as sequências ofensivas R e SR e, 

descrever através da Média e do Desvio Padrão, as principais características 

de cada uma dessas variáveis para ambas as equipas.  

 

Quadro 5 - Média, Desvio Padrão e valores do t-teste para a diferença entre o Barcelona e o Porto, 
relativamente às variáveis quantitativas, em função da eficácia ofensiva. Delimitação cinzenta - 
valores de p estatisticamente significativos. 
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Deste modo, pode-se verificar através do Quadro 5 que, existem 

diferenças estatisticamente significativas entre quase todas as variáveis 

quantitativas consideradas, com excepção para a variável NC (p=0,809 para as 

R e p=0,490 para as SR) e para a categoria Plg (p=0,604 para as R e p=0,394 

para as SR) da variável TP. 

Por outro lado, descrevemos as principais características de todas as 

sequências para ambas as equipas, recorrendo à Média, Desvio-Padrão, 

Mínimo, Máximo, Amplitude de Variação e Soma para caracterizarmos as 

distribuições relativas às variáveis quantitativas (Nct, Npr, NVC, NC, NR, BJt, 

TP, TRA e NJ). Com o intuito de se verificar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as duas equipas estudadas, nas diversas 

variáveis quantitativas consideradas, foi aplicado um teste t de medidas 

independentes para o conjunto de sequências ofensivas positivas. 

 

Quadro 6 - Média +/- desvio-padrão, Mínimo, Máximo, Amplitude de Variação, Soma e valores do t teste (t e p) das 
variáveis quantitativas consideradas para o conjunto das sequências ofensivas positivas. Delimitação cinzenta - 
valores de p estatisticamente significativos. 

 

 

Assim, considerando-se o conjunto das sequências ofensivas positivas 

(SOP), pode-se verificar no Quadro 6, que foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,000) em quase todas as variáveis 

quantitativas consideradas, com excepção para a variável NC (p=0,454) e para 

a categoria Plg (p=0,315) da variável TP. 

Contudo, para além do significado estatístico dos dados, importa ainda 

centrar a nossa análise na sua relevância substantiva.  
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5.1.1 Tempo de Realização do Ataque (TRA) 

 

Numa primeira análise e, considerando as sequências R e SR para esta 

variável, pode-se verificar através do Quadro 5, que o TRA do Barcelona 

(32,23±22,74 e 28,32 ±17,35, respectivamente) é significativamente superior ao 

TRA do Porto (17,56±9,87 e 22,43±15,11, respectivamente). O mesmo não se 

verificou no estudo de Garganta (1997, pág. 222), que encontrou médias 

semelhantes para o TRA nas sequências R (33,3±31,5) e SR (32,3±33,8). 

Verifica-se ainda que, na equipa do Barcelona existe uma maior variabilidade 

no TRA em relação à equipa do Porto, o que nos leva a concluir que o 

Barcelona varia mais o ritmo de jogo do que o Porto, induzindo maiores 

desequilíbrios na estrutura defensiva dos adversários, pois como refere Castelo 

(1996, pág. 156), “o que é importante é que a equipa adversária nunca se 

consiga adaptar eficientemente ao ritmo e ao tempo de jogo, consubstanciado 

pelas constantes mudanças de cadência da velocidade (aumentando-se ou 

diminuindo-se) nos momentos oportunos”. Este facto poderá estar relacionado 

com o modelo de jogo das equipas ou com as necessidades próprias de cada 

jogo realizado, adversário defrontado, etc. 

Quando são analisadas as sequências em função dos golos marcados 

por cada uma das equipas, no presente estudo, pode-se verificar que no 

Barcelona, 56% dos golos (5 golos) são obtidos com um TRA entre 5 e 15 

segundos, enquanto no Porto, todos os golos (4 golos) são obtidos abaixo dos 

15 segundos (entre 4 - 13seg.) (Figura 5). 

    Marchal & Lété (cit. por Garganta, 1997, pág. 222), verificaram que 

93% dos golos foram realizados a partir de ataques com um TRA inferior a 15 

segundos. 

Mombaerts (1991, pág. 29), a partir da análise dos jogos do campeonato 

da Europa em 1988 e do Mundo em 1990, concluiu que a maior percentagem 

dos golos é obtida com um TRA inferior a 15 segundos (4 - 10 Seg. no 

Europeu; 7 - 14 Seg. no Mundial). Ora, daqui ressalta a importância das 

equipas imporem um ritmo de jogo elevado no entanto, para a equipa do 

Barcelona, 44% dos golos (4 golos) foram obtidos com um TRA superior a 35 
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segundos. Ora, este facto parece traduzir claramente a importância da variação 

do ritmo de jogo. Assim, a capacidade que uma determinada equipa tem de 

utilizar um ritmo-variação sequencial de acções individuais e colectivas, 

adaptado às situações momentâneas de jogo, determina o nível de maturidade 

técnico-táctica dessa equipa (Castelo, 1996, pág. 156). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 - Distribuição percentual do TRA para cada sequência ofensiva 
terminada com a marcação de golo para o Barcelona (A) e Porto (B). 

 

Numa segunda análise e, considerando o conjunto das SOP, verifica-se 

que a diferença entre as duas equipas no que concerne às médias para esta 

variável, é estatisticamente significativa (p = 0,000). Deste modo, pode-se 

verificar que o Barcelona demorou em média 29 segundos em cada sequência 

ofensiva, tendo como tempo mínimo e máximo de realização do ataque, 4 e 94 

segundos, respectivamente, enquanto o Porto demorou em média 21 segundos 

em cada sequência ofensiva, com um tempo mínimo e máximo de realização 

do ataque de 3 e 68 segundos respectivamente (Quadro 6).  

Castelo (1994, pág. 144), após a observação de 674 sequências 

ofensivas, registou uma duração média de 22 segundos e, que 39% das 

sequências foram realizadas com um TRA de 1 a 15 segundos, 37% com um 

TRA de 16 a 30 segundos e 34% com um TRA superior a 30 segundos.  

No presente estudo, verifica-se a mesma tendência para a equipa do 

Porto, com 44% das sequências realizadas com um TRA de 1 a 15 segundos, 

34% com um TRA de 16 a 30 segundos e 22% com um TRA superior a 30 

segundos. Porém, a equipa do Barcelona apresenta uma tendência contrária, 

ou seja, 39% tem um TRA superior a 30 segundos, 35% tem um TRA de 16 a 

30 segundos e 26% tem um TRA de 1 a 15 segundos (Figura 6).  
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Figura 6 - Distribuição percentual do TRA para o conjunto das sequências 
ofensivas para o Barcelona (A) e Porto (B). 

 

Portanto, em nosso entender, parece óbvio que a equipa do Barcelona 

procura racionalizar mais o seu jogo ofensivo, construindo-o com mais 

paciência, do que a equipa do Porto, que procura desequilibrar a estrutura 

defensiva adversária através de acções rápidas, pois demora em média mais 

tempo em cada ataque, facto que não os impede de serem mais eficazes que a 

equipa do Porto a nível ofensivo, marcando mais golos. 

Assim, e como refere Castelo (1996, pág. 156), infere-se a necessidade 

de se estabelecer um ritmo o mais conveniente possível, mantendo os níveis 

de rendimento da equipa.  

 

5.1.2. Número de Variações de Corredor (NVC) 

 

Em relação à variável NVC, verificou-se que o Barcelona realizou em 

média 3 variações de corredor por sequência, em que 8 foi o número máximo 

de variações de corredor, num total de 310 variações durante os dois jogos 

observados. Já o Porto realizou em média duas variações de corredor por 

sequência, realizou um máximo de 5 variações de corredor, num total de 203 

variações durante os dois jogos observados. Como se pode facilmente 

constatar, a principal diferença entre as duas equipas no tocante a esta 

variável, reside no total de variações durante os dois jogos realizados por cada 

equipa, em que o Barcelona apresenta uma diferença de 107 variações em 
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relação ao Porto, o que revela uma maior preocupação da equipa do Barcelona 

em variar o jogo pelos três corredores existentes do que a equipa do porto. 

 

5.1.3. Bolas Jogadas Total (BJt) 

  

Esta variável apresenta-se como um indicador composto que resulta do 

somatório do número de bolas recebidas (NR), do número de bolas 

conquistadas (NC) e do número de contactos realizados (Nct). Assim, as 

variáveis Nct, NC e NR não serão analisadas ao pormenor, pois são as três 

variáveis que ajudam a calcular a variável BJt. 

Deste modo, numa primeira análise e, considerando as sequências R e 

SR para esta variável, pode-se verificar através do Quadro 5, que as BJt do 

Barcelona (29,77±20,06 e 26,14±14,81, respectivamente) são 

significativamente superiores às BJt do Porto (15,33±11,22 e 16,21±11,89, 

respectivamente) e aos valores encontrados por Garganta (1997, pág. 230), 

que registou 24,0±11,6 e 24,5±14,0, respectivamente, sendo estes valores, 

superiores aos encontrados no presente estudo para o Porto. 

No que respeita às sequências que terminam em golo, pode-se verificar 

no Quadro 7, que a média de BJt para essas sequências é de, 26,44±23,8 para 

o Barcelona, com uma amplitude de variação de 75 BJt e, de 9,5±5,2 para o 

Porto, com uma amplitude de variação de 12 BJt, o que expressa uma maior 

variabilidade no número de BJt por sequência da equipa do Barcelona, em 

relação à equipa do Porto. Este facto, parece traduzir a íntima relação entre a 

necessidade das equipas terem a bola e a forma como elas a mantêm, tendo 

como objectivo a obtenção do golo, isto é, o simples facto de se verificar na 

equipa do Barcelona um maior volume de jogo, em que os seus jogadores 

tocam com mais frequência na bola e, por isso, estão mais tempo em posse de 

bola, aumenta a probabilidade desta equipa finalizar pois, como refere Bate (cit. 

por James, Jones, & Mellalieu, 2004, pág. 507-508), quanto maior for o tempo 

de posse de bola de uma equipa, maior é a possibilidade de marcar um golo. 

Neste sentido, Correia (2003, pág. 57-58), num estudo comparativo entre liga 

Portuguesa e Liga Espanhola, verificou que as equipas de nível competitivo 

superior, e que apresentaram valores de posse de bola superiores, foram as 
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que denotaram maior eficácia nas acções ofensivas, marcando mais golos que 

as restantes equipas. 

 

Quadro 7 – Média, Desvio Padrão, Mínimo, Máximo, Amplitude de 
Variação e Soma para as sequências ofensivas terminadas com golo 
na equipa do Barcelona e Porto. 

 

 

 

 

 

Quando consideramos o conjunto das SOP, verifica-se que o Barcelona 

tem uma média de 27 bolas jogadas por sequência, num total de 3376 bolas 

jogadas durante os dois jogos observados, enquanto o Porto tem uma média 

de 16 bolas jogadas por sequência, num total de 2100 bolas jogadas durante 

os dois jogos observados, ou seja, o volume de jogo com bola do Barcelona, 

expresso por esta variável (ver quadro 3, página 56), é significativamente 

superior ao do Porto, corroborando o que foi acima concluído.  

 

5.1.4. Número de Passes realizados (Npr) 

 

Numa primeira análise e, considerando as sequências R e SR para esta 

variável, pode-se verificar através do Quadro 5, que o Npr do Barcelona 

(7,40±5,42 e 6,61±4,70, respectivamente) é significativamente superior ao Npr 

do Porto (3,22±2,91 e 3,82±3,31, respectivamente). No que respeita ao tipo de 

passe (TP) e, mais concretamente ao Passe Curto (Pct), podemos verificar 

que, o Barcelona realiza um maior número de Pct (7,20±5,42 para as R e 

6,40±4,61 para as SR) do que a equipa do Porto (2,96±3,02 para as R e 

3,55±3,27 para as SR). O mesmo não se verifica para o Passe Longo (Plg), 

pois o Porto tem uma maior frequência de realização (7 para as R e 28 para as 

SR) do que o Barcelona (6 para as R e 20 para as SR) (Quadro8). 

 

 

 

 



  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

74 

 

Quadro 8 – Frequência de acontecimentos para as sequências R e SR, nas variáveis Número de 
Passes (Npr), Passe Curto (Pct) e Passe Longo (Plg), para a equipa do Barcelona e do Porto. 

 

 

Considerando o conjunto das SOP, pode-se verificar através do Quadro 

6, que o Barcelona realiza em média 7 passes por sequência ofensiva, num 

total de 850, enquanto o Porto realiza em média 4 passes num total de 449, no 

decorrer dos dois jogos observados. Verifica-se ainda que, o Barcelona realiza 

um máximo de 25 passes por sequência, enquanto o Porto apenas realiza 15. 

Dentro desta variável predomina o Pct, quer no Barcelona (824) quer no Porto 

(414), existindo uma diferença de passes (410 passes) significativamente 

grande, que explica em parte, a diferença no volume de jogo das duas equipas. 

Pode-se ainda verificar, que o Barcelona realiza quase 5 vezes mais passes 

curtos (216) nas sequências R do que o Porto (45), embora para as sequências 

SR, o Barcelona “apenas” tenha o dobro dos passes curtos (608) do que o 

Porto (369), o que expressa uma íntima relação entre este tipo de passe e a 

finalização. 

 À semelhança do que se verifica no presente estudo, Mombaerts (1991, 

pág. 25), concluiu que 75% dos passes realizados são curtos, 15% são médios 

e 10% são longos. Ao invés, Wrzos (1984, pág. 74), verificou que o passe 

médio foi o mais frequente (41,1%), seguido do passe longo (30,6%) e do 

passe curto (28,3%). 

Pollard et al. (1987, pág. 312), concluíram que as equipas que realizam 

muitos passes e poucos passes longos, marcam mais golos do que as que 

utilizam frequentemente passes longos para a frente. Ora, os resultados do 

nosso estudo, vêm de encontro com os resultados obtidos por este autor, pois 

o Barcelona foi a equipa que realizou o maior número de passes e o menor 

número de passes longos, marcando mais golos (9) que a equipa do Porto (4). 
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Contudo, a escolha do tipo de passe a realizar por um jogador de uma 

determinada equipa, depende da posição dos seus companheiros e 

adversários pois, segundo Wrzos (1984, pág. 73), o passe constitui o meio 

técnico que une as intenções dos jogadores e decide sobre as intenções 

colectivas de uma equipa e, por isso, o passe não é uma acção isolada pois, 

ele está directamente ligado a um outro elemento importante da táctica do jogo, 

o jogo sem bola. Deste modo, o passe constitui uma acção indispensável dos 

jogadores em todas as acções tácticas colectivas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – (A) Frequência e percentagem de golos marcados em função da duração das 
sequências de passe. (B) Frequência e percentagem relativa à duração das sequências R e 
SR, na variável Número de Passes (Npr), para a equipa do Barcelona e do Porto. (C) Gráfico 
relativo à frequência de passes em função da duração das sequências. 

 

Na Figura 7, relativamente às sequências R, pode-se verificar que a 

maioria dos remates efectuados, para ambas as equipas, resultam de 

sequências com 5 passes ou menos (46,9% para o Barcelona e 85,2% para o 

Porto). Nas sequências SR, verifica-se o mesmo, com 45,2% para o Barcelona 

e 79,8% para o Porto.  

No tocante à eficácia ofensiva absoluta, verifica-se que a maioria dos 

golos resulta de sequências de 5 ou menos passes (66,7% para o Barcelona e 

100% para o Porto). Ora, estes resultados vêm ao encontro dos resultados 

obtidos em vários estudos que serão apresentados de seguida.  

Neste sentido, Mombaerts (1991, pág. 28), concluiu que as equipas 

utilizavam, em média, sequências de 2 a 3 passes para marcarem golo. 
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Garganta et al. (1995, pág. 514), referem que uma elevada percentagem (61-

93%) das acções finalizadas com golo resultam de movimentos que, em média, 

envolvem menos de 3 passes. No mesmo sentido, Reep & Benjamin (cit. por 

Hughes & Franks, 1997, pág. 42), a partir da observação de 3213 jogos entre 

1953 e 1968, verificaram que 80% dos golos obtidos resultaram de sequências 

de 3 passes ou menos.  

Já Gréhaigne (cit. por Simões, 2006, pág. 9), refere que os ataques 

rápidos constituem as acções de ataque mais perigosas, pois as jogadas que 

terminaram em golo não ultrapassaram os 3-4 passes. Franks (cit. por 

Garganta, 1997, pág. 227), a partir da análise de vários jogos do campeonato 

canadiano de futebol, concluiu que 80% dos golos obtidos resultaram de 4 ou 

menos passes. Hughes (1996, pág. 356), concluiu que 88% dos golos obtidos 

resultaram de posses de bola que envolveram 4 ou menos passes. 

Neste contexto, Hughes (cit. por Garganta, 1997, pág. 227)  a partir da 

análise de 109 jogos, concluiu que 87% dos golos resultam de sequências de 5 

ou menos passes e, numa análise a seis finais de campeonatos do Mundo 

realizadas entre 1966 e 1986, concluiu que 92,5% dos golos são obtidos a 

partir de 5 passes ou menos. 

Bate (1987, pág. 293-301), afirma que a probabilidade de marcar diminui 

de forma drástica, se a acção ofensiva superar os cinco passes, já que tal daria 

tempo a uma reorganização defensiva eficaz. Este autor refere ainda a 

importância da utilização do jogo directo e afirma que, no Futebol, embora 

nenhuma fórmula garanta 100% de sucesso, os seus estudos permitem 

concluir, que jogar segundo este estilo de jogo seria a melhor estratégia a 

seguir, pois, as equipas conseguiriam alcançar mais rápido e mais vezes o 

terço ofensivo. 

Contudo, outros estudos revelam uma tendência diferente, ou seja, 

sequências de passes mais longas, resultam numa maior eficácia ofensiva. 

Assim, Wrzos (1984, pág. 68), registou que, embora a eficácia das acções 

ofensivas decresça à medida que se realiza um maior número de passes, de 1 

até 5, a partir deste valor as acções que envolvem entre 6 e 7 passes (com 

20,5%), 8 e 9 passes (com 18,1%) e mais de 12 passes (com 16,7%), foram as 

que revelaram uma eficácia ofensiva mais elevada. 
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Hughes & Franks (2004, pág. 509), analisaram o número de passes que 

conduzem ao golo, em duas finais do Campeonato do Mundo e concluíram que 

se marcam mais golos em sequências mais longas de passes do que em 

sequências mais curtas e, que para as equipas bem sucedidas, as sequências 

mais longas de passes originam mais golos, do que as sequências curtas de 

passes.  

Todavia, no presente estudo verifica-se que, embora tenha obtido 1/3 

dos golos a partir de sequências com mais de 5 passes (3 golos), o Barcelona, 

obteve mais de metade dos golos a partir de sequências de 5 ou menos 

passes, enquanto o Porto obteve a totalidade dos golos neste intervalo de 

passes, o que vem ao encontro do que foi referido nos estudos mencionados, 

que referem que a maioria dos golos marcados resultam de sequências com 5 

ou menos passes. 

 

5.1.5. Número de Jogadores utilizados (NJ) 

 

Numa primeira análise e, considerando as sequências R e SR para esta 

variável, pode-se verificar através do Quadro 5, que o Barcelona utiliza em 

média 5 jogadores em cada sequência ofensiva (5,23±2,13 e 5,39±2,07, 

respectivamente), enquanto o Porto utiliza em média 4 jogadores (3,89±1,55 e 

4,19±2,09, respectivamente).  

Garganta (1997, pág. 229), relativamente ao NJ, obteve resultados 

semelhantes aos do nosso estudo, registando valores de 5,4±2,0 para as 

sequências R e de 5,6±2,2 para as SR. O mesmo autor verificou ainda que a 

maior percentagem relativa das sequências (18%) é realizada com 6 jogadores 

e 83% do total são realizadas com a participação de 4 a 8 jogadores. 

 

Quadro 9 - Frequência e percentagem de golos marcados 
em função do número de jogadores utilizados, para a 
equipa do Barcelona e do Porto. 

 

 

 

 



  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

78 

 

No tocante à eficácia ofensiva absoluta, verifica-se que, no Barcelona a 

maior percentagem relativa das sequências terminadas em golo (44%) são 

realizadas com 4 jogadores e, 67% do total das sequências que terminam em 

golo são realizadas com a participação de 1 a 4 jogadores, enquanto no Porto, 

a maior percentagem relativa das sequências terminadas em golo (75%%) são 

realizadas com 3 jogadores e, todas as sequências que terminam em golo 

(100%) são realizadas com a participação de 1 a 4 jogadores (Quadro 9). 

Neste sentido, Garganta et al. (1995, pág. 514), concluíram que entre 

50% e 85% das acções ofensivas finalizadas com golo resultam de 

movimentos que envolvem, em média, 1 a 3 jogadores. 

Castelo (1996, pág. 146-147), ao analisar o número de jogadores que 

participaram no processo ofensivo que culminou em golo, verificou os 

seguintes valores percentuais: com 5 jogadores (24%), com 6 (19%), com 4 

(16%), com 3 (14%), com 7 (12%), com 2 (8%) e com mais de 7 (7%). Deste 

modo, verificou que cerca de 40% das acções ofensivas eficazes não foram 

mobilizados mais de 4 jogadores, ou seja, um pouco mais de 1/3 do total da 

equipa, enquanto à participação de 5 e 6 jogadores, corresponde um valor de 

43%. Ora, através destes resultados pode-se verificar que ambas as equipas, à 

semelhança do que se verificou nos estudos apresentados, utilizam um 

reduzido número de jogadores para chegar ao golo, embora o Barcelona 

marque 1/3 dos golos (33%), através da utilização de 5 ou mais jogadores. 

Considerando o conjunto das SOP, pode-se verificar através do Quadro 

6, que em média o Barcelona utiliza 5 jogadores por sequência ofensiva 

enquanto o Porto utiliza 4, tendo esta última equipa um valor máximo de 

utilização de jogadores por sequência (11) superior à equipa do Barcelona (9). 

No Porto, a maior percentagem relativa das sequências ofensivas 

(29,8% = 39) são realizadas com 3 jogadores e, 68,8% (90) do total das 

sequências ofensivas são realizadas com a participação de, 1 a 4 jogadores. 

Os resultados destes últimos, são semelhantes aos resultados obtidos por 

Claudino (cit. por Garganta, 1997, pág. 229), que verificou que 25% das 

sequências ofensivas são realizadas com a participação de apenas 2 jogadores 

e que cerca de 80% do total são realizadas com a participação de, 1 a 4 

jogadores. Contudo, no Barcelona, os resultados observados são ligeiramente 
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diferentes, sendo que a maior percentagem relativa das sequências ofensivas 

(18,4% = 23 sequências) são realizadas com 5 jogadores e, 56,8% (71) do total 

das sequências ofensivas são realizadas com a participação de 5 a 8 jogadores 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8 – (A) Distribuição percentual do número de jogadores que contactam com a bola para a equipa do 
Barcelona e do Porto. (B) Frequência do número de jogadores que contactam com a bola para a equipa do 
Barcelona e do Porto. 

 

Portanto, verifica-se que o Barcelona utiliza mais jogadores por 

sequência que a equipa do Porto, o que em nosso entender, traduz uma maior 

preocupação em jogar segundo um estilo de jogo indirecto que segundo 

Castelo (1996, pág. 139), é caracterizado pelo predomínio da fase de 

construção do processo ofensivo através de uma trabalhosa e metódica 

progressão da bola em direcção à baliza adversária. Em nosso entender, estes 

acontecimentos resultam do Modelo de Jogo adoptado pois, o Barcelona tem 

um volume de jogo maior, com a realização de um grande Npr, com um TRA 

elevado e um NVC, também, elevado, o que resulta dos princípios inerentes a 

esse Modelo. Ora, estes acontecimentos implicam um maior NJ envolvidos nas 

acções de ataque, para que seja possível a sua realização pois, por exemplo, 

não seria possível a uma equipa como esta, realizar 25 passes numa 

sequência ofensiva ou 8 variações de corredor ou ter um TRA de 72 segundos, 

se a equipa não utilizasse um número considerável de jogadores e, se estes 

acontecimentos não estivessem pré-idealizados para consubstanciar essa ideia 



  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

80 

 

de jogo. A mesma razão é apontada para os acontecimentos da equipa do 

Porto, isto é, o Modelo de Jogo é a razão pela qual, o Porto utiliza 

maioritariamente entre 1 e 4 jogadores para consubstanciar o seu processo 

ofensivo. 

 

5.2. Análise das Variáveis Qualitativas 

 

Num segundo momento, descrevemos as principais características, de 

todas as sequências para ambas as equipas, recorrendo à Frequência de 

acontecimentos e à Percentagem para caracterizarmos as distribuições 

relativas às variáveis qualitativas (Tjd, LAR, FRPB, S, Result, Rt, AcRupt, FSt, 

LDPB, LRF e MJO). Com o intuito de verificar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a eficácia ofensiva (determinada pela 

variável Result) e as diversas variáveis qualitativas consideradas para ambas 

as equipas foi aplicado o teste do Qui-Quadrado. 

 

5.2.1. Sequências Ofensivas (S) e respectivo Resultado (Result) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Frequência de sequências ofensivas positivas e negativas e, Média de sequências 
ofensivas, para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto. 

 

No que respeita ao número de sequências ofensivas realizadas pelas 

duas equipas, pode-se verificar através da Figura 9 que, o número total de 

sequências ofensivas foi superior para a equipa do Porto (180), com uma 
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média de 90 sequências por jogo, em relação à equipa do Barcelona (160), que 

teve uma média de 80 sequências por jogo.  

Verifica-se ainda que, nas sequências ofensivas positivas (SP), o Porto 

foi também superior no número de sequências realizadas (131), com uma 

média de 66 sequências positivas por jogo, em relação ao Barcelona (125), que 

realizou em média 63 sequências ofensivas positivas.  

Sleziewski & Ksionda (cit. por Garganta, 1997, pág. 235) analisaram os 

jogos do Mundial de 1978 e registaram uma média de 161 sequências 

ofensivas, enquanto Castelo (1996, pág. 142), a partir da análise de 5 jogos de 

finais dos campeonatos do Mundo e da Europa que se realizaram entre 1982 e 

1990, verificou que em média se realizaram 135 sequências ofensivas por jogo. 

Já Garganta (1997, pág. 235), registou uma média de 124 sequências 

ofensivas, enquanto Wrzos (1984, pág. 59-60), numa análise dos jogos do 

Campeonato do Mundo de 1978, encontrou uma média de 112 sequências 

ofensivas por jogo.  

Deste modo, verifica-se que os resultados do nosso estudo apresentam 

médias bastante inferiores às médias encontradas nestes estudos, o que nos 

leva a pensar o mesmo que Garganta (1997, pág. 235), que refere que estas 

diferenças se devem por um lado, às significativas diferenças existentes nas 

amostras de cada estudo ou, pelas eventuais diferenças existentes na noção 

de posse de bola, utilizada como critério para contabilizar as sequências 

ofensivas. No entanto, parece-nos que estas diferenças poderão ainda estar 

relacionadas com a evolução do próprio jogo de Futebol, em que as equipas 

contemporâneas de topo, procuram construir o seu processo ofensivo de uma 

forma mais racional e organizada, variando os ritmos de jogo consoante as 

necessidades próprias de cada partida e, atendendo ao facto de existirem um 

maior número de competições em que participam, procuram, quando o 

resultado lhes é favorável, “defender em posse de bola”, isto é, realizar uma 

“posse pela posse” e atacar somente quando podem atacar, não arriscando. 

Todavia, não obstante a relativa inferioridade na realização de 

sequências ofensivas positivas, o Barcelona realizou um menor número de 

sequências negativas (35), com uma média de 18 sequências negativas por 

jogo em relação ao Porto, que realizou 49 sequências negativas, com uma 
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média de 25 sequências negativas por jogo. Numa primeira análise do que 

acabou de ser referido, o leitor, poderia pensar num possível contra-senso, no 

entanto, uma equipa como o Barcelona, que realize um menor número de 

sequências negativas, leva vantagem em relação às demais equipas, pelo 

simples facto de conseguir não ultrapassar o meio campo defensivo menos 

vezes, ou seja, por conseguir, num menor número de ocasiões, perder a posse 

de bola antes do seu meio campo ofensivo. 

Assim, através dos dados obtidos no presente estudo, poderíamos cair 

no erro de afirmar ou, pelo menos especular, que a equipa do Porto é melhor 

em termos ofensivos do que a equipa do Barcelona pelo facto de realizar mais 

SP ou, especular que o Barcelona é melhor porque consegue perder menos 

vezes a bola antes do seu meio campo ofensivo. Contudo, o jogo ofensivo das 

equipas não deve ser analisado apenas pelo número de sequências ofensivas 

realizadas, pois seria uma análise muito redutora. 

Relativamente ao resultado das sequências ofensivas positivas (Result), 

verifica-se que as duas equipas terminam a maior parte das sequências 

ofensivas sem rematar à baliza – 76% para o Barcelona e 79,4% para o Porto – 

e que a categoria SE é a segunda maior ocorrência em ambas as equipas com 

10,4% para o Barcelona e 11,5% para o Porto, como se pode verificar na 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Percentagem de ocorrência de sequências ofensivas positivas em 
função do seu resultado, para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto. 

 

O mesmo se verificou no estudo de Garganta (1997, pág. 234), contudo, 

a percentagem de ocorrência das sequências que terminaram sem remate (SR) 
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nesse estudo foi bastante inferior, com um valor de 57,5%, e para as 

sequências terminadas com remate (R) desenquadrado com a baliza, 

relativamente superior, com um valor de 20,8%, ou seja, com uma diferença de 

10,4% para o Barcelona e de 9,3% para o Porto. No entanto, enquanto no 

Barcelona a categoria ET é a terceira mais frequente, com um valor de 7,2% (9 

golos), no Porto é a última mais frequente, com um valor de 3,1% (4 golos). Na 

categoria EP, apesar de se verificarem valores diferentes quando a ocorrência 

do resultado das sequências é analisada ao nível da percentagem (6,4% para o 

Barcelona e 6,1% para o Porto), ela apresenta ao nível da frequência valores 

iguais (8 sequências para cada equipa). Ora, isto resulta pelo facto das duas 

equipas terem realizado um número diferente de sequências ofensivas 

positivas, o que influencia a percentagem relativa de cada categoria, em ambas 

as equipas. Relativamente ao estudo de Garganta atrás mencionado, podemos 

referir que o Barcelona teve uma percentagem de golos (7,2%) superior em 

relação ao valor encontrado por este autor (4,3%), enquanto o Porto obteve 

uma percentagem inferior (3,1%). Em nosso entender, estes resultados 

derivam do facto do número de jogos observados no presente estudo (apenas 

2) ser muito reduzido em relação ao estudo de Garganta. No entanto, não 

deixa de ser relevante, a percentagem de eficácia ofensiva absoluta da equipa 

do Barcelona em apenas dois jogos (9 golos) e, logo contra duas equipas de 

grande nível do campeonato Espanhol, o Real Madrid e o Villareal. 

No que respeita às sequências R e SR, os valores encontrados pelo 

autor foram de 57,5% e 42,5%, respectivamente, enquanto no presente estudo, 

os valores encontrados para o Barcelona no que respeita às sequências R e 

SR foram de 76% e 24%, respectivamente, enquanto no Porto foram de 79,4% 

e 20,6%, respectivamente. Isto significa que se verifica um maior desequilíbrio 

ofensivo entre as sequências R e SR nas duas equipas observadas neste 

estudo, em relação às sequências R e SR no estudo mencionado. 

 

5.2.2. Fim da Sequência - tipo (FSt) 

 

No que respeita à variável FSt, pode-se verificar que, as sequências das 

duas equipas terminaram na sua grande maioria através da acção de corte, 
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com um valor de 45,6% para o Barcelona e 45% para o Porto, seguida de 

acções erradas das próprias equipas, com um valor de 13,6% para o Barcelona 

e 17,6% para o Porto (Figura 11). Ora, em nosso entender, isto verifica-se pela 

existência de oposição, o que gera uma maior probabilidade das sequências 

ofensivas terminarem devido ao efeito da acção de corte e de acções erradas 

realizadas pela própria equipa. 

Wrzos (1984, pág. 112), numa análise às equipas Europeias e Sul 

Americanas, verificou que as principais causas de interrupções das acções 

ofensivas são: os maus passes (35,6%), as perdas de bola (21,6%), as faltas 

(14%), os remates para fora (7,9%), as bolas fora (7,5%), os remates 

enquadrados com a baliza (5,7%) e os fora-de-jogo (2,9%). Através deste 

estudo, pode-se verificar uma tendência maior para as interrupções das 

sequências ofensivas se expressarem através de acções que se manifestam 

inconsequentes a nível ofensivo, ou seja, que não resultam em remate ou na 

sua tentativa (maus passes, as perdas de bola, as faltas e as bolas fora). 

Assim, a minimização da frequência desse tipo de acções, parece-nos ser a 

resposta para combater a falta de qualidade de muitas equipas a nível mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Distribuição percentual relativa à ocorrência das acções responsáveis pelo 
término de cada sequência ofensiva positiva, para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. 
Porto 

 

Pode-se ainda verificar através da Figura 11 que, no presente estudo, as 

acções que se manifestam inconsequentes a nível ofensivo, ou seja, que não 

resultam em remate ou na sua tentativa (Corte, Erro, Intercepção, Bola Fora, 
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Falta, Fora-de-Jogo), têm valores para cima do dobro, com 69,6% para o 

Barcelona e 65,7% para o Porto, em relação às acções que manifestam 

intenção de atacar a baliza adversária (Remate para Fora, Remate contra o 

corpo do adversário, Golo, Defesa do Guarda-Redes, Recuperação do Guarda-

Redes e Remate ao poste/barra), com 30,4% para o Barcelona e 34,3% para o 

Porto. Todavia, se excluirmos as sequências ofensivas que terminam pela 

acção de corte e intercepção, que são acções que se verificam mais pelo 

mérito do adversário e não tanto pelo demérito da equipa que ataca, 

verificamos que as acções que manifestam intenção de atacar a baliza 

adversária, no seu conjunto, têm um valor relativamente superior (30,4% contra 

23,2% para o Barcelona e 34,3% contra 26,1% para o Porto), ao conjunto das 

restantes acções que se manifestam inconsequentes a nível ofensivo. 

Portanto, estes factos induzem-nos a pensar que se uma equipa 

conseguir controlar muito bem, os aspectos do jogo que são passíveis de ser 

controlados, como as perdas de bola, as bolas fora, as faltas e os fora-de-jogo, 

e, conseguir minimizar a influência, dos cortes e intercepções dos adversários, 

maior qualidade de jogo poderão ter e, deste modo, aumentar a eficácia 

ofensiva. Neste sentido, parece-nos que a inteligência táctico-técnica dos 

jogadores aparece aqui como um factor determinante para a consolidação 

dessa melhoria qualitativa. 

 

5.2.3. Tempo de Jogo Decorrido (Tjd) 

 

Relativamente a esta variável, verificou-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a eficácia ofensiva (sequências R e SR) e o 

Tjd, em ambas as equipas (Barcelona: x2=6,166; p=0,290 e Porto: x2=2,305; 

p=0,806). Assim, através da Figura 12, pode-se verificar que no Barcelona, as 

sequências R ocorrem em maior percentagem na primeira parte dos jogos 

(67%), enquanto as sequências SR ocorrem na sua maioria na segunda parte 

dos jogos (58%), indo ao encontro dos resultados apresentados no estudo de 

Garganta (1997, pág. 220), em que 60% das sequências R se realizam na 

primeira parte dos jogos e, 57% das sequências SR se realizam na segunda 

parte. Já no Porto o mesmo não se verifica, sendo que as sequências R 
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ocorrem em igual percentagem nas duas partes do jogo (50%) e as sequências 

SR (58%) ocorrem, na sua maioria, durante a primeira parte dos jogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Frequência e Percentagem de ocorrências de SO 
concluídas com Remate e Sem Remate do F.C. Barcelona e do F.C. 
Porto, considerando períodos de 15 minutos (Q1 a Q6). 

 

Podemos ainda verificar que o Barcelona realiza mais remates (8) à 

baliza nos últimos 15 minutos da segunda parte (Q3), enquanto o Porto realiza 

mais remates à baliza (7) nos primeiros 15 minutos de jogo (Q1), o que poderá 

indiciar uma tentativa do Porto procurar resolver os jogos no seu início, 

enquanto o Barcelona, procurará assumir primeiro o controlo do jogo, para 

depois traduzir esse controlo em golos, antes do término da primeira parte. 

Contudo, esta é uma de muitas análises possíveis, mas devido ao reduzido 

número de jogos observados, não podemos afirmar seja o que for. 

Considerando o conjunto das SOP, pode-se verificar que o Barcelona 

realiza um maior número de sequências no período de jogo Q5, com uma 

pequena diferença de duas sequências para o período Q3, enquanto o Porto 

realiza um maior número de sequências no período Q1, também, com uma 

pequena diferença de 3 sequências para o período Q3 (ver Figura 13). No 
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entanto, para ambas as equipas, a distribuição de SOP pelos seis períodos de 

jogo é relativamente uniforme, não existindo diferenças estatisticamente 

significativas entre o Tjd e a eficácia ofensiva, para ambas as equipas 

(Barcelona: x2=3,304; p=0,653 e Porto: x2=6,542; p=0,257). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Distribuição percentual relativa aos períodos de jogo em 
que ocorrem as sequências ofensivas para a equipa do F.C. Barcelona 
e do F.C. Porto. 

 

Claudino (cit. por Garganta, 1997, pág. 221), a partir da observação de 

1148 sequências ofensivas realizadas em onze jogos, por uma equipa do 

campeonato nacional português, verificou que 51% das sequências se realizam 

nas primeiras partes dos jogos (588 sequências) e 49% nas segundas partes 

(560 sequências). 

Castelo (1994, pág. 108), verificou que 53% do total de sequências 

ofensivas foram realizadas nas primeiras partes dos jogos.  

No presente estudo, esta tendência apenas se verifica na equipa do 

Porto, onde a maior percentagem de sequências ofensivas (57%) ocorre na 

primeira parte dos jogos, enquanto no Barcelona, a maior percentagem de 

sequências ofensivas (52%) ocorre na segunda parte dos jogos. Isto poderá 

significar que, com o decorrer do jogo, pelo facto da fadiga se acentuar, os 

jogadores do Barcelona cometam mais erros e percam mais vezes a bola, 

obrigando-os a recuperar mais vezes a posse de bola, o que aumenta o 

número de sequências ofensivas. Já no Porto, talvez pelo facto da capacidade 

de recuperação da posse de bola da equipa ser mais reduzida e, do número de 

perdas de bola aumentar, a equipa não consiga estar em posse de bola com 

tanta frequência, o que diminui o número de sequências ofensivas realizadas 
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por esta equipa na segunda parte dos jogos. Todavia, se atendermos à eficácia 

das sequências ofensivas, verificamos que o Porto tem a mesma percentagem 

de remates à baliza em ambas as partes dos jogos diminuindo a sua frequência 

no 5 período de jogo e aumentando-a no último período, enquanto o Barcelona, 

realizou menos remates nas segundas partes dos jogos, diminuindo 

progressivamente o número de remates a partir do terceiro período de jogo. 

Deste modo, para chegarmos a conclusões fidedignas no que respeita à 

eficácia ofensiva conseguida pelas duas equipas em função do Tjd, 

necessitaríamos de observar uma quantidade superior de jogos de ambas as 

equipas pois, com os dados actuais torna-se difícil concluir seja o que for. 

 

5.2.4. Acção de Ruptura (AcRupt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Distribuição percentual das acções de ruptura produzidas nas 
sequências ofensivas com e sem remate para a equipa do F.C. Barcelona 
e do F.C. Porto: Pct - passe curto; Pmd - passe médio; Plg - passe longo; 
Comb – combinação/”tabelinha” 1-2; Cr - cruzamento; Dr - drible; Err - Erro 
adversário; Ft - falta do adversário; NE - não existe. 

 

Entre esta variável e a eficácia ofensiva, pode-se verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas, para ambas as equipas (Barcelona: 

x2=37,808; p=0,000 e Porto: x2=54,335; p=0,000). Assim, pode-se verificar que 

o Drible, para o Barcelona e Porto, figura como a acção que contribui com 

maior percentagem para induzir acções de ruptura no equilíbrio defensivo 

adversário (26,7% e 30,8%, respectivamente). Já nas sequências SR, a acção 

de ruptura mais frequente é o Passe Médio com 18,9% para o Barcelona, 

enquanto para o Porto é a acção de Cruzamento com 9,5%, o que não se 
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verificou no estudo de Garganta (1997, pág. 237), em que o Passe Longo 

figurou como a acção de ruptura mais frequente para as sequências ofensivas 

R e SR (59% e 66,1%, respectivamente). No mesmo estudo, o autor, para as 

sequências R e SR, encontrou em segundo lugar o Drible (23,1%) e o Passe 

curto/médio (21,4%), respectivamente. O mesmo não se verificou no presente 

estudo, quer para as sequências R quer para as SR. Assim, para as R, o Passe 

Médio (23,3%) no Barcelona e, o Cruzamento e o Passe Curto (ambos com 

23,1%) no Porto, são as acções de ruptura que figuram em segundo lugar. Nas 

sequências SR, o Drible (9,5%) no Barcelona e o Cruzamento (9,5%) no Porto, 

figuram, também, em segundo lugar. No entanto, e como seria de esperar, nas 

sequências SR, a inexistência de acções de ruptura prevaleceu (48,4% para o 

Barcelona e 70,5% para o Porto), com uma diferença bastante significativa em 

relação a todas as outras acções de ruptura consideradas. Ainda no que 

respeita à inexistência de acções de ruptura, pode-se verificar a enorme 

discrepância percentual entre as duas equipas (diferença de 22,1%), o que 

significa que a equipa do Barcelona, mesmo nas sequências SR, consegue 

com maior frequência induzir acções de ruptura no equilíbrio defensivo 

adversário. Ora, isto poderá querer dizer que a equipa do Barcelona, quando 

se encontra em posse de bola, procura com maior frequência atacar a baliza 

adversária, enquanto a equipa do Porto procura controlar mais o jogo, tendo a 

bola em seu poder, isto é, procura ter ”a posse pela posse” (ver Figura 14).  

Contudo, analisada esta variável por si só, ou seja, não a comparando 

com a eficácia ofensiva das sequências (R e SR), pode-se verificar que a 

acção de ruptura mais utilizada por parte da equipa do Barcelona foi o Passe 

Médio (20%), enquanto a equipa do Porto utilizou com maior frequência a 

acção de Cruzamento (12,2%). 

Pode-se ainda verificar através da Figura 14, que na equipa do Porto, 

em 70,5% das sequências SR não existe acção de ruptura, enquanto na equipa 

do Barcelona apenas em 48,4% das sequências SR não existe acção de 

ruptura. No entanto, se considerarmos o conjunto das SOP verifica-se que 

essas percentagens diminuem, obtendo-se para o Porto e Barcelona, 57,3% e 

36,8%, respectivamente, como se pode ver na Figura 15.  
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Figura 15 - Distribuição percentual das acções de ruptura produzidas no conjunto das 
sequências ofensivas positivas para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto: Pct - passe 
curto; Pmd - passe médio; Plg - passe longo; Comb 1-2 - combinação/”tabelinha” 1-2; Cr - 
cruzamento; Dr - drible; Err - Erro adversário; Ft - falta do adversário; NE - não existe 

 

Ora, verifica-se que de uma diferença de 22,1% se passa para uma de 

20,5%, porém, independentemente da diferença percentual diminuir, continua a 

verificar-se uma diferença bastante considerável entre as duas equipas e por 

isso, concluímos que a equipa do Barcelona é mais eficaz na construção do 

processo ofensivo, pois conseguem com maior frequência criar acções de 

ruptura na estrutura defensiva adversária, apesar das sequências ofensivas 

terminarem sem remate. Todavia, é de salientar a intima relação entre a 

ausência de acções de ruptura e a ausência de finalização, como seria de 

esperar, embora se tenha verificado na equipa do Porto uma percentagem de 

3,8% nas sequências R. Isto parece um tanto ou quanto contraditório, mas não 

é, pois, não raramente existem remates de meia distância que surpreendem os 

adversários (embora estes estejam organizados defensivamente) não existindo 

uma acção de ruptura propriamente dita mas sim, uma eventual falha de 

marcação de um defensor adversário, como se verificou por exemplo, nos 

quartos-de-final da liga dos campeões 2008-2009 entre o F.C. Porto e o 

Manchester United, no Estádio do Dragão, quando o jogador Cristiano Ronaldo 

rematou, sensivelmente, a meio do meio campo defensivo do Porto e, marcou 

golo. Ora, o jogador Cristiano Ronaldo não realizou nenhuma acção de ruptura, 
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ele apenas se limitou a receber a bola e a chutar por se encontrar livre de 

marcação, devido a uma falha defensiva de um dos médios do Porto. 

 

5.2.5. Ritmo nas acções com bola (Rt) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Distribuição percentual do ritmo das acções com bola 
produzido nas sequências ofensivas positivas para a equipa do F.C. 
Barcelona e do F.C. Porto. 

 

Os ritmos do futebol actual são bastante elevados, porém, comummente 

relacionados só com características físicas e fisiológicas do jogo, o que em 

nosso entender é um erro conceptual, pois os ritmos de jogo estão também 

relacionados com a velocidade de jogo. Como refere Frade (1985, pág. 25)“a 

concepção de jogo em relação ao futuro centra-se na velocidade de jogo (isto 

é, na circulação de bola e de jogadores), com os jogadores a serem muito mais 

ecléticos”. Neste âmbito, torna-se necessário devolver a «pausa» ao Futebol 

pois, “a «vertigem» pela velocidade, leva a que se queira fazer tudo «à 

pressa», quando nesta modalidade é tão importante correr como parar, 

acelerar como travar, antecipar como esperar (Amieiro, 2005, pág. 37). Deste 

modo, podemos verificar na Figura 16, que a equipa do Barcelona apresenta 

um maior equilíbrio no ritmo das suas acções com bola (62% das sequências 

são rápidas e 38% são lentas), enquanto o Porto apresenta uma enorme 

discrepância entre as sequências rápidas e lentas (92% contra 8%, 

respectivamente), o que significa que a equipa do Barcelona varia mais o ritmo 

de jogo, utilizando mais a «pausa», do que a equipa do Porto.  

Neste sentido, e analisando o ritmo nas acções com bola para as 

sequências R, pode-se verificar através da Figura 17 que, no Barcelona, 63% 
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dessas sequências apresentam um ritmo rápido e 37% um ritmo lento, 

enquanto no Porto, 100% dessas sequências são rápidas, o que nos leva a 

concluir que a equipa do Porto para marcar golo, tem de imprimir um ritmo 

rápido ao jogo, enquanto o Barcelona nem sempre necessita de o fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - (A) Frequência de sequências R e SR em função do ritmo nas 
acções com bola. (B) Frequência de golos em função do ritmo nas acções com 
bola, para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto. 

 

No que respeita às sequências R e SR, verificou-se que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre esta variável e a eficácia 

ofensiva para ambas as equipas (x2=0,015; p=1,000 e Porto: x2=3,118; 

p=0,119). Assim, no que respeita às sequências SR, no Barcelona, 62% 

dessas sequências apresentam um ritmo rápido e 38% um ritmo lento, 

enquanto no Porto, 89% dessas sequências apresentam um ritmo rápido e 

apenas 11% um ritmo lento. Ora, mesmo nas sequências que não conduzem à 

eficácia ofensiva, a equipa do Porto tem necessidade de imprimir um ritmo de 

jogo elevado, enquanto o Barcelona consegue ser mais equilibrado no seu 

jogo, enriquecendo-o com uma maior variabilidade nos ritmos e tempos de 

jogo. Estes factos são ainda comprovados pela percentagem de golos que 

resultam de acções rápidas (66,7% = 6 golos) e de acções lentas (33,3% = 3 

golos) no Barcelona e, pela percentagem de golos que resultam de acções 

rápidas (100% = 4 golos) no Porto.  

Contudo, e embora “se reconheça a influência do ritmo de jogo na 

eficácia ofensiva das equipas” (Garganta, 1997, pág. 244), não encontramos 

estudos que nos permitissem comparar e discutir os resultados que obtivemos. 



  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

93 

 

Apenas foi possível cruzar os nossos resultados com conceitos decorrentes da 

revisão da literatura e compará-los entre si. 

 

5.2.6. Forma de Aquisição ou Recuperação da Posse de Bola (FAR) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 18 - Distribuição percentual das formas de aquisição ou recuperação da 
posse da bola (FAR) nas sequências ofensivas R e SR para a equipa do F.C. 
Barcelona e do F.C. Porto: PS - pontapé de saída; PB - pontapé de baliza; FJ - fora 
de jogo; c - canto; ll - lançamento de linha lateral; RGR - recuperação do guarda-
redes; Ft - falta do adversário; Err - erro do adversário; I - intercepção; D - desarme.  

 

No que respeita à variável Forma de Aquisição ou Recuperação da 

posse de bola, verificou-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre esta variável e a eficácia ofensiva, para ambas as equipas 

(Barcelona: x2=8,303; p=0,504 e Porto: x2=8,845; p=0,356). Contudo, existem 

algumas diferenças na forma de recuperação ou aquisição da posse de bola 

entre as sequências R e SR realizadas pelo Barcelona e entre as R e SR 

realizadas pelo Porto, o que nos permite realizar uma comparação no interior 

de cada equipa e, posteriormente, entre as duas equipas.  

Assim, na Figura 18 podemos verificar que a equipa do Barcelona inicia 

a maior parte das sequências R a partir de intercepção (33,3%), seguida de 

desarme (26,7%) e de lançamentos de linha lateral (16,7%), enquanto a equipa 

do Porto inicia-as maioritariamente a partir de desarme (26,9%), seguida de 

intercepção (23,1%) e de canto (19,3%). No tocante às sequências SR, o 

Barcelona inicia-as maioritariamente a partir de intercepção (36,8%), seguida 

de desarme (24,2%) e de erro do adversário (8,4%), enquanto o Porto inicia-as 

a partir de intercepção (32,4%), seguida de desarme (19%) e de lançamento de 

linha lateral (13,4%). Estes resultados são semelhantes aos obtidos por 
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Garganta (1997, pág. 247), que verificou que a maior parte das sequências R 

(33%) foi iniciada a partir de erros do adversário, enquanto 24% se realizou a 

partir de intercepção e 14% a partir de desarme, enquanto para as SR verificou 

que 29% decorreram de desarme, 17% de erros do adversário e 16% de 

intercepções. Este autor refere ainda que a categoria erro do adversário (Err) 

foi aquela que mais contribuiu para a realização das sequências concluídas 

com remate, enquanto para as sequências concluídas sem remate isso 

aconteceu em relação à categoria desarme (D). No presente estudo o mesmo 

não se verificou, tendo sido a categoria intercepção (I) a que mais contribuiu 

para a realização das sequências concluídas com remate (56,4%) e sem 

remate (69,2%). 

Considerando o conjunto das SOP, destacam-se claramente as 

categorias “intercepção”, “desarme” e “erro”, como se verificou no estudo de 

Garganta, embora numa ordem diferente (“erro”, “intercepção” e “desarme”), 

enquanto na equipa do Porto a terceira categoria mais frequente foi o 

“lançamento de linha lateral”, sendo as duas primeiras categorias as mesmas 

da equipa do Barcelona (“intercepção” e “desarme”) como se pode observar na 

Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Distribuição percentual das formas de aquisição ou recuperação da 
posse da bola (FAR) nas sequências ofensivas para a equipa do F.C. Barcelona 
e do F.C. Porto: PS - pontapé de saída; PB - pontapé de baliza; FJ - fora de jogo; 
c - canto; ll - lançamento de linha lateral; RGR - recuperação do guarda-redes; Ft 
- falta do adversário; Err - erro do adversário; I - intercepção; D – desarme. 

 

Isto significa que a equipa do Porto procura realizar um pressing 

defensivo perto das linhas laterais, levando o adversário a perder a bola, por 
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esta sair pela linha lateral. Em nosso entender esta é a forma mais correcta de 

se realizar o pressing defensivo, pois realizando-o no sentido e junto das linhas 

laterais, obriga o adversário em posse de bola a cometer erros, por estar 

limitado espacialmente e estar sujeito a pressão de um oponente, que 

provavelmente não seriam cometidos com tanta frequência numa posição mais 

central do terreno de jogo. No entanto, a equipa do Barcelona tira mais proveito 

das recuperações realizadas por lançamento de linha lateral do que o Porto, 

pois nas sequências ofensivas R, o Barcelona inicia-as 16,7% das vezes a 

partir desta forma de recuperação (sendo a terceira mais frequente), enquanto 

o Porto apenas o faz em 11,5% das vezes, sendo a quarta mais frequente em 

conjunto com a categoria “erro” (ver Figura 18).   

Também Claudino (cit. por Garganta, 1997, pág. 247), obteve a mesma 

tendência a partir da observação de equipas de alto nível competitivo, com 

36% de bolas recuperadas a partir de intercepção, 15% a partir de erros do 

adversário e 14% a partir de desarme. Portanto, estas diferenças fazem-nos 

chegar à mesma conclusão de Garganta (1997, pág. 247), que chama à 

atenção para as três categorias mencionadas, pois elas “traduzem situações de 

jogo dinâmico em contraposição com as demais, que se referem a fragmentos 

estáticos do jogo”, nomeadamente ll, PS, PB, FJ e Ft. Assim, constata-se que 

“é de toda a conveniência que as equipas procurem recuperar a posse de bola 

através de situações dinâmicas que garantam a continuidade e fluidez do jogo, 

no sentido de surpreenderem o adversário em situações de desequilíbrio 

defensivo”.  

Contudo, como já vimos anteriormente, a equipa do Porto tem como 

terceira categoria mais frequente o “lançamento de linha lateral”, que é um 

fragmento estático de jogo, o que poderá significar um handicap na forma de 

jogar desta equipa pois, joga frequentemente recuada no terreno de jogo, 

procurando aproveitar o espaço existente na retaguarda da defesa adversária e 

a sua desorganização momentânea para criar desequilíbrios. Ora, o facto de 

recuperarem a posse de bola desta forma permite a reorganização da defesa 

adversária o que não lhes permite explorar com tanta frequência o espaço 

existente na retaguarda da defesa adversária e a sua desorganização 

momentânea para criar desequilíbrios.  
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 5.2.7. Local de Aquisição ou Recuperação da Posse de Bola (LAR) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – (A) Distribuição percentual das zonas onde foi adquirida ou recuperada a 
posse de bola na nas sequências ofensivas positivas com e sem remate, para a 
equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto. (B) Respectivos campogramas, com as 
principais zonas de aquisição ou recuperação da posse de bola para as sequências 
R e SR.  

 

No que respeita à variável Local de Aquisição ou Recuperação da posse 

de bola, podemos verificar que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre esta variável e a eficácia ofensiva, para ambas as equipas 

(Barcelona: x2=14,779; p=0,193 e Porto: x2=12,639; p=0,245). Assim, verificou-

se que existem algumas diferenças na frequência de aquisição ou recuperação 

da posse de bola em cada zona do terreno de jogo, entre as sequências R e 

SR, realizadas pelo Barcelona e pelo Porto, o que nos permite realizar uma 

comparação no interior de cada equipa e, posteriormente, entre as duas 

equipas.  

Assim, como se pode verificar na Figura 20, a maior parte das vezes, as 

equipas recuperam a bola no seu meio campo defensivo, quer para as 

sequências R (63,3% para o Barcelona e 61,6% para o Porto) quer para as 

sequências SR (73,7% para Barcelona e 73,4% para o Porto), o que também 

se verificou no estudo de Garganta (1997, pág. 248), que encontrou valores de 

78% para as sequências R e de 73% para as sequências SR. Todavia, os 
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valores encontrados no presente estudo para as sequências R, são 

significativamente mais baixos do que os valores encontrados pelo autor, com 

uma diferença de 14,7% para o Barcelona e de 16,4% para o Porto. 

 No que respeita à zona que contribui com maior percentagem relativa 

para as sequências R e SR, o autor encontrou a zona MDC, com 20% e 25%, 

respectivamente. O mesmo se verificou no estudo de Mombaerts (1991, pág. 

44-45), que em 1778 sequências observadas, concluídas com remate, 

encontrou a maior percentagem de recuperações de bola na zona MDC logo 

seguida da zona DC. No presente estudo, o mesmo aconteceu para as 

sequências SR do Barcelona e R do Porto (22,1% e 23,1%, respectivamente). 

Já para as sequências R do Barcelona e SR do Porto, tal não se verificou, 

sendo a zona DC com 16,7% e a zona MDE com 16,2%, respectivamente, as 

zonas que contribuíram com maior percentagem relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - (A) Distribuição percentual das zonas onde foi adquirida ou 
recuperada a posse de bola na globalidade das sequências ofensivas positivas, 
para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto. (B) Respectivos 
campogramas, com as 3 principais zonas de aquisição ou recuperação da 
posse de bola. 

 

Considerando o conjunto das SOP, os resultados são ligeiramente 

diferentes para ambas as equipas. Assim, a zona que contribui com maior 

percentagem relativa para a aquisição ou recuperação da posse de bola para o 

(A) 

(B) 
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Barcelona é a zona DC com 19,2%, seguida da zona MDC com 18,4% (ver 

Figura 21), como se verificou no estudo de Claudino (cit. por Garganta, 1997, 

pág. 249), que também registou as maiores percentagens para as bolas 

recuperadas na zona DC e MDC.  

No entanto, apesar de na equipa do Porto também se verificar em 

primeiro lugar a zona defensiva central (DC) com 19,1%, verifica-se em 

segundo lugar a zona média defensiva esquerda (MDE) com 14,5%. Ora, isto 

poderá estar relacionado com o defesa lateral esquerdo utilizado pelo Porto 

nos dois jogos observados, Cissoko, que é um jogador bastante agressivo, 

bom na marcação e que dá pouco espaço de manobra aos seus adversários. 

Poderá ainda ter a ver com o modelo de jogo adoptado pelo treinador que, 

possivelmente, pretendia uma zona pressionante junto das laterais ou até 

mesmo com o modelo de jogo do adversário que, talvez, tivesse como sub-

princípio jogar frequentemente pelo corredor direito.  

Segundo Miller (cit. por Garganta, 1997, pág. 250), “um dos ingredientes 

mais importantes para o êxito em futebol é a conquista da posse de bola no 

terço ofensivo” pois, “uma bola conquistada nessa zona, oferece sete vezes 

mais possibilidades de produzir um remate, do que a bola conquistada no terço 

defensivo”. Neste sentido, Hughes (cit. por Garganta, 1997, pág. 250), mostrou 

que, enquanto para se marcar um golo a partir da conquista da posse de bola 

no terço defensivo uma equipa necessita, em média, de ganhar 235 posses de 

bola, para o fazer a partir de bolas conquistadas no terço ofensivo, apenas 

necessita de ganhar, em média, 34 bolas. Ora, no caso do Barcelona, apesar 

da zona de recuperação privilegiada da posse de bola ser o sector defensivo, a 

eficácia ofensiva da equipa foi bastante significativa, com 9 golos em dois jogos 

(ver ponto 5.4), o que nos leva a pensar que a eficácia ofensiva poderá estar 

mais relacionada com a dinâmica e organização da equipa no desenvolvimento 

da posse de bola, do que com a zona onde ela é recuperada.     

 

5.2.8. Local de Desenvolvimento da Posse de Bola (LDPB) 

 

A posse de bola é um dos aspectos mais reconhecidos no jogo de 

Futebol pelos treinadores e investigadores, para valorizar o rendimento dos 
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jogadores e das equipas na competição (Lago Peñas & Martín Acero, 2005, 

pág. 14). No entanto, ela depende em grande escala dos espaços disponíveis 

para a sua realização. Isto porque, no futebol, o problema do espaço é 

essencial na resposta à variabilidade das situações momentâneas de jogo pois, 

quando uma equipa se encontra de posse de bola, a eficiência de realização 

das suas acções individuais e colectivas para a persecução dos objectivos do 

ataque passa inevitavelmente pela criação e exploração dos espaços livres 

(Castelo, 1996, pág. 53) 

Assim, e por considerarmos ser importante, iremos analisar o LDPB para 

as duas equipas em estudo considerando primeiro, o LDPB por sector e depois 

por corredor, em função da eficácia ofensiva e, em segundo lugar, 

considerando todas as SOP, o(s) sector(es) e corredor(es) mais 

representativo(s) na realização da posse de bola para ambas as equipas. 

 

5.2.8.1. LDPB Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Distribuição percentual das zonas onde foi realizada a posse de bola nas 
sequências ofensivas positivas, para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto: SMO – sector 
médio ofensivo; SO - sector ofensivo; SD/SMD/SMO - sectores defensivo, médio defensivo e 
médio ofensivo; SMD/SMO - sectores médio defensivo e médio ofensivo. 

   

No que respeita à variável LDPBs, podemos verificar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre esta variável e a eficácia 

ofensiva, para ambas as equipas (Barcelona: x2=11,785; p=0,161 e Porto: 

x2=14,288; p=0,112). Contudo, existem algumas diferenças na frequência do 

LDPB entre as sequências R e SR realizadas pelo Barcelona e pelo Porto, o 
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que nos permite realizar uma comparação no interior de cada equipa e, 

posteriormente, entre as duas equipas, com o intuito de perceber o(s) 

sector(es) predilecto(s) de ambas no desenvolvimento da posse de bola. 

Considerando as sequências ofensivas R, pode-se verificar na Figura 22 

que para o Barcelona, as categorias 4 Sectores e SMD/SMO/SO (ambas com 

33%) são as que contribuem com maior percentagem para o desenvolvimento 

da posse de bola, seguidas da categoria SMO/SO (23,3%), enquanto no Porto, 

a categoria SMD/SMO/SO (34,6%) é a que contribui com maior percentagem, 

seguida da categoria SO (19,3%) e da categoria SMO/SO (11,5%). 

Considerando as sequências SR, pode-se verificar que para o Barcelona, as 

categorias 4 Sectores e SMO/SO (ambas com 22%) são as que contribuem 

com maior percentagem para o desenvolvimento da posse de bola, seguidas 

da categoria SMD/SMO/SO (17,6%), enquanto no Porto, as categorias 

SD/SMD/SMO e SMD/SMO (ambas com 20%) são as que contribuem com 

maior percentagem, seguidas da categoria SMD/SMO/SO (16,2%). 

Através da Figura 22, podemos ainda verificar que a equipa que mais 

vezes utiliza os 4 sectores para o desenvolvimento da posse de bola é o 

Barcelona, com 33,4% para as sequências R e 22% para as SR, contra 7,7% 

para as sequências R e 10,5% para as SR da equipa do Porto, sendo que esta 

categoria figura em primeiro lugar das maiores frequências para ambos os 

grupos de sequências na equipa do Barcelona, enquanto na equipa do Porto 

figura em quinto lugar, também para ambos os grupos de sequências. 

 

5.2.8.2. LDPB Corredor 

 

No que respeita à variável LDPBc, pode-se verificar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre esta variável e a eficácia 

ofensiva para ambas as equipas (Barcelona: x2=10,059; p=0,074 e Porto: 

x2=3,051; p=0,802). Contudo, existem algumas diferenças na frequência do 

LDPB entre as sequências R e SR realizadas pelo Barcelona e pelo Porto, o 

que nos permite realizar uma comparação no interior de cada equipa e, 

posteriormente, entre as duas equipas, com o intuito de perceber o(s) 

corredor(es) predilecto(s) de ambas no desenvolvimento da posse de bola. 
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Figura 23 - Distribuição percentual das zonas onde foi realizada a posse 
de bola nas sequências ofensivas positivas, para a equipa do F.C. 
Barcelona e do F.C. Porto: CD - corredor direito; CC - Corredor central; CE 
- corredor esquerdo; CD/CC - corredores direito e central; CC/CE - 
corredores central e esquerdo; 3C - três corredores; CD/CE - corredores 
direito e esquerdo. 

 

Deste modo, considerando as sequências R e SR, pode-se verificar na 

Figura 23, que para o Barcelona a categoria 3C é a que contribui com maior 

frequência para o desenvolvimento da posse de bola, com 50% e 46,3%, 

respectivamente, seguida, da categoria CC/CE (23,3%) e da categoria CC 

(16,7%) para as sequências R e, das categorias CD/CC (24,2%) e CC/CE 

(22,1%) para as sequências SR. Para o Porto, a categoria CC/CE (38,5%) é a 

que contribui com maior percentagem para o desenvolvimento da posse de 

bola nas sequências R, seguida das categorias 3C (30,8%) e CD/CC (23,1%), 

enquanto para as sequências SR, a categoria que contribui com maior 

percentagem para o desenvolvimento da posse de bola na equipa do Porto, é a 

categoria 3C (32,4%), seguida das categorias CC/CE (29,5%) e CD/CC 

(18,1%). Desta forma, verifica-se que ambas as equipas privilegiam o corredor 

central para desenvolver a posse de bola.  

Vieira & Garganta (Castelo, 1996; 1996, pág.63), averiguaram a 

frequência de utilização dos corredores laterais e a variação de corredor em 

cada ataque, comparando os ataques realizados por dez equipas de alto nível, 

segundo a sua condição de vencedoras ou derrotadas. Concluíram que as 

primeiras ganham vantagem, relativamente às segundas, na superior amplitude 

das acções ofensivas, pois apresentam, em média, uma superior frequência de 

utilização dos corredores laterais. O mesmo se verifica no presente estudo em 
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relação á equipa do Porto, que obteve uma maior frequência de utilização de 

dois corredores, e saiu vencedora dos dois jogos observados, enquanto o 

Barcelona apenas ganhou um jogo e empatou outro. Contudo, Giacomini et al. 

(2004, pág. 198), num estudo que visava analisar o número de ataques 

finalizados (ataques terminados com golo), o número de vezes que as equipas 

utilizaram os corredores laterais esquerdo e direito para atacar e, o número de 

vezes que as equipas utilizaram a faixa central do campo para penetrar na 

defesa adversária, na final do campeonato do mundo entre a Alemanha e o 

Brasil em 2002, concluíram que o Brasil utilizou 9 vezes os corredores laterais 

para atacar (4 vezes o CD e 5 vezes o CE) e 11 vezes o CC, enquanto a 

Alemanha utilizou 18 vezes os corredores laterais (10 vezes o CD e 8 vezes o 

CE) e apenas duas vezes o CC. Ora, estes resultados contradizem os 

resultados de Vieira & Garganta, pois a equipa derrotada (Alemanha) foi a que 

utilizou com maior frequência (18 vezes) os corredores laterais para atacar, o 

que demonstra que a utilização desses corredores não foi decisiva para o 

resultado deste jogo. Deste modo, concluímos que a maior ou menor 

frequência de utilização dos corredores laterais depende em larga escala da 

forma de jogar das duas equipas e, não é pelo facto de se jogar com maior 

frequência pelos corredores laterais ou central, que uma equipa sai vitoriosa. 

 

 

Figura 28 – (A) Distribuição percentual do local de desenvolvimento da posse de bola por sector nas sequências 
ofensivas positivas, para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto (B) Distribuição percentual do local de 
desenvolvimento da posse de bola por corredor nas sequências ofensivas positivas, para a equipa do F.C. 
Barcelona e do F.C. Porto. 

 

Considerando o conjunto das SOP, verifica-se (Figura 24) que o 

Barcelona tem uma frequência de utilização dos três corredores (47,2%) 

superior à utilização de dois corredores (43,2%) e de um corredor (9,6%), 

(B) (A) 
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enquanto o Porto, utiliza com maior frequência dois corredores (50,4%) seguido 

de três corredores (32,1%) e de um corredor (16,7%). Ora, os resultados do 

Porto vão ao encontro dos resultados obtidos por Castelo (1994, pág. 98), que 

a partir da observação do comportamento de equipas de alto nível, que 

participaram em finais dos campeonatos do Mundo e da Europa, concluiu que 

essas equipas têm uma percentagem de utilização de dois corredores de jogo 

superior (44%) à utilização de três corredores (34%) e um corredor (22%).  

Como refere Victor Fernandez (cit. por Lobo in Correia, 2003, pág. 7), 

“quando se fala em espaços e posse de bola no futebol, estamos no fundo a 

falar de um problema geográfico, que dará vantagem a quem ocupar todas as 

zonas do relvado de modo mais inteligente” e delas usufruir, pois, “os 

jogadores nunca devem esquecer que o relvado tem 104 por 67 metros e a 

bola deve, durante os 90 minutos, ser apresentada a todos os pedacitos de 

relva sem excepção” Ora, através dos resultados obtidos no presente estudo 

em relação à variável LDPB, parece-nos que o Barcelona é a equipa que mais 

justifica esta afirmação. 

 

5.2.9. Local de Remate ou Finalização (LRF) 

 

 

 

Figura 25 – (A) Distribuição percentual do local de remate/finalização nas sequências ofensivas positivas, para 
a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto: SF - sem finalização; AD - avançada direita; AC - avançada 
central; AE - avançada esquerda; MOD - média ofensiva direita; MOC - média ofensiva central; MOE - média 
ofensiva esquerda. (B) Respectivos campogramas com as 3 principais zonas de remate ou finalização. 

(A) (B) 
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No que respeita à variável LRF, iremos apenas realizar uma análise 

global, ou seja, não iremos discriminar as diferenças entre as sequências R e 

SR, pois seria uma análise sem sentido, pelo simples facto das sequências que 

terminam sem remate não possuírem um local de remate ou finalização, como 

é óbvio. 

Assim, para o Barcelona, verifica-se que a zona AC (53,4%), é a que 

tem maior frequência de finalização, seguida da zona AE (30%) e da zona AD 

(10%), enquanto o Porto, finaliza com maior frequência na zona AD (29,7%), 

seguindo-se a zona AC (25,9%) e a zona AE e MOC (ambas com 18,5%). 

Verifica-se ainda que, o Porto tende mais a finalizar de longa distância do que o 

Barcelona, pois tem uma percentagem de remates realizados no SMO de 

25,9% contra 6,6% (Figura 25). 

 

5.2.10. Método de Jogo (MJO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Distribuição percentual do Método de Jogo utilizado nas 
sequências ofensivas R e SR, para a equipa do F.C. Barcelona e do 
F.C. Porto. 

 

No que respeita à variável MJO, pode-se verificar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre esta variável e a eficácia 

ofensiva para ambas as equipas (Barcelona: x2=1,291; p=0,524 e Porto: 

x2=2,067; p=0,356). Assim, quando se consideram as sequências R e SR, 

verifica-se que no Barcelona, o AO é o método mais utilizado (63,3% e 64,2%, 

respectivamente), assim como no Porto (53,8% e 54,3%) (Figura 26). O mesmo 

se verificou no estudo de Garganta (1997, pág. 242), que encontrou para as 
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sequências R um valor de 35,3% e para as SR, 37,7%. No entanto, as 

percentagens obtidas no presente estudo são bastante superiores, e isto 

porque, o autor no seu estudo considerou os métodos de jogo compostos, o 

que influencia desde logo a média, e no presente estudo isso não aconteceu. 

Contudo, se nos centrarmos numa análise à eficácia ofensiva absoluta, 

isto é, ao número de golos marcados, podemos verificar na Figura 27, que o 

Método de Jogo mais associado ao golo para o Barcelona e Porto, é o AO 

(45%) e o CA (50%), respectivamente. Verifica-se ainda que, em ambas as 

equipas, a maior percentagem de golos resulta de ataques em que a duração é 

reduzida (CA+AR), para o Barcelona e Porto, com 55% e 75%, 

respectivamente.  

Castelo (1994, pág. 152-153), através da análise de 5 jogos de finais dos 

campeonatos do Mundo e da Europa, realizados entre 1982 e 1990, verificou 

que o MJO mais utilizado pelas equipas foi o AR (49%), seguido do AO (45%) e 

do CA (45%). O mesmo autor, através da análise de 549 métodos de jogo 

ofensivo que culminaram em golo, verificou que o AR (42%) foi o MJO mais 

utilizado, seguido do CA e AO, ambos com 21%. Ora, estes resultados 

evidenciam a tentativa constante das equipas transportarem rapidamente o 

centro de jogo ofensivo, para espaços próximos da baliza adversária, o que 

também se verifica no presente estudo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 27 - Distribuição percentual do Método de Jogo 
utilizado nas sequências ofensivas que terminaram em 
golo, para a equipa do F.C. Barcelona e do F.C. Porto. 

 

Lopes e Garganta (2007, pág. 53), através da observação de 244 

sequências ofensivas realizadas em 9 jogos da Liga dos Campeões da época 

2005-2006, registaram 75 contra-ataques, 66 Ataques Rápido e 103 Ataques 



  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

106 

 

Posicionais e, que, o Contra-Ataque, é o que mais situações de golo induz, 

quando comparado com os restantes Métodos de Jogo. 

Dufour (cit. por Garganta, 1997, pág.243), refere que durante o 

campeonato do mundo de Itália em 1990 se observou 88% de ataques 

posicionais, com uma eficácia de 7%, contra 12% de ataques rápidos, com 

uma eficácia de 12%. 

Piechniczec (cit. por Garganta, 1997, pág.243), verificou que, durante o 

campeonato do mundo de 1982, 28% dos golos foram obtidos através de 

ataque posicional e 27% através de ataque rápido. 

Sleziewski (cit. por Garganta, 1997, pág.243), com base na análise dos 

97 golos realizados no campeonato do mundo do México em 1986, registou 

45% obtidos através de ataque posicional e 37% através de ataque rápido. 

Wrzos (1984, pág. 138), num estudo sobre a análise do jogo ofensivo 

das melhores equipas do campeonato do mundo na Argentina em 1978, 

concluiu que da média de acções ofensivas realizadas (112.6), a maioria se 

processava através do ataque rápido (88.0), sendo a proporção entre os 

ataques rápidos e posicionais, aproximadamente, de 4:1. Refere ainda que a 

eficácia média do jogo ofensivo alcançou um nível de 15,1% sendo a eficácia 

das acções realizadas com ataque posicional (19,1%) superior à eficácia das 

efectuadas com ataque rápido (9,1%). Porém, o mesmo autor descobriu num 

estudo sobre o mundial seguinte (Espanha em 1982) que, o número médio de 

ataques rápidos diminuiu para uma média de 105 acções ofensivas por jogo e, 

que a média de ataques rápidos no mundial da Argentina em 1978 (88.5) 

diminuiu para 71.8 no mundial de Espanha em 1982, ou seja, verificou-se um 

aumento de 24 para 33 acções ofensivas através de ataque posicional por jogo 

e, por equipa. Ora, isto demonstra uma tendência para uma maior utilização do 

ataque organizado (posicional). Como refere Wrzos (1984, pág. 142) é uma 

diferença notória que prova que, no futebol mundial, se verifica a tendência 

para o aumento do número de acções ofensivas através de ataques de 

posição. No presente estudo, e passados 27 anos, a média de sequências 

ofensivas realizadas através de ataque organizado (posicional), por jogo, para 

o Barcelona e Porto foi de 40 e 35,5 sequências ofensivas (acções ofensivas), 

respectivamente, o que confirma essa tendência (Quadro 6). Ainda no presente 
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estudo, pode confirmar-se a tendência da diminuição de utilização de ataques 

em que a duração é reduzida (CA+AR), com 45 ataques para o Barcelona e 60 

ataques para o Porto (Quadro 10). 

 

Quadro 10 - Distribuição de frequências e percentagens relativas aos métodos de jogo 
utlizados nas sequências ofensivas positivas, para o Barcelona e Porto. 

 

 

 

 

 

 

Portanto, pelos resultados do nosso estudo e dos estudos apresentados, 

podemos verificar uma grande inconstância no tocante ao método de jogo mais 

utilizado pelas equipas. Ora, este facto deve-se, em nosso entender, ao 

método de jogo adoptado como referência por cada equipa, e não por um ou 

outro método ser de facto o mais eficaz na obtenção do golo. Ou seja, este 

fenómeno depende da proporção de equipas que escolhe um ou outro método 

como forma de construir o processo ofensivo, estando esta escolha, 

possivelmente, relacionada com o adversário que essa equipa vai enfrentar e, 

também, das próprias vicissitudes de cada jogo, do tipo de competição, da 

qualidade táctico-técnica dos jogadores, entre outros factores. 
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5.3. Caracterização do Modelo de Jogo Ofensivo do F.C. Porto e do F.C. 

Barcelona 

 

Neste ponto iremos procurar caracterizar de uma forma geral o Modelo 

de Jogo Ofensivo das duas equipas, através da análise estatística dos dados e 

respectiva comparação, referentes às diversas variáveis estudadas para cada 

sequência ofensiva positiva observada. 

 

5.3.1. F.C. Porto: 

 

A equipa do Porto utiliza preferencialmente o Ataque Organizado, 

demorando em média 21 segundos a progredir no terreno de jogo, a criar 

situações de finalização e a finalizar, utilizando para o efeito, uma média de 4 

jogadores que realizam uma média de duas variações de corredor e 4 passes 

por ataque, sendo o passe curto a forma mais frequente de fazer progredir a 

bola no terreno de jogo em direcção às áreas vitais do mesmo. No entanto, 

esta equipa apresenta uma ligeira tendência para a realização do passe longo 

(35 passes longos em 2 jogos), que resulta, em parte, das zonas do terreno 

onde esta equipa se posiciona, isto é, a equipa do Porto joga frequentemente 

recuada no terreno de jogo, procurando aproveitar o espaço existente na 

retaguarda da defesa adversária e a sua desorganização momentânea para 

criar desequilíbrios. Deste modo, utilizam com maior frequência os sectores, 

médio defensivo e médio ofensivo, dando primazia ao corredor central, para 

desenvolverem a posse de bola, procurando, através da imposição de um ritmo 

rápido nas acções com bola, desequilibrar a estrutura defensiva adversária, de 

forma a criar situações de finalização e finalizar. Estas zonas do terreno de 

jogo que a equipa do Porto privilegia para o desenvolvimento da posse de bola, 

parecem resultar dos locais de recuperação da posse de bola mais frequentes, 

ou seja, a zona defensiva central, a zona média defensiva esquerda e a zona 

média defensiva central. 

Todavia, para além dos jogadores desta equipa recuperarem com maior 

frequência a bola através das acções de intercepção e desarme, eles 

recuperam com alguma frequência (17 vezes) a posse de bola através de 
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lançamentos de linha lateral, o que demonstra que esta equipa tende a realizar 

um pressing defensivo perto das linhas laterais, levando o adversário a perder 

a bola, por esta sair pela linha lateral. No entanto, o facto de recuperarem a 

posse de bola através de lançamento de linha lateral traduz-se num 

inconveniente à sua forma de jogar pois, permite às equipas adversárias 

reorganizarem-se, e já não lhes permite explorar com tanta frequência o 

espaço existente na retaguarda da defesa e a sua desorganização 

momentânea para criar desequilíbrios. 

A equipa do Porto tende a utilizar com frequência as acções táctico-

técnicas de cruzamento e drible para desequilibrar a estrutura defensiva dos 

adversários e, para finalizar perto da baliza adversária, ou seja, nas zonas 

avançada direita e avançada central. Ora, esta tendência originou, nos dois 

jogos observados, um número de remates considerável (27), dos quais, 4 

resultaram em golo. Estes factos expressam uma eficácia ofensiva razoável 

pois, se uma equipa marcar ao longo de um campeonato entre 70 e 80 golos, a 

média de golos é igual a 2 por jogo, o que aconteceu nos dois jogos 

observados para esta equipa. 

 

5.3.2. F.C. Barcelona 

 

A equipa do Barcelona utiliza preferencialmente o Ataque Organizado, 

demorando em média 29 segundos a progredir no terreno de jogo, a criar 

situações de finalização e a finalizar, utilizando para o efeito, uma média de 5 

jogadores que realizam uma média de 3 variações de corredor e 7 passes por 

ataque, sendo o passe curto a forma mais frequente de fazer progredir a bola 

no terreno de jogo em direcção às áreas vitais do mesmo, esperando pelo 

momento certo para executar um movimento de rotura na estrutura defensiva 

adversária, independentemente de terem muito ou pouco espaço na retaguarda 

da defesa adversária. Deste modo, a equipa do Barcelona tende a variar o 

ritmo de jogo com alguma frequência, de modo que os seus jogadores, através 

destas variações de ritmo nas acções com bola, induzam incerteza nos seus 

adversários e possam, através de acções de ruptura, como o passe médio e o 

drible (que se apresentaram como as acções de ruptura mais frequentes para 
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esta equipa), criar situações de finalização e finalizar. Assim, a equipa do 

Barcelona procura desenvolver a posse de bola no seu meio campo ofensivo 

(sectores médio ofensivo e ofensivo) dando preferência ao corredor central, o 

que está de certo modo relacionado com os locais de finalização mais 

frequentes nesta equipa, ou seja, as zonas avançada central (16 remates) e 

avançada esquerda (9 remates). Contudo, esta equipa tem tendência para 

procurar a zona central do sector ofensivo para finalizar, como se pode verificar 

pela diferença de remates nas duas zonas referidas. 

Todavia, o Barcelona apresenta como local predilecto para a 

recuperação da posse de bola as zonas defensiva central, média defensiva 

central e média ofensiva direita, utilizando a intercepção e o desarme como 

forma de recuperação da posse de bola. Ora, esta equipa recupera a bola, na 

maior parte das vezes, no seu meio campo defensivo (muitas vezes na zona 

DC), o que explica em parte, a elevada percentagem de utilização dos quatro 

sectores do terreno de jogo por sequência (24%). Ou seja, em 24% das 

sequências ofensivas positivas, o Barcelona utilizou os quatro sectores do 

terreno de jogo para desenvolver a posse de bola, o que expressa a elevada 

qualidade táctico-técnica individual dos jogadores desta equipa e, também, da 

capacidade táctica colectiva da mesma. Deste modo, o Barcelona apresenta 

um volume de jogo elevado, com um total nos dois jogos, para as SOP, de 

3376 bolas jogadas, o que dá uma média de 27 bolas jogadas por sequência.  

Ora, esta tendência originou, nos dois jogos observados, um número de 

remates considerável (30), dos quais, 9 resultaram em golo. Estes factos 

expressam uma eficácia ofensiva muito boa pois, se uma equipa marcar ao 

longo de um campeonato entre 70 e 80 golos, a média de golos é igual a 2 por 

jogo, logo, marcar uma média de 5 golos por jogo (como se verificou nos dois 

jogos observados para esta equipa) é, de facto, muito bom! 
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5.4. Análise da Eficácia Ofensiva Relativa (EOR) e Absoluta (EOA) das 

duas equipas 

 

No que respeita à Eficácia Ofensiva Relativa e Absoluta, verificou-se 

uma diferença de 4% entre o Barcelona e o Porto, sendo que, no tocante à 

Eficácia Ofensiva Relativa essas percentagens foram 24% e 20%, 

respectivamente. 

No que respeita à Eficácia Ofensiva Absoluta as percentagens foram de 

7% para o Barcelona e de 3% para o Porto. 

Se calcularmos a eficácia ofensiva absoluta como normalmente se 

calcula, ou seja, dividindo o número de golos pelos remates efectuados e de 

seguida multiplicando esse resultado por 100, obtemos uma eficácia ofensiva 

de 30% para o Barcelona e de 14,8% para o Porto, no conjunto dos dois jogos. 

Contudo, esta última forma de cálculo, serviu apenas como “curiosidade” e não, 

como forma de reduzir o processo ofensivo das duas equipas apenas ao rácio 

de golos marcados pelo número de remates à baliza. 
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6. Conclusões 

 

Analisadas as inúmeras variáveis em estudo e discutidos os resultados, 

podemos concluir: 

- O F.C. Barcelona, no conjunto dos 2 jogos observados, foi mais eficaz 

a nível ofensivo do que a equipa do F.C. Porto, quer no que respeita à EOR 

(24% vs 20%, respectivamente), quer no que respeita à EOA (7% vs 3%, 

respectivamente);  

- Analisadas as variáveis TRA, NVC, Npr e NJ podemos concluir que o 

Barcelona procura, em cada sequência elaborar melhor o ataque do que a 

equipa do Porto, utilizando mais tempo na realização do ataque, variando mais 

vezes o corredor na circulação da bola, realizando um maior número de passes 

(mais 366 passes!) e utilizando um maior número de jogadores (em média 5!) 

em cada ataque; 

- Ambas as equipas jogam em Ataque Organizado;  

- A equipa do Barcelona varia mais o ritmo do jogo do que a equipa do 

Porto, o que lhe confere alguma vantagem no momento de criação de 

situações de finalização; 

- A equipa do Barcelona, no desenvolvimento da posse de bola, utiliza 

zonas do terreno de jogo (sectores médio ofensivo e ofensivo) mais próximas 

da baliza adversária do que a equipa do Porto (sectores médio defensivo e 

médio ofensivo); 

- O volume de jogo da equipa do Barcelona é muito superior (1276 bolas 

jogadas a mais!) ao da equipa do Porto, com 3376 bolas jogadas contra 2100 

bolas jogadas, respectivamente; 

- Os jogadores da equipa do Barcelona têm uma qualidade táctica 

colectiva e táctico-técnica individual superior aos jogadores da equipa do Porto, 

o que é expresso pela maior frequência de utilização dos 4 sectores do terreno 

de jogo por sequência ofensiva, tarefa que é particularmente difícil de ser 

realizada com sucesso um grande número de vezes como realizou o 

Barcelona. 
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7. Considerações Finais 

 

Após a análise e discussão dos resultados chegamos às conclusões 

acima referidas. Assim, surge a seguinte questão: porque é que o Barcelona foi 

mais eficaz do que o Porto em termos ofensivos? 

Na resposta a esta pergunta, torna-se importante ter em consideração 

que os Modelos de Jogo de ambas as equipas são bem diferentes. Ou seja, 

embora o Barcelona e o Porto tendam a jogar em ataque organizado, a 

dinâmica da forma de jogar das duas equipas é algo diferente, como já vimos 

no ponto 5.3. 

Deste modo, pudemos verificar que a equipa do Barcelona, no 

desenvolvimento da posse de bola, utiliza zonas do terreno de jogo (sectores 

médio ofensivo e ofensivo) mais próximas da baliza adversária do que a equipa 

do Porto (sectores médio defensivo e médio ofensivo). Ora, isto demonstra 

uma estreita ligação à maior EOA e EOR do Barcelona em relação ao Porto. 

Assim, poderíamos afirmar que o LDPB depende do LAR pois, a zona onde o 

Porto recuperou com mais frequência a bola foi no seu meio campo defensivo 

(defensiva central «DC», média defensiva central «MDC» e média defensiva 

esquerda «MDE») e o LDPB desta equipa foi no sector intermédio do terreno 

de jogo (sectores médio defensivo e médio ofensivo). No entanto, a equipa do 

Barcelona, também recupera a bola com maior frequência no seu meio campo 

defensivo (defensiva central «DC», média defensiva central «MDC») e 

desenvolve a posse de bola com mais frequência no seu meio campo ofensivo, 

o que indica que não importa tanto o LAR mas sim, a forma como o centro de 

jogo é transportado para as zonas críticas do terreno, o que depende em larga 

escala da capacidade/qualidade táctico-técnica individual dos jogadores. Deste 

modo, os jogadores da equipa do Barcelona evidenciam uma superior 

qualidade táctica colectiva e táctico-técnica individual em relação aos jogadores 

da equipa do Porto, o que é expresso pela maior frequência de utilização dos 4 

sectores do terreno de jogo por sequência ofensiva, tarefa que é 

particularmente difícil de ser realizada com sucesso, um grande número de 

vezes, como realizou o Barcelona. Tarefa que carece da utilização de um 

elevado número de jogadores (NJ), de passes realizados (Npr) e de variações 

de corredor (NVC) pois, o deslocamento do centro de jogo, a partir do sector 



  Considerações Finais 

120 

 

defensivo para o sector ofensivo, não é realizado com muita frequência se 

forem utilizados apenas 1 ou 2 jogadores, que executam 1 ou 2 passes e uma 

ou duas variações de corredor, estando a equipa adversária organizada. Ora, 

ambas as equipas apresentam uma tendência para jogarem em ataque 

organizado, logo, necessitam de utilizar um número elevado de jogadores (NJ), 

de passes realizados (Npr) e de variações de corredor (NVC) para 

consubstanciarem o seu processo ofensivo. Assim, parece lógico que se a 

equipa do Barcelona, como se pode verificar nas conclusões, varia mais vezes 

o corredor na circulação da bola, realiza um maior número de passes (mais 366 

passes!) e utiliza um maior número de jogadores (em média 5!) em cada 

ataque do que a equipa do Porto, significa que os jogadores do Barcelona são 

mais evoluídos no que respeita à táctica e técnica individual.  

Por esta razão, torna-se imperioso estimular o potencial criativo dos 

jogadores, estando este potencial, intimamente relacionado com a inteligência. 

Todavia, no Futebol, como na vida social, existem mecanismos impeditivos do 

potencial criativo, pois os treinadores estão constantemente demasiado 

preocupados com a táctica, com o facto de os jogadores cumprirem com as 

suas funções no seio da equipa, respeitando os princípios inerentes ao modelo 

de jogo por si preconizado, que se “esquecem” de dar liberdade aos jogadores 

mais criativos para darem azo ao seu potencial. Assim, pensamos que esta 

castração criativa do jogo deveria ser repensada e evitada, com o intuito de 

tornar o jogo de futebol dotado de mais qualidade e imprevisibilidade. Neste 

sentido, somos da opinião que aos jogadores mais criativos, tem de ser dada 

mais liberdade e compreensão pois, “sem homens-futebolistas criativos não 

haverá futebol de qualidade, existirá «o de sempre», o reiterar de gestos que a 

nada conduzem sabidos entre todos” (Coca, 1985, pág. 331). Isto porque, os 

desportistas previsíveis (que sabem de antemão o que fazer) não são os que 

constituem mais perigo. Ao invés, os desportistas criativos (que concebem 

soluções momentâneas) são os que causam mais problemas aos adversários 

(Araújo, 2005, pág. 25), são eles que conseguem arranjar espaço onde falta 

espaço, que criam novos espaços dentro de um espaço universal, comum a 

todos os jogadores, que pautam os ritmos de jogo, impondo a «pausa». Por 

aqui se pode verificar mais uma vez, que os jogadores do Barcelona são mais 

evoluídos táctico-tecnicamente que os jogadores do Porto, pois conseguem 
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jogar mais próximos da baliza adversária e variar o ritmo de jogo de acordo 

com as situações momentâneas do jogo mais vezes, o que lhes permite 

desestabilizar a estrutura defensiva dos adversários, criar situações de 

finalização e finalizar com maior frequência. Esta forma de jogar gera uma 

maior incerteza no adversário que não se consegue adaptar pela inconstância 

frequente do ritmo das acções com bola imposta por esta equipa. Assim, 

constata-se que a capacidade que uma determinada equipa tem de utilizar um 

ritmo-variação sequencial de acções individuais e colectivas, adaptado às 

situações momentâneas de jogo, determina o nível de maturidade técnico-

táctica dessa equipa (Castelo, 1996, pág. 156). O mesmo autor refere ainda 

que, convém ter em mente, que o aumento do tempo e do ritmo dos 

comportamentos técnico-tácticos, geralmente, aumenta a probabilidade de 

execução ineficaz das acções que por si poderão incrementar o número de 

perdas de posse de bola. Contudo, na equipa do Barcelona, isto parece não 

acontecer pois, esta equipa tem por norma uma média de TRA (29 segundos) 

bastante elevado, com um elevado número de passes (média de 7 por 

sequência e de 425 por jogo), o que nos leva a pensar que as perdas de posse 

de bola são bastante reduzidas. O que importa “é que a equipa adversária 

nunca se consiga adaptar eficientemente ao ritmo e ao tempo de jogo, 

consubstanciado pelas constantes mudanças de cadência da velocidade 

(aumentando-se ou diminuindo-se) nos momentos oportunos” (Castelo, 1996, 

pág. 156) de modo a criar instabilidade no seio dessa equipa e, assim, 

concretizar o objectivo máximo do processo ofensivo, o golo.  

Face ao exposto, podemos afirmar que a eficácia ofensiva das equipas 

parece estar intimamente relacionada com a dinâmica da forma de jogar de 

cada equipa, onde é imperioso existir jogadores de qualidade superior, que 

consigam transformar aquilo que parece (e muitas vezes é!) difícil, em algo 

fácil. Neste contexto, é essencial a “construção” de jogadores talentosos, que 

possam adicionar algo mais à organização colectiva de uma equipa, dotando-a 

de singularidade e expressividade (Fonseca & Garganta, 2008, pág. 85). Desta 

forma, os jogadores mais talentosos são aqueles que põem em campo todo o 

seu potencial criativo sem deixarem de jogar para a equipa, “permitindo o 

crescimento colectivo pela transcendência individual” (Fonseca & Garganta, 

2008, pág. 85).  
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Portanto, através de todos estes argumentos, conseguimos provar o que 

afirmamos na revisão da literatura acerca da inteligência criativa ser, ou não, 

apanágio dos melhores jogadores pois, de facto, os jogadores do Barcelona 

são jogadores de qualidade superior e, por isso, são dos mais inteligentes que 

existem no mundo futebolístico. Isto porque, são capazes de ver e descobrir 

soluções que o jogador comum não consegue. Szent-Gyorgÿ (cit. por Morin, 

1986, pág. 177) afirma que “a descoberta consiste em ver o que todo o mundo 

viu e em pensar o que ninguém pensou”, logo, “toda a descoberta, a começar 

pela de uma coisa visível para todos, é uma conquista cognitiva que comporta 

invenção e criação” (Morin, 1986, pág. 177) e, por isso, a inteligência criativa 

parece-nos, de facto, apanágio dos melhores jogadores e não mera 

coincidência! 

Não obstante todos estes argumentos, não deixa de ser verdade que a 

equipa do Porto consegue ser bastante eficaz e ganhar jogos (ganhou os dois 

jogos observados), mesmo imprimindo quase sempre um ritmo rápido às suas 

acções ofensivas, jogando mais longe da baliza adversária do que o Barcelona 

e utilizando um menor número de jogadores (4), de passes (média de 4) e de 

variações de corredor (média de duas variações) em cada ataque. Ora, isto 

significa o que havíamos vindo a afirmar durante a discussão dos resultados, 

isto é, que a eficácia ofensiva das equipas está mais relacionada com o Modelo 

de Jogo adoptado pelo treinador e jogadores de cada uma das equipas do que 

com a frequência de acontecimentos relativa às inúmeras variáveis 

observadas. 

Neste sentido, no que respeita à questão que apresentamos no início 

deste ponto, podemos afirmar que, o facto de o Barcelona ter sido mais eficaz 

deriva, não do Modelo de Jogo em si, mas sim do cumprimento integral dos 

princípios inerentes a esse Modelo, ou seja, talvez pela maior qualidade 

táctico-técnica individual dos seus jogadores, esta equipa tenha conseguido 

expressar em campo a ideia de jogo do seu treinador e assim, consubstanciar 

os princípios inerentes a esse Modelo de Jogo.  
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8. Sugestões para futuros trabalhos 

 

Terminado o estudo propriamente dito, resta-nos dizer que o 

conhecimento dos fenómenos intrínsecos ao Futebol não se encerram num 

simples estudo. Assim, e visto terem surgido no decorrer deste estudo algumas 

ideias que não ficaram esclarecidas, passamos a apresentar algumas 

sugestões para futuros trabalhos: 

- Observar e analisar comparativamente a eficácia ofensiva do F.C. 

Barcelona e do F.C. Porto nas respectivas Ligas Profissionais durante uma 

época desportiva; 

- Observar e analisar estas duas equipas na Liga dos Campeões e 

compará-las em relação à eficácia ofensiva; 

- Analisar comparativamente a organização defensiva das duas equipas 

antes da recuperação da posse de bola, discriminando o modo de construção 

do processo ofensivo na sua relação com a eficácia ofensiva. 

- Analisar a eficácia da acção táctico-técnica de passe do F.C. Porto e 

do F.C. Barcelona e comparar os resultados obtidos para cada uma das 

equipas, com o desenvolvimento da posse de bola e a eficácia ofensiva de 

cada uma delas. 



   

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Referências Bibliográficas



   

 

 

 



  Referências Bibliográficas 

129 

 

9. Referências Bibliográficas 

 

Alencar, E. M. L. S. d., & Rodrigues, A. M. (1994). Criatividade: expressão e 
desenvolvimento. Petrópolis: Vozes. 

Amieiro, N. (2005). Defesa à zona no Futebol. Um pretexto para reflectir sobre 
o «jogar»...bem, ganhando! : Edição de autor. 

Amieiro, N., Oliveira, B., Resende, N., & Barreto, R. (2006). Mourinho - Porquê 
tantas vitórias? Lisboa: Gradiva. 

Araújo, D. (2005). O contexto da decisão: a acção táctica no desporto. Lisboa: 
Visão e Contextos, Lda. 

Barreto, R. (2003). O problematizar de dois princípios de jogo fundamentais no 
acesso ao rendimento superior do futebol: o “pressing” e a “posse de 
bola” expressões duma descoberta guiada e suportada numa lógica 
metodológica em que “o todo está na(s) parte(s) que está(ão) no todo”. 
Porto: Ricardo Barreto. Dissertação de Licenciatura (não publicada)  
apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física 
da Universidade do Porto. 

Bate, R. (1987). Football chance: Tactics and strategy. In T.Reilly, A.Lees, 
K.Davids & W.J.Murphy (Eds.), Science and Football (pp. 293-301). 
London: E. & F.N. Spon. 

Bezerra, P. (1996). Jogador em posse de bola - caracterização das acções 
desenvolvidas por uma equipa de alto rendimento. Revista Horizonte, 
XII(72), I-VIII. 

Campos, C. (2008). A Singularidade da intervenção do treinador como a sua 
Impressão Digital na...justificação da periodização táctica como 
fenomenotécnica Pontevedra: MCsports. 

Carvalhal, C. (2001). No treino do futebol de rendimento superior. A 
recuperação é...muitíssimo mais que "recuperar". Braga: Liminho, 
Indústrias gráficas Lda. 

Castelo, J. (1994). Futebol. Modelo técnico-táctico do jogo. Lisboa: FMH - 
Universidade Técnica de Lisboa. 

Castelo, J. (1996). Futebol - A Organização do Jogo. Lisboa: Edição do autor. 

Coca, S. (1985). Hombres para el futbol: una aproximacion humana al estudio 
psicologico del futbolista en competicion. Madrid: Gymnos Editorial. 



  Referências Bibliográficas 

130 

 

Comucci, N. (1983). A importância do espaço no jogo de futebol. Futebol em 
revista, 4(4), 49-51. 

Correia, P. (2003). Posse de bola e eficácia ofensiva em Futebol: Estudo 
comparativo entre equipas de nível competitivo distinto e entre a liga 
Portuguesa e a Liga Espanhola na temporada de 2002/2003. Porto: 
P.Correia. Dissertação de Licenciatura  apresentada à Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. 

Cunha, F. A. d. (2003). Correlação entre vitórias e passes errados no futebol 
[Versão electrónica]. Revista Digital.EFDeportes disponível. 

Dias, G. (2000). "A posse de bola no futebol". Um indicador da qualidade e 
rendimento das equipas. Porto: Gonçalo Dias. Dissertação de 
Licenciatura  apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física. 

Dietrich, K. (1978). Le Football. Apprentissage et pratique par le jeu. Paris: 
Vigot. 

Faria, R. (1999). Periodização táctica : um imperativo conceptometodológico do 
rendimento superior em futebol Dissertação de Licenciatura  
apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física-
UP. 

Fonseca, H. (2006). Futebol de Rua: Um beco com saída. Do jogo espontâneo 
à prática deliberada. Lisboa: Visão e contextos. 

Fonseca, H., & Garganta, J. (2008). Futebol de Rua: Um beco com saída. Do 
jogo espontâneo à prática deliberada. Lisboa: Visão e contextos. 

Frade, V. (1985). Alta competição no futebol, que exigências de tipo 
metodológico Porto: ISEF-UP. 

Garganta, J. (1997). Modelação táctica do jogo de futebol - estudo da 
organização da fase ofensiva em equipas de alto rendimento. Porto: 
J.Garganta. Dissertação de Doutoramento  apresentada à Faculdade de 
Ciências do Desporto e de Educação Física. 

Garganta, J. (1999). A análise do jogo em futebol: percurso evolutivo e 
tendências. In F. Tavares (Ed.), Estudos CEJD (pp. 14-31). Porto: 
Centro de Estudos dos Jogos Desportivos da Faculdade de Ciências do 
Desporto e Educação Física. 

Garganta, J. (2006). (Re) Fundar os conceitos de estratégia e táctica nos jogos 
desportivos colectivos, para promover uma eficácia superior. Revista 
Brasileira de Educação Física e Esporte, 20(5), 201-203. 



  Referências Bibliográficas 

131 

 

Garganta, J., Maia, J., & Basto, F. (1995). Analysis of goal-scoring patterns 
among top-level European soccer teams. Journal of Sport Sciences, 
13(6), 513-514. 

Giacomini, D., Matias, C., & Greco, P. (2004). A utilização dos corredores 
laterais na estruturação do espaço ofensivo no jogo de futebol. Uma 
análise da final da copa do mundo 2002. Revista Portuguesa de 
Ciências do Desporto, 4(2), 197-207. 

Golomazov, S., & Shirva, B. (1996). Futebol - Treino de Precisão de Atletas 
Jovens. São Paulo: Livraria ARATEBI Ltda. 

Hargreaves, A. (1990). Skills and Strategies for Coaching Soccer. Champaign: 
Human Kinetics. 

Hughes, M. (1996). Notational analysis. In T. Reilly (Ed.), Science and Soccer 
(pp. 343-361). London: E. & F.N. Spon. London. 

Hughes, M., & Franks, I. (1997). Notational Analysis of Sport. London: E & FN 
SPON. 

Hughes, M., & Franks, I. (2004). Analysis of passing sequences, shots and 
goals in soccer. Journal of Sport Sciences, 23(5), 509-514. 

James, N., Jones, P. D., & Mellalieu, S. D. (2004). Possession as a 
performance indicator in soccer as a function of successful and 
unsuccessful teams. Journal of Sports Sciences, 22(6), 507-508. 

Lago Peñas, C., & Martín Acero, R. (2005). Análisis de variables determinantes 
en el fútbol de alto rendimiento: el tiempo de posesión del balón 
(Abriendo la caja negra del fútbol). Revista de Entrenamiento Deportivo, 
19(2), 13-19. 

Lago Peñas, C., Martín Acero, R., Seiru-lo Vargas, F., & Álvaro Alcalde, J. 
(2006). La importancia de la dinámica del juego en la explicación del 
tiempo de posesión en el fútbol. Un análisis empírico del F.C. Barcelona. 
Revista de Entrenamiento Deportivo, 20(1), 5-12. 

Larousse, K. (1980). Dicionário Enciclopédico In L. d. B. Ltda (Ed.), Koogan 
Larousse Seleções (3ª ed.). Rio de Janeiro. 

Leal, P. (2004). Rendimento no Futebol - Diferentes Entendimentos, diferentes 
orientações metodológicas. Porto: Paulo Leal. Dissertação de 
Licenciatura  apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física. 



  Referências Bibliográficas 

132 

 

Lopes, J., & Garganta, J. (2007). Análise diacrónica heterocontingente dos 
métodos de jogo ofensivo no futebol - estudo em equipas de nível 
competitivo superior 

Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 7(1), 53. 

Luxbacher, J. (1996). Soccer: Steps to Success (2ª ed.). Champaign: Human 
Kinetics. 

Marques, T. (2005). Posse de bola em Futebol: sinónimo de uma maior 
ofensividade ou mera referência estatística? - estudo comparativo entre 
equipas que participam na Liga dos Campeões da UEFA ma época de 
2005/2006. Porto: Tiago Marques. Dissertação de Licenciatura  
apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física 
da Universidade do Porto. 

Moigne, L. (1990). La modélisation des systèmes complexes. Paris: Dunod. 

Mombaerts, E. (1991). De l'analyse du jeu à la formation du joueur. Joinville-le-
Pont: éditions ACTIO. 

Mombaerts, E. (1998). Fútbol - Entrenamiento y rendimiento colectivo. 
Barcelona: Editorial Hispano Europea. 

Morin, E. (1986). O método III - O conhecimento do conhecimento/1. Mem 
Martins: Publicações Europa-América, Lda. 

Oliveira, J. G. (1991). Especificidade, O «Pós-futebol do Pré-futebol». Um factor 

condicionante do alto rendimento desportivo Porto: José Guilherme Oliveira. 
Dissertação de Licenciatura  apresentada à Faculdade de Desporto e de 

Educação Física da Universidade do Porto. . 

Pinto, V. (2002). A comunicação motora em futebol. "...da acção mental..." ao 
espaço comum e participação simultânea no processo ofensivo. Porto: 
Victor Pinto. Dissertação de Licenciatura  apresentada à Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto. 

Pollard, R. (1987). The quantitative comparison of playing styles in soccer. In T. 
Reilly, A. Lees, K. Davids & W. J. Murphy (Eds.), Science and Football 
(pp. 309-315). London: E. & F.N. SPON. 

Ramos, A. L. (1982). Futbol: Iniciacion a la tactica y la estrategia (2ª ed.). 
Sevilha: Libreria Esteban Sanz Martinez. 

Ramos, F. (2003). Futebol - Da "Rua" à Competição (2ª ed.). Lisboa: Instituto 
do Desporto de Portugal. 



  Referências Bibliográficas 

133 

 

Simões, T. (2006). Transições defesa/ataque e ataque/defesa numa equipa de 
futebol de sucesso - análise de padrões de jogo do Valéncia Club de 
Fútbol na temporada 2003/2004. Porto: Tiago Simões. Dissertação de 
Licenciatura  apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto. 

Tamarit, X. (2007). Qué es la "Periodización Táctica"? - Vivenciar el «juego» 
para condicionar el Juego. Pontevedra: MCSports. 

Teixeira, A. (2007). A importância da criatividade no Futebol actual: ideias, 
conceitos e consequências para a formação de jogadores. Porto: André 
Teixeira. Dissertação de Licenciatura  apresentada à Faculdade de 
Desporto da Universidade do porto. 

Valdano, J. (1997). Los Cuadernos de Valdano. Madrid: El Pais Aguilar. 

Vieira, F., & Garganta, J. (1996). Aspectos quantitativos da utilização dos 
corredores laterais na estruturação do espaço ofensivo no jogo de 
futebol de alto nível. In C. Moutinho & D. Pinto (Eds.), Estudos. Porto: 
Centro de Estudos dos Jogos Desportivos - Faculdade de Ciências do 
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 

Wrzos, J. (Ed.). (1984). Football - La tactique de l'attaque. Brakel: 
Broodcoorens Michel. 

 



   

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



   

 

 

  



   

 

 

  



   

 

 

 


