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Resumo 

A presente dissertação está composta por dois estudos no âmbito do 
comportamento tático no Futebol: a) Estudo comparativo entre situações de 
3vs3 e 6vs6; b) Estudo comparativo entre Atacantes, Meias e Defesas. O 
primeiro estudo teve como objetivo analisar e comparar os comportamentos 
táticos dos futebolistas em situações de jogos reduzidos 3vs3 e 6vs6. Foram 
avaliados 18 jogadores de uma categoria Sub-11. O instrumento de avaliação 
aplicado foi o FUT-SAT. Foi realizada a análise descritiva de frequência, 
percentual, variação percentual, média e desvio-padrão para as variáveis. Das 
76 variáveis existentes, 28 apresentaram diferenças estatísticas significativas 
na comparação entre as situações de 3vs3 e 6vs6. Foi possível observar 
diferenças nas frequências dos princípios táticos de Mobilidade e de Cobertura 
Defensiva, sendo que as ações táticas relativas ao princípio de Mobilidade 
foram realizadas com maior frequência em situação de 3vs3, enquanto os 
princípios de Cobertura Defensiva foram mais realizados na situação de 6vs6. 
Também foi possível verificar que as frequências relativas ao princípio de 
Espaço se assemelham nas duas situações de jogos reduzidos. Na situação de 
jogo reduzido de 3vs3 verificou-se que os jogadores realizaram um maior 
número de ações táticas comparado a situação de 6vs6. Constatou-se que a 
maioria dos jogadores obteve índices de performance táticos de jogo melhor na 
situação de 3vs3. O segundo estudo teve como objetivo analisar e comparar os 
comportamentos táticos desempenhados por jogadores de três estatutos 
posicionais: Atacantes, Meias e Defesas. Foram avaliados 36 jogadores, sendo 
12 de cada posição. O instrumento de avaliação foi o FUT-SAT. Foi realizada a 
análise descritiva de frequência, percentual, média e desvio-padrão para as 
variáveis. O estudo aponta que os Defesas realizaram com maior frequência o 
princípio de Contenção comparado aos Meias e aos Atacantes. Os princípios 
de Mobilidade e de Cobertura Defensiva foram realizados pelos jogadores com 
menor frequência que os demais princípios, independentemente do estatuto 
posicional. Tanto os Defesas e Atacantes realizaram mais ações defensivas no 
meio campo defensivo que no meio do campo ofensivo, enquanto os Meias 
executaram mais ações defensivas no meio de campo ofensivo que no meio de 
campo defensivo. Foi possível constatar diante dos valores obtidos de IPT na 
Fase Defensiva que os Meias tiveram mais dificuldades ao executar princípios 
defensivos comparados aos Defesas e aos Atacantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL; TÁTICA; FUT-SAT; JOGOS REDUZIDOS; 
ESTATUTO POSICIONAL. 
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Abstract 

 
This dissertation is composed of two studies about the tactical behavior in 
soccer: a) Tactical behaviors performed by Soccer players in small-sided-
games: comparative study between 3vs3 and 6vs6 situations; b) Tactical 
behavior in small-sided-game in soccer: Comparative study between Forwards, 
Midfielders and Defenses. The first study aims to analyze and compare the 
tactical behaviors performed by Soccer players in two small-sided-games: 3vs3 
and 6vs6. The sample included 18 players under 11. The FUT-SAT system was 
used as the assessment instrument. There were executed descriptive analysis 
of frequency, percentage, percentage variation, average and standard deviation 
for the variables. The results indicate that from the 76 variables tested 28 
showed significant statistical difference. When comparing the tactical principles 
performed by the players between 3vs3 and 6vs6 situation, the frequencies of 
Mobility and Defensive Coverage were very different, it was observed that the 
Mobility was performed more often in 3vs3 situation and the Defensive 
Coverage was performed more often in 6vs6 situation. The frequency of 
Concentration was the most approximate between the two small-sided-games. 
The players performed more tactical actions when playing in 3vs3 situation. It is 
possible to conclude that most of the players had better results of Tactical 
Performance Index of the game when playing in the 3vs3 situation. The second 
study aims to analyze and compare the tactical behaviors performed by players 
of three different positions: Forwards, Midfielders and Defenses. The sample 
included 36 players, 12 for each position. The FUT-SAT system was used as 
the assessment instrument. There were executed descriptive analysis of 
frequency, percentage, average and standard deviation for the variables. The 
study shows that the Defenses performed more frequently the principle of 
Contention comparing to the Forwards and the Midfielders. All the players 
performed lower frequencies of tactical principles of Mobility and Defensive 
Coverage comparing to any others tactical principles. The Defenses and 
Forwards performed more defensive actions in the defensive field comparing to 
the offensive field and the Midfielders performed more defensive actions in the 
offensive field comparing to the defensive field. It is possible to conclude that 
the Midfielders had more difficult performing defensive principles comparing to 
the Forwards and Defenses. 
 
KEY-WORDS: SOCCER; TACTICS; FUT-SAT; SMALL-SIDED-GAMES; 
POSITIONS. 
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1. Introdução 

1.1 Justificativa e Pertinência do Estudo 

Nas últimas décadas é notória a melhoria na performance dos 

atletas/jogadores no desporto de alto rendimento. Parte desta melhoria resulta 

de um esforço da comunidade científica que vem desenvolvendo 

estudos/pesquisas em várias componentes relacionadas com o desempenho 

no contexto desportivo. Os denominados jogos desportivos coletivos, no qual o 

jogo de Futebol está incluído, têm sido tema de diversos estudos e publicações 

(Bayer, 1994; Graça & Mesquita, 2002; Graça & Oliveira, 1995; Teodorescu, 

1984), que têm destacado a importância do comportamento tático para o 

rendimento de jogadores e equipes (Filgeira & Greco, 2008). 

No Futebol a capacidade tática é considerada um fator essencial para o 

elevado desempenho desportivo (Costa, Garganta, Greco, & Mesquita, 2009c; 

Gréhaigne, 1992; Pinto, 1996). O jogo de Futebol possui características que 

envolvem ações de cooperação e oposição constantes dos seus participantes 

(Costa, 2010; Garganta & Gréhaigne, 1999). Diante deste contexto, o 

surgimento de situações de impressibilidade durante o jogo exige do jogador 

um comportamento que envolve um conjunto de fatores, tático-cognitivos, 

técnicos, físicos e psicológicos. Os jogadores são então instados a responder 

àquelas situações que, devido à complexidade do jogo, demandam elevada 

adaptação, principalmente em relação ao comportamento tático (Garganta, 

1995). Considerando que as ações do jogo de Futebol ocorrem com alta 

variabilidade, imprevisibilidade e aleatoriedade, Konzag (1983) defende que os 

jogadores ficam expostos a uma permanente atitude tática. Desta forma, no 

Futebol a faceta tática perfila-se como núcleo principal, pois é através dela que 

se concretizam os comportamentos que ocorrem durante o jogo (Garganta, 

1997).  

Dada a importância da tática no Futebol, vários estudos vêm sendo 

desenvolvidos na busca de informações sobre as formas de manifestação e 

organização da componente tática no jogo de Futebol (Castelão, 2010; Costa, 
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Garganta, Greco, & Mesquita, 2009a; Costa, Garganta, Greco, & Mesquita, 

2010; Garganta, 1997, 2009; Giacomini & Greco, 2008; Gréhaigne & Guillon, 

1992; Wright & Hirotsu, 2003). No caso do comportamento tático, constata-se 

que algumas variações são exigidas em função das diferentes situações 

presentes no jogo de Futebol e em situações de jogo reduzido nas quais 

espaço de jogo, o tipo de baliza, o tipo de piso, o número de jogadores e o 

estatuto posicional dos jogadores podem condicionar o rendimento dos 

jogadores (Castelão, 2010; Costa, Garganta, Greco, & Mesquita, 2009b; Costa 

et al., 2009) 

Os jogos reduzidos apresentam algumas vantagens em relação ao jogo 

formal de Futebol, pois implicam uma maior participação dos jogadores, maior 

contato dos jogadores com a bola e redução da complexidade do jogo, o que 

auxilia na obtenção de sucesso na realização das ações do jogo (Garganta, 

1998; Gréhaigne & Guillon, 1992; Oliveira & Graça, 1998). Por reunir estas 

características, verifica-se que treinadores/professores geralmente os utilizam 

com o objetivo de promover alterações na estrutura formal e funcional do jogo, 

de modo a facilitar o fluxo de jogo e/ou induzir a ocorrências de ações 

relacionadas com as componentes táctico-organizativas do jogo (Holt, Strean, 

& Bengoechea, 2002; Mesquita, Graça, Gomes, & Cruz, 2005). 

O fato dos jogos reduzidos permitirem a utilização de um número menor 

de jogadores e dimensões menores do campo de jogo, facilita aos mesmos a 

observação das linhas de força (oponente, colaboradores, campo e bola) como 

também aumenta o contato com a bola, possibilitando uma melhor 

continuidade das ações e aumento de finalizações (Castelão, 2010; Garganta, 

2000). Em situação de jogos reduzidos os jogadores conseguem tomar 

decisões que não são totalmente pré-determinadas, uma vez que existe uma 

forte relação com as condições reais de jogo, pois se considera a presença de 

adversários e situações desfavoráveis (Castelo, 2002; Sá, 2001). A opção de 

se utilizar situações de jogos reduzidos requer alguns cuidados que garantam 

um conceito idêntico aos de jogo formal para assim preservar determinadas 

características: objetivo de jogo (marcar gol e evitar que o adversário marque); 

interligação de ações de ataque e defesa; existência de transições de 
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ataque/defesa e defesa/ataque (recuperação ou perda de posse de bola 

ditadas pelos acontecimentos de jogo e aplicação das regras) e possibilidade 

de tomada de decisão para a solução de constrangimentos específicos do jogo 

(Musch & Mertens, 1991). 

O comportamento tático dos jogadores é condicionado por vários 

constrangimentos durante as situações de jogo. Um deles está relacionado 

com a relevância do estatuto posicional nas ações do jogo (Souza, 2010). O 

estatuto posicional designa ao jogador desempenhar uma função específica 

buscando considerar suas características individuais e normalmente está 

associado ao esquema tático adotado pela equipe (Souza, 2010). 

Ao analisar o jogo do Futebol, observa-se uma distribuição dos 

jogadores no espaço de jogo em busca da organização espacial. Esta 

organização está condicionada pelas movimentações da bola, e pelas ações 

dos companheiros da equipe e dos adversários (Duprat, 2007). Dependendo da 

posição assumida pelo jogador (Defesa, Meia, Atacante), diferentes exigências 

táticas são requisitadas, o que significa que é de esperar que em determinados 

lugares/zonas do terreno os jogadores adotem determinados padrões de 

comportamento, não obstante a diversidade e a imprevisibilidade do jogo. Ao 

conjunto da posição predominante que o jogador ocupa no terreno com as 

funções que dele se espera na estrutura da equipa dá-se o nome de “estatuto 

posicional”. 

Na busca de novos conhecimentos no âmbito do comportamento tático 

dos jogadores no Futebol, torna-se importante o desenvolvimento de estudos 

envolvendo diferentes situações de jogos reduzidos e diferentes estatutos 

posicionais. Este trabalho tem seu foco nos comportamentos táticos 

desempenhados por jogadores de Futebol comparando situações de jogos 

reduzidos de 3vs3 e 6vs6, e por três estatutos posicionais (Atacantes, Meias, 

Defesas). A escolha específica do 3vs3 é devido o entendimento que esta 

estrutura garante a ocorrência de todos os princípios táticos inerentes ao jogo 

formal (Costa, 2010) e comparar com a situação de 6vs6, que contempla o 

dobro de participantes, pode contribuir com informações associadas aos 
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comportamentos táticos dos jogadores em função destas duas situações de 

jogos reduzidos. A opção em se avaliar os estatutos posicionais (Atacantes, 

Meias, Defesas) através do jogo reduzido é devido este tipo de situação 

permitir a ocorrência das ações táticas do jogo e facilitar à observação das 

mesmas. Outro motivo que despertou o interesse na investigação a cerca 

destas temáticas é a escassez de informações disponíveis na literatura. Neste 

contexto, o sistema FUT-SAT (Costa, Garganta, Greco, Mesquita, & Maia, 

2011) é um instrumento preciso e eficiente que possibilita a observação e 

avaliação dos comportamentos táticos dos jogadores segundo os dez 

princípios táticos fundamentais do jogo de Futebol (Costa, Garganta, et al., 

2009c).  

1.2 Problemas e Objetivos do Estudo 

O estudo pretende analisar e comparar os comportamentos táticos 

desempenhados por jogadores de Futebol em duas diferentes situações de 

jogos reduzidos e também por estatuto posicional. 

Com base neste propósito, levantam-se as seguintes questões: 

1. Como os comportamentos táticos desempenhados por jogadores 

de Futebol variam em função das situações de jogos reduzidos de 3vs3 e 

6vs6? 

2. Como os comportamentos táticos desempenhados por jogadores 

de Futebol variam em função dos estatutos posicionais?  

Diante dos questionamentos acima, o que se busca com a realização 

deste trabalho é verificar como o desempenho e os comportamentos táticos 

dos jogadores de Futebol variam em função de deferentes situações de jogos 

reduzidos e do estatuto posicional.  

Como tal, os objetivos do estudo são: 

1. Analisar e comparar os comportamentos táticos desempenhados 

por jogadores de Futebol em situações de 3vs3 e 6vs6. 
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2. Analisar e comparar os comportamentos táticos desempenhados 

por jogadores de Futebol de três diferentes estatutos posicionais: Atacantes, 

Meias e Defesas. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação de mestrado está formatada segundo as normas e 

orientações da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e foi 

desenvolvia na estrutura típica do chamado “modelo escandinavo” (FADEUP, 

2009). 

A dissertação está distribuída em quatro capítulos conforme o Quadro 1. 

O primeiro capítulo compreende a introdução, pertinência, justificativa, 

problemas e objetivos. No segundo e terceiro capítulos estão os artigos 

científicos desenvolvidos para publicação com as formatações seguindo as 

normas das respectivas revistas. No quarto capítulo encontram-se a síntese e 

considerações finais. As referências bibliográficas estão dispostas ao final de 

cada capítulo. 

Quadro 1: Estrutura da dissertação. 

Capítulo1 
Introdução contendo pertinência, justificativa, problemas e 
objetivos do estudo 

Capítulo 2 

Comportamento tático em jogos reduzidos no Futebol: Estudo 
comparativo entre situações de 3vs3 e 6vs6. 

Objetivo analisar e comparar os comportamentos táticos 
desempenhados por futebolistas em situações de jogos reduzidos 
3vs3 e 6vs6. 

Artigo para submeter à Revista Motricidade. 

Silva, B.; Garganta, J.; Teoldo, I. 

Capítulo 3 

Comportamento Tático em jogos reduzidos no Futebol: Estudo 
comparativo entre Atacantes, Meias e Defesas. 

Objetivo: analisar e comparar os comportamentos táticos 
desempenhados por jogadores de diferentes estatutos 
posicionais: Atacantes, Meias e Defesas. 

Artigo para submeter à Revista Motriz. 

Silva, B.; Garganta, J.; Teoldo, I. 

Capítulo 4 Síntese e Considerações finais 
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Título: Comportamento tático em jogos reduzidos no Futebol: Estudo comparativo 

entre situações de 3vs3 e 6vs6 

Título abreviado: Comportamento tático em jogos reduzidos no Futebol 

Title: Tactical behaviors performed by Soccer players in small-sided-games: 

comparative study between 3vs3 and 6vs6 situations. 

 

Resumo 

Este estudo teve como objetivo analisar e comparar os comportamentos táticos dos 

futebolistas em situações de jogos reduzidos 3vs3 e 6vs6. Foram avaliados 18 jogadores 

de uma categoria Sub-11. Foi observado um total de 3482 ações táticas realizadas. O 

instrumento de avaliação aplicado foi o FUT-SAT. Foi realizada análise descritiva 

(frequência, percentual, variação percentual, média e desvio-padrão) para as variáveis. 

Os testes estatísticos utilizados foram: Qui-quadrado, Teste t para mediadas Repetidas 

(dados paramétricos) e Wilcoxon (dados não paramétricos). Das 76 variáveis existentes, 

28 apresentaram diferenças estatísticas significativas na comparação entre as situações 

de 3vs3 e 6vs6. Foi possível observar maiores diferenças relativamente às frequências 

dos princípios táticos de Mobilidade e Cobertura Defensiva, sendo que a Mobilidade foi 

realizada com maior frequência em situação de 3vs3 enquanto a Cobertura Defensiva 

foi realizada com maior frequência em situação de 6vs6. No princípio de Espaço foram 

observadas as frequências mais aproximadas para o entre duas situações de jogos 

reduzidos. Na situação de jogo reduzido de 3vs3 verificou-se que os jogadores 

realizaram em média um maior número de ações táticas comparado a situação de 6vs6. 

Constatou-se que a maioria dos jogadores obteve índices de performance táticos de jogo 

melhor na situação de 3vs3. 

Palavras-chave: Futebol; jogo reduzido; tática; FUT-SAT. 

 

Abstract  

This study aims to analyze and compare the tactical behaviors performed by Soccer 

players in two small-sided-games: 3vs3 and 6vs6. The sample included 18 players under 

11. Those players performed 3482 tactical actions. The FUT-SAT was used as the 

assessment instrument. There were executed descriptive analysis of frequency, 

percentage, percentage variation, average and standard deviation for the variables. For 

the statistical analysis were used, Chi-squared test, Paired-Samples T test (parametric 

data) and Wilcoxon test (nonparametric data). The results indicate that from the 76 

variables tested 28 showed significant statistical difference. When comparing the 

tactical principles performed by the players between 3vs3 and 6vs6 situation, the 

frequencies of Mobility and Defensive Coverage were very different, it was observed 

that the Mobility was performed more often in 3vs3 situation and the Defensive 

Coverage was performed more often in 6vs6 situation. The frequency of Concentration 

was the most approximate between the two small-sided-games. The players performed 

more tactical actions when playing in 3vs3 situation. It is possible to conclude that most 

of the players had better results of Tactical Performance Index of the game when 

playing in the 3vs3 situation.  

Key-words: Soccer, small-sided-game, tactic, FUT-SAT. 
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1. Introdução 

A tática atuamente é reconhecida por treinadores e pesquisadores como uma das 

principais facetas da performance desportiva sobretudo no Futebol e certamente 

contribuem para atingir o maior objetivo dentro de um jogo, a vitória sobre o adversário 

(Costa, 2010; Garganta, 1997; Oliveira, 2004).  

Perante esta realidade surge então a necessidade de observar os comportamentos 

táticos dos atletas e isto pode-se verificar nos vários estudos realizados com este tipo de 

metodologia (Costa et al., 2009; Costa, Garganta, Greco, Mesquita, Silva, et al., 2010; 

Taylor, Mellalieu, & James, 2005; Taylor, Mellalieu, James, & Barter, 2010). Alguns 

instrumentos foram desenvolvidos em busca de conhecer melhor os aspectos táticos 

como por exemplo: o simulador de movimentos táticos (Helsen & Pauwels, 1987) que 

permite avaliar conhecimento tático processual, o Game Performance Assenssment 

Instrument – GPAI (Oslin, Mitchell, & Griffin, 1998) que possibilita avaliar tomada de 

decisão, o KORA (Memmert, 2002) permite avaliar a capacidade tática, e o FUT-SAT 

(Costa, Garganta, Greco, Mesquita, & Maia, 2011) que busca avaliar os 

comportamentos táticos dos jogadores. É partir do conhecimento do comportamento 

tático dos jogadores perante as diversas situações que o Futebol oferece, que facilita a 

intervenção do treinador seja na preparação de treinos ou durante o próprio jogo.  

Para auxiliar no processo observação, a análise de jogo é um instrumento 

importante e está sendo utilizado por alguns pesquisadores (Carling, Williams, & 

Reilly, 2005; Garganta, 2001). No caso específico da observação dos comportamentos 

táticos dos jogadores no Futebol, o FUT-SAT desenvolvido por Costa et al. (2011) é um 

sistema preciso e eficiente para a ajudar na realização desta tarefa.  
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Diante da importância dos comportamentos táticos dos jogadores para o 

desempenho da equipe, verifica-se que treinadores utilizam os jogos reduzidos com o 

objetivo de promover alterações na estrutura formal e funcional do jogo, de modo a 

facilitar o fluxo de jogo e/ou induzir a ocorrências de ações relacionadas com as 

componentes táctico-organizativas do jogo (Holt, Strean, & Bengoechea, 2002). 

Os jogos reduzidos permitem um jogo com menor número de jogadores e uma 

redução no tamanho do campo. Essas características possibilitam aos jogadores uma 

melhor observação das linhas de força do jogo (oponente, colaboradores, baliza, limites 

do campo e bola), como também aumentam o contato dos jogadores com a bola, o que 

permite uma melhor continuidade das acções e aumentam as circunstâncias de 

finalizações (Garganta, 2000). Nas situações de jogos reduzidos os jogadores 

conseguem tomar decisões que não são totalmente pré-determinadas (Castelo, 2002; Sá, 

2001), além da forte relação existente com as condições reais do jogo formal, pois os 

jogos reduzidos consideram a presença de adversários e condições desfavoráveis, 

podendo conduzir os jogadores para comportamentos inovadores e criativos.  

Atualmente os treinadores utilizam com frequência diversos formatos de jogos 

reduzidos no processo de treino. Neste sentido, os resultados desta pesquisa poderão 

auxiliar no momento da elaboração dos treinos.  

Este estudo tem como objetivo comparar os comportamentos táticos de 

futebolistas em situações de jogos reduzidos de 3vs3 e 6vs6.  

2. Materiais e métodos 

2.1 Amostra 

A amostra foi constituída de 18 jogadores da categoria Sub-11 de um clube 

português. Os jogadores realizaram um total de 3482 ações, das quais 1787 ao jogarem 
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na situação de 3vs3 e 1695 ações na situação de 6vs6. As ações em que os jogadores 

realizaram cobrança de falta, lateral ou escanteio não foram avaliadas, como também as 

situações em que não houve movimentação do jogador no campo de jogo. 

2.2 Procedimento de Recolha do Dados 

A recolha dos dados foi realizada em um clube português, com o consentimento 

dos seus responsáveis. Os 18 jogadores foram avaliados durante oito minutos em ambas 

as situações, 3vs3 e 6vs6, primeiramente foram divididos em equipes de 3 jogadores 

mais goleiro e, posteriormente, em equipes de 6 mais goleiro. Os goleiros não foram 

avaliados. Antes de dar início a cada um dos testes os jogadores receberam informações 

sobre os objetivos dos testes e também lhes foi concedido um período de 30 segundos 

de “familiarização”. Todos os jogadores tinham os seus coletes numerados de modo a 

facilitar suas respectivas identificações. 

2.3 Instrumento de Recolha 

2.3.1 Caracterização do Teste 

O instrumento utilizado no estudo foi o FUT-SAT (Costa, et al., 2011). Este 

sistema permite avaliar as ações táticas realizadas por cada um dos jogadores, baseado 

nos princípios táticos fundamentais do jogo de Futebol (Costa, Garganta, Greco, & 

Mesquita, 2009b), como também considera a localização de execução da ação tática no 

campo de jogo e o resultado final derivado dessa ação. 

O FUT-SAT possui 76 variáveis distribuídas em 7 categorias e divididas por 2 

Macro-categorias, a Macro-categoria Observação e a Macro-categoria Produto. 

2.3.2 Teste de Campo 

O FUT-SAT deve ser aplicado em um terreno que compreenda as seguintes 

medidas: comprimento entre 27 e 36 metros e largura entre 13,5 e 27 metros. Todas 
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estas medidas são válidas tomando em conta o coeficiente de racionalização de 

densidade dos jogadores permitidos pela regra oficial do Futebol (Costa, 2010). Em 

qualquer uma destas medidas o centro de jogo compreende a um raio de 5 metros a 

partir da localização da bola. Antes da aplicação do teste é solicitado aos jogadores que 

joguem de acordo com as regras oficiais do Futebol, com exceção da regra do 

“impedimento”. O tempo de duração é de quatro minutos sem paralisações (Costa, 

Garganta, Greco, & Mesquita, 2009a). 

Neste estudo para a aplicação dos testes foram utilizadas as seguintes medidas: 

30 metros de comprimento por 19,5 metros de largura para a situação de 3vs3 e 60 

metros de comprimento por 39 metros de largura para a situação de 6vs6. O tempo de 

jogo usado foi de oito minutos sem paralisações em ambas as situações. A determinação 

deste tempo foi a partir da situação de jogo 6vs6 considerando a proporção da 

quantidade de jogadores avaliados e do tamanho do campo em relação ao FUT-SAT. 

Alterou-se desta forma o tempo de quatro minutos recomendado originalmente pelo 

teste para a situação 3vs3. Porém esta modificação não compromete a resposta do 

estudo, conforme Costa et al. (2009). 

Os valores utilizados para o centro de jogo foram os seguintes: 5 metros para a 

situação de 3vs3, e 7 metros para a situação de 6vs6, conforme configurações do FUT-

SAT (Costa, 2010).  

2.3.3 Materiais para Recolha e Tratamento das Imagens 

Para a gravação dos jogos foi utilizada uma câmera digital. O material de vídeo 

recolhido foi inserido em formato digital em um computador portátil (marca Positivo, 

modelo MOBILE Z65, processador Intel® Celeron® 540) via cabo (IEEE 1394) e 

convertido em ficheiros “.avi”. 
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Para processar as imagens, bem como para analisar o jogo, foi utilizado o 

software Soccer Analyser® (Costa, 2010). Este software foi construído especificamente 

para o FUT-SAT e permite inserir as referências espaciais no vídeo, possibilitando 

verificar a posição e movimentação dos jogadores de forma precisa, como também 

permite a análise e categorização das ações avaliadas. Para registrar e arquivar as ações 

foi necessário a utilização de uma planilha do programa Excel for Windows®  

2.3.4 Protocolo do FUT-SAT 

O FUT-SAT segue três procedimentos: I) análise das posses de bola; II) análise, 

avaliação, classificação e registro das ações táticas; III) cálculo das variáveis das 

categorias Índice de Performance Tática (IPT), Percentual de Erros, Ações Táticas e 

Localização da Ação Relativa ao Princípio (LARP). 

A posse de bola é considerada quando um jogador respeita pelo menos um dos 

seguintes pressupostos (Garganta, 1997): (a) executa um passe positivo (permite a 

equipe manter a posse de bola); (b) realiza um remate (finalização); (c) realiza pelo 

menos três contatos consecutivos na bola, comprovando assim estar com o controle da 

mesma. 

Para a análise, avaliação e classificação das ações táticas o avaliador deve 

basear-se na grelha de observação do FUT-SAT descrita por Costa et al. (2009a) e em 

seguida registrá-las. 

A grelha de observação permite analisar, avaliar e classificar as ações táticas 

realizada pelos jogadores com e sem bola em função das variáveis contidas em três 

categorias: Princípios Táticos, Localização da Ação no Campo de Jogo e Resultado da 

Ação. As variáveis presentes nestas três categorias, como também o procedimento de 

identificação das ações táticas, das referências espaciais e dos indicadores de 
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performance foram desenvolvidos e validados por meio da avaliação de peritos (Costa, 

et al., 2011). 

O cálculo das variáveis das categorias IPT, Percentual de Erros, Ações Táticas e 

LARP, são realizados por meio de uma planilha desenvolvida no programa Excel for 

Windows
®
. Os IPT´s são calculados de acordo com quatro componentes: decisão de 

realização do princípio tático; qualidade de realização da ação tática relacionadas ao 

princípio tático; localização da ação tática no campo de jogo; e resultado final da ação. 

Para cada uma dessas componentes são atribuídos valores, sendo que o valor final do 

IPT pode variar entre 0 (zero) e 100 (cem) valores. Calculam-se os IPT´s de jogo, da 

fase ofensiva, da fase defensiva e de cada princípio a partir da seguinte equação:  

Índice de Performance Tática (IPT)=  ações táticas(RP x QR x LA x RA) /número de ações 

táticas 

Quadro 1: Componentes e valores considerados para o cálculo do IPT. 

Componentes Valores     Valores 

1) Realização do Princípio (RP)     

Fez 1    

Não fez 0    

2) Qualidade de Realização do Princípio (QR)     

Bem sucedido 10    

Mal sucedido 5    

3) Localização da Ação no Campo de Jogo (LA)    

- Meio Campo Ofensivo   - Meio Campo Defensivo  

Ações Táticas Ofensivas 2  Ações Táticas Defensivas 2 

Ações Táticas Defensivas 1  Ações Táticas Ofensivas 1 

4) Resultado da Ação (RA)     

- Ofensiva   - Defensiva  

Realizar finalização à baliza 5  Recuperar a posse de bola 5 

Continuar com a posse de bola 4  Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio 4 

Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio 3  Cometer falta, ceder lateral ou escanteio 3 

Cometer falta, ceder lateral ou escanteio 2  Continuar sem a posse de bola 2 

Perder a posse de bola 1   Sofrer finalização à baliza 1 
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2.4 Procedimento de Análise e Estatística dos Dados 

Para o tratamento dos dados foi utilizado o software SPSS (Statistical Package 

for Social Science) for Windows®, versão 18.0. Foi realizada a análise descritiva de 

frequência e percentual para as variáveis das categorias Princípio Tático, Localização da 

Ação no Campo de Jogo e Resultado da Ação, já para as variáveis das categorias IPT, 

Ação Tática, Percentual de Erro e LARP utilizou-se a média e o desvio-padrão. Na 

verificação da distribuição de normalidade dos dados recorreu-se ao teste de Shapiro-

Wilk e a homogeneidade das variáveis foi assegurada pelo teste de Levene. O teste Qui-

quadrado (²), com um nível de significância de p≤0,05 foi aplicado para analisar a 

associação entre Princípios, Localização e Resultados (Pestana & Gageiro, 2003). Para 

verificar a existência de diferenças significativas através da comparação das médias dos 

IPT‟s, das Ações Táticas, dos Percentuais de Erros e LARP‟s, foi realizado o teste T de 

medidas repetidas (p≤0,05) aos dados que apresentaram normalidade em sua 

distribuição. Aos dados não paramétricos foi aplicado o teste de Wilcoxon (p≤0,05). 

2.4.1 Análise da Fiabilidade 

Para efeitos de aferição da fiabilidade intra-avaliador foram reavaliadas 12% das 

ações táticas, valor este acima da referência (10%) apontado pela literatura (Tabachnick 

& Fidell, 2007). Para garantir a estabilidade da reavaliação foi respeitado um intervalo 

de 20 dias (Robinson & O‟Donoghue, 2007). O resultado da fiabilidade intra-

observador exibiu valor de Kappa de 0,86 (erro padrão=0,032) que é superiores ao valor 

de referência (0,61) apontado pela literatura (Landis & Koch, 1977). 

3. Resultados  

Os resultados estão distribuídos da seguinte forma: primeiro estão expostos os 

dados referentes à Macro-Categoria Observação, em seguida encontram-se os dados 
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relativos à Macro-Categoria Produto e, por fim, estão descritos os índices de 

performance individual. 

3.1 Macro-Categoria Observação 

A Tabela 1 apresenta as frequências, os percentuais e a variação percentual das 

variáveis das categorias Princípios Táticos, Localização da Ação no Campo de Jogo e 

Resultado da Ação obtidos a partir da aplicação do FUT-SAT nas situações de jogos 

reduzidos de 3vs3 e 6vs6. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 1 foi possível observar a presença de 

7 variáveis com diferenças estatisticamente significativas para a categoria Princípios 

Táticos. Destas diferenças verificou-se maior frequência na realização dos princípios de 

Penetração, Mobilidade, Contenção e Unidade Defensiva, na situação de jogo reduzido 

3vs3 quando comparado a situação de 6vs6. E verificou-se maior frequência na 

realização dos princípios Unidade Ofensiva, Cobertura Defensiva, e Equilíbrio, na 

aplicação da situação 6vs6 quando comparado a situação de 3vs3. As variáveis que 

apresentaram maior divergência de valores entre as duas situações de jogos reduzidos 

foram de Mobilidade e Cobertura Defensiva, e os valores mais semelhantes são 

referentes à variável Espaço. 

Na categoria Localização da Ação no Campo de Jogo encontrou-se em 1 das 4 

variáveis existentes diferença estatística significativa. Sendo esta denominada Ações 

Defensivas realizadas no meio campo ofensivo, onde observou-se uma maior frequência 

desta variável quando na aplicação da situação de jogo reduzido 3vs3. A variável que 

tem valores mais próximos é a de Ações Defensivas realizadas no meio de campo 

defensivo. 
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Tabela 1: Frequência, percentual e variação percentual das variáveis das categorias 

Princípios Táticos, Localização da Ação no Campo de Jogo e Resultado da Ação nos 

jogos reduzidos 3vs3 e 6vs6. 

Categorias e Variáveis 3vs3   6vs6   Variação 

  N %   N %   

 

Percentual** 

PRINCÍPIOS TÁTICOS 

       Ofensivo 

       Penetração* 80 4,48 

 

53 3,13 

 

-33,75 

Cobertura Ofensiva 190 10,63 

 

208 12,27 

 

9,47 

Espaço 369 20,65 

 

389 22,95 

 

5,42 

Mobilidade* 93 5,20 

 

41 2,42 

 

-55,91 

Unidade Ofensiva* 115 6,44 

 

172 10,15 

 

49,57 

Defensivo 

       Contenção* 164 9,18 

 

110 6,49 

 

-32,93 

Cobertura Defensiva* 38 2,13 

 

87 5,13 

 

128,95 

Equilíbrio* 81 4,53 

 

132 7,79 

 

62,96 

Concentração 168 9,40 

 

156 9,20 

 

-7,14 

Unidade Defensiva* 489 27,36 

 

347 20,47 

 

-29,04 

LOCALIZAÇÃO DA AÇÃO NO CAMPO DE JOGO 

       Ofensiva 

       Meio Campo Ofensivo 333 18,63 

 

304 17,94 

 

-8,71 

Meio Campo Defensivo 514 28,76 

 

559 32,98 

 

8,75 

Defensiva 

       Meio Campo Ofensivo* 466 26,08 

 

345 20,35 

 

-25,97 

Meio Campo Defensivo 474 26,53 

 

487 28,73 

 

2,74 

RESULTADO DA AÇÃO 

       Ofensiva 

       Realizar finalização ao gol* 106 5,93 

 

38 2,24 

 

-64,15 

Continuar com a posse de bola* 340 19,03 

 

429 25,31 

 

26,18 

Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio* 217 12,14 

 

171 10,09 

 

-21,20 

Cometer falta, ceder lateral ou escanteio* 76 4,25 

 

24 1,42 

 

-68,42 

Perder a posse de bola* 108 6,04 

 

201 11,86 

 

86,11 

Defensiva 

       Recuperar a posse de bola 117 6,55 

 

132 7,79 

 

12,82 

Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio* 84 4,70 

 

42 2,48 

 

-50,00 

Cometer falta, ceder lateral ou escanteio* 249 13,94 

 

96 5,66 

 

-61,45 

Continuar sem a posse de bola* 378 21,15 

 

455 26,84 

 

20,37 

Sofrer finalização ao gol 112 6,27 

 

107 6,31 

 

-4,46 

TOTAL 1787 

  

1695 

  

-5,15 

* Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05). Princípios Táticos: Penetração (²=5,48; p=0,019), Mobilidade (²=20,18; 

p<0,001); Unidade Ofensiva (²=11,32; p=0,001); Contenção (²=10,62; p=0,001); Cobertura Defensiva (²=19,21; p<0,001); 

Equilíbrio (²=12,21; p<0,001) e Unidade Defensiva (²=24,12; p<0,001). Localização da Ação no Campo de Jogo: ações 

defensivas no meio campo ofensivo (²=18,05; p<0,001). Resultado da Ação Ofensiva: Realizar finalização ao gol (²=32,11; 

p<0,001); Continuar com a posse de bola (²=10,30; p=0,001); Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio (²=5,45; p=0,020); 

Cometer falta, ceder lateral ou escanteio (²=27,04; p<0,001); Perder a posse de bola (²=27,99; p<0,001). Resultado da Ação 

Defensiva: Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio (²=14,00; p<0,001); Cometer falta, ceder lateral ou escanteio (²=67,85; 

p<0,001); Continuar sem a posse de bola (²=7,12; p=0,008). ** A variação percentual foi calculada do 3vs3 para o 6vs6. 

 

Na categoria Resultado da Ação foi observada a ocorrência de 8 variáveis com 

diferenças estatísticas significativas. Na comparação entre as duas situações, 3vs3 e 

6vs6, verificou-se quando na aplicação da situação de 3vs3 a existência de maior 
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frequência para as seguintes variáveis: Realizar finalização ao gol; Sofrer falta, ganhar 

lateral ou escanteio; e Cometer falta, ceder lateral ou escanteio, após a realização dos 

princípios ofensivos. Sendo que após a execução dos princípios defensivos essas 

variáveis foram: Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio; e Cometer falta, ceder lateral 

ou escanteio. Já quando na aplicação da situação de 6vs6 as variáveis que apresentaram 

maior frequência comparada a situação de 3vs3, foram: Continuar com a posse de bola; 

e Perder a posse de bola, após a realização dos princípios ofensivos. Sendo que após a 

execução dos princípios defensivos a variável que apresentou maior frequência foi a de 

Continuar sem a posse de bola.  

Ainda relativamente à categoria Resultado da Ação, a variável que possui 

valores mais discrepantes é a de Cometer falta, ceder lateral ou escanteio após a 

realização dos princípios ofensivos. A variável que possui valores mais semelhantes é a 

de Sofrer finalização ao gol após princípio a realização dos princípios defensivos. 

Portando, das 24 variáveis presentes na Macro-Categoria Observação, 16 

apresentaram diferenças estatísticas significativas quando da aplicação do teste de qui-

quadrado. 

3.2 Macro-Categoria Produto 

A Tabela 2 apresenta as médias e os desvios-padrão das variáveis das categorias 

IPT, Ações Táticas, Percentual de Erros e LARP obtidos a partir da aplicação do FUT-

SAT nas situações de jogos reduzidos 3vs3 e 6vs6.  

A partir dos dados apresentados na Tabela 2 foi possível observar a presença de 

1 variável com diferença significativa para a categoria IPT, sendo esta denominada IPT 

da Unidade Ofensiva, onde a média deste índice teve maior valor quando da utilização 
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do jogo reduzido de 3vs3. Ainda relativamente a categoria IPT, a variável que 

apresentou valores com mais semelhanças foi a de IPT de Espaço.  

Tabela 2: Médias e desvios-padrão das variáveis das categorias IPT, Ação tática, 

Percentual de Erros e LARP nos jogos reduzidos 3vs3 e 6vs6. 

  IPT Ações Táticas % de Erros LARP 

  3vs3 6vs6 3vs3 6vs6 3vs3 6vs6 3vs3 6vs6 

Ofensivo 

        
Penetração 56,96±24,56 39,93±19,90 4,44±1,98 2,94±1,47* 23,47±27,42 27,16±26,04 1,61±1,72 1,47±1,33 

Cobertura Ofensiva 49,22±17,21 46,72±14,52 10,56±5,34 11,56±4,55 2,10±4,38  0,00±0,00 7,28±5,43 6,89±5,65 

Mobilidade 63,15±21,97 62,77±18,65 5,17±5,67 2,28±5,60* 6,67±12,83 3,24±9,72 0,82±1,33 1,00±2,65 

Espaço 39,02±7,24 39,50±8,03 20,5±8,64 21,61±10,91 1,51±2,42 1,11±2,28 15,67±6,75 15,72±8,53 

Unidade Ofensiva 53,65±16,00 39,42±12,26*  6,39±4,72 9,56±8,69 17,05±20,01 7,12±9,39 3,22±3,67 7,38±7,96 

Defensivo 

        
Contenção 30,85±8,77 29,08±15,57 9,11±3,46 6,11±3,12* 58,81±15,56 64,80±23,13 5,28±3,53 3,35±3,33 

Cobertura Defensiva 30,89±16,11 32,31±12,34 2,11±1,57 4,83±2,71* 38,56±35,85 53,28±29,97 0,80±0,68 1,41±1,50 

Equilíbrio 22,21±7,43 27,94±12,05 4,50±2,94 7,33±4,27* 77,61±20,05 74,98±21,95 1,65±1,46 2,28±2,52 

Concentração 34,76±13,57 35,64±11,84 9,33±2,35 8,67±3,87 28,41±17,09 19,84±23,27 5,06±2,51 4,88±3,04 

Unidade Defensiva 35,79±9,47 33,18±11,03  27,17±5,47 19,28±5,86* 26,51±16,61 37,34±30,35 13,33±4,73 7,78±5,05* 

Fase de Jogo 

        
Fase Ofensiva 45,25±7,73 41,18±8,55 47,06±4,53 47,94±4,01 6,70±3,81 5,19±4,19 28,56±6,87 31,06±11,30 

Fase Defensiva 33,16±8,11 32,46±9,19 52,22±3,96 46,22±3,15* 36,39±12,86 45,81±21,93 25,89±8,59 19,17±11,10 

Jogo 39,03±5,11 36,93±5,19 99,28±4,13 94,17±2,26* 22,20±6,92 24,59±9,19 54,44±4,83 50,22±4,28* 

* Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05). IPT: Unidade Ofensiva (t=2,65; p=0,018). Ações Táticas: Penetração 

(t=2,79; p=0,013); Mobilidade (z=-2,01; p=0,036); Contenção (t=3,64; p=0,002); Cobertura Defensiva (z=-2,93; p=0,003); 

Equilíbrio (z=-2,52; p=0,012); Unidade Defensiva (t=5,03; p<0,001); Fase Defensiva (z=-3,73; p<0,001); Jogo (z=-3,39; p=0,001). 

LARP: Unidade Defensiva (t=3,24 p=0,005); Jogo (t=2,61 p=0,018). 

 

Na categoria Ações Táticas notou-se a ocorrência de 8 variáveis com diferenças 

estatísticas significativas que são referentes as Ações Táticas de: Penetração; 

Contenção; Unidade Defensiva; Fase Defensivas; Jogo; Mobilidade; Cobertura 

Defensiva; e Equilíbrio. Das 8 variáveis citadas acima, nas 5 primeiras observou-se 

maior média nos valores a partir da utilização do jogo reduzido de 3vs3 e nas 3 

seguintes notou-se maior média a partir de utilização da situação 6vs6. Pode-se observar 

que as variáveis que apresentaram valores mais discrepantes são condizentes a 

Mobilidade e Cobertura defensiva, já a variável com valores mais aproximados é a de 

Concentração. 
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Para a categoria LARP observou-se a presença de 2 variáveis com diferenças 

estatisticamente significativas, denominadas: LARP da Unidade Defensiva e LARP de 

Jogo. Em ambas as variáveis, notou-se maior média quando aplicado a situação de jogo 

reduzido de 3vs3. Também relativamente a categoria LARP, observou-se que a variável 

com valores mais semelhantes diante ambas as situações de jogos reduzidos é a LARP 

de Espaço. 

Por fim, para as variáveis da categoria Percentual de Erros não foi encontrado 

nenhuma diferença estatística significativa. 

3.3 IPT Individuais 

Na Tabela 3 é possível observar os índices de performance tática por jogador 

para as duas situações de jogos reduzidos avaliadas. Os valores de IPT Individuais estão 

expostos pelos dos princípios táticos, fases do jogo (ofensiva e defensiva) e pelo jogo 

em sua totalidade. 

Ao analisar a Tabela 3 notou-se que na variável IPT de Jogo, 12 jogadores 

obtiveram valores maiores quando jogaram em situação de 3vs3 e 6 jogadores 

apresentaram maiores valores de IPT de Jogo quando em situação de 6vs6. 

Foi possível observar também que 10 dos 18 jogadores obtiveram valores 

individuais de IPT Ofensivos melhores que os individuais IPT Defensivos para ambas as 

situações, 3vs3 e 6vs6. 
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Tabela 3: Índices de performance tática individual. 

    ÍNDICE DE PERFORMANCE TÁTICA 

SITUAÇÕES JOGADOR 
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3vs3 1 80,00 40,00 56,00 38,00 49,00 43,93 25,00 26,67 27,78 26,25 26,58 25,87 33,94 

6vs6 1 41,67 51,54 - 40,77 53,00 47,14 28,33 31,67 42,08 39,00 41,43 38,23 42,39 

3vs3 2 7,50 40,00 46,67 40,00 46,88 40,23 32,73 26,67 20,00 18,57 31,48 28,46 33,79 

6vs6 2 55,00 60,00 72,00 55,67 20,00 57,45 25,71 30,00 18,18 31,25 36,11 29,17 43,16 

3vs3 3 27,00 51,67 80,00 34,55 55,71 40,85 19,00 37,00 25,00 25,00 27,29 25,48 32,26 

6vs6 3 70,00 58,67 80,00 42,73 28,57 47,66 50,00 43,75 30,00 45,00 26,15 38,13 42,84 

3vs3 4 66,67 43,00 75,00 33,27 72,50 44,36 39,00 30,00 16,25 47,00 43,50 41,08 42,65 

6vs6 4 36,67 57,14 - 36,04 57,14 45,31 11,67 36,00 42,50 30,71 21,58 28,47 36,80 

3vs3 5 84,00 57,50 56,67 39,38 45,00 48,00 26,36 40,00 22,00 58,75 44,62 40,59 44,26 

6vs6 5 41,25 39,09 - 38,00 32,62 35,00 22,86 63,33 30,00 35,45 46,50 41,02 38,24 

3vs3 6 50,00 37,06 100,00 35,56 47,50 42,87 52,50 35,00 - 67,27 50,29 53,53 48,42 

6vs6 6 37,50 42,50 80,00 39,41 52,00 42,79 42,22 25,00 31,58 33,00 24,29 32,24 37,17 

3vs3 7 39,17 52,37 100,00 36,67 72,00 49,27 38,57 13,33 10,00 46,25 40,14 38,84 43,25 

6vs6 7 20,00 40,00 - 34,00 42,00 37,61 52,86 35,00 53,33 50,00 42,73 43,96 40,85 

3vs3 8 100,00 100,00 72,00 50,71 75,00 59,26 31,50 46,67 25,63 31,82 29,13 30,00 43,35 

6vs6 8 70,00 53,33 - 49,69 - 51,91 22,50 38,89 29,00 48,33 27,78 30,52 41,11 

3vs3 9 88,00 62,86 54,00 44,80 82,00 57,02 37,50 - 22,50 41,43 34,87 35,63 45,39 

6vs6 9 32,50 35,29 - 40,00 33,27 34,18 27,50 35,00 45,00 55,00 56,07 50,83 42,42 

3vs3 10 40,00 73,33 58,00 48,50 44,00 53,70 23,75 - 25,00 27,78 18,13 21,84 38,54 

6vs6 10 80,00 20,00 70,00 31,90 42,50 34,71 26,00 24,00 26,67 22,00 26,25 25,48 30,54 

3vs3 11 67,00 38,75 - 35,58 46,25 41,28 30,00 10,00 18,00 20,77 30,19 26,02 33,49 

6vs6 11 28,00 50,00 40,00 33,33 60,00 35,93 0,00 10,00 30,00 13,75 15,87 18,69 28,39 

3vs3 12 42,86 44,44 47,78 33,24 42,00 39,17 17,50 20,00 13,75 20,91 33,91 25,00 32,43 

6vs6 12 50,00 60,00 36,25 53,75 - 46,30 16,82 10,00 13,33 - 15,56 15,60 32,86 

3vs3 13 51,43 32,14 50,00 32,69 60,00 37,61 28,64 70,00 20,00 32,86 40,00 35,00 36,10 

6vs6 13 30,00 73,33 40,00 47,24 40,00 50,65 16,00 25,00 20,83 28,00 33,85 28,88 39,42 

3vs3 14 25,83 30,00 20,00 24,17 42,73 30,54 43,64 45,00 10,00 21,00 54,06 42,95 37,62 

6vs6 14 37,50 67,50 66,67 43,79 50,00 49,13 20,83 - 17,50 21,67 30,43 24,90 36,63 

3vs3 15 70,00 54,00 37,14 33,33 20,00 37,56 23,57 18,00 32,92 41,67 35,00 30,25 33,35 

6vs6 15 22,50 38,33 - 32,50 36,88 35,87 20,00 41,67 10,00 54,67 48,26 46,33 41,26 

3vs3 16 58,00 28,57 95,00 45,00 38,68 42,35 30,00 35,00 27,50 31,82 46,96 37,76 40,05 

6vs6 16 5,00 29,41 - 27,89 30,45 28,06 70,00 35,00 11,11 31,11 36,36 31,90 29,84 

3vs3 17 80,00 49,17 57,00 50,37 74,00 55,34 29,33 10,00 38,00 37,86 25,75 28,98 43,27 

6vs6 17 - 35,56 80,00 30,48 22,31 31,13 21,00 33,33 23,75 38,00 34,62 29,52 30,42 

3vs3 18 47,86 51,18 68,33 46,47 52,50 51,22 26,67 - 23,33 28,64 32,31 29,69 40,46 

6vs6 18 21,25 29,33 - 33,89 30,00 30,46 20,00 31,67 28,00 29,00 33,33 30,48 30,47 

 

4. Discussão  

O estudo tem como objetivo comparar os comportamentos táticos de futebolistas 

em situações de jogos reduzidos 3vs3 e 6vs6.Os resultados referentes à Macro-Categoria 

Observação apontam que 16 das 24 variáveis apresentaram diferenças estatísticas 
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significativas. No estudo realizado por Castelão (2010) que usou procedimentos 

semelhantes para comparação dos comportamentos táticos entre jogos reduzidos de 3vs3 

e 5vs5 foram observadas 6 diferenças significativas. O fato de existir mais variáveis 

com diferenças significativas na comparação das situações de 3vs3 e 6vs6 pode-se estar 

associado a diferença do número de jogadores utilizados, o que implica em diferentes 

situações, modificando os comportamentos táticos dos jogadores. Nesse sentido é 

possível constatar a existência de diferenças nos comportamentos táticos dos jogadores 

nas duas situações de jogos reduzidos, principalmente na frequência da realização dos 

Princípios Táticos de Penetração, Mobilidade, Unidade Ofensiva, Contenção, 

Cobertura Defensiva, Equilíbrio e Unidade Defensiva. Nota-se que os princípios táticos 

de Penetração e Contenção foram executados com mais frequência na situação 3vs3 

comparado ao 6vs6, possivelmente a presença de um número menor de companheiros 

na equipe, induz o jogadores portador da bola a tentar progredir no campo de jogo 

(Princípio da Penetração). Consequentemente com objetivo de impedir a progressão do 

portador da bola no campo de jogo, aliado as dimensões reduzidas do campo, induzem a 

equipe adversária executar ações diretas ao portador da bola (Princípio da Contenção). 

Castelão (2010) encontrou resultados similares, justificando também de forma 

semelhante. Então fica evidenciado que os fatores acima citados parecem influenciar os 

jogadores para esses padrões de comportamentos. Relativamente aos princípios de 

Unidade Ofensiva, Equilíbrio e Cobertura Defensiva foram realizados com mais 

frequência em situação de 6vs6 comparado com a situação de 3vs3. A maior frequência 

dos princípios táticos de Equilíbrio é, possivelmente, explicada pelo fato da existência 

do maior número de jogadores na situação de 6vs6 que permite uma melhor distribuição 

dos mesmos no campo de jogo, pois é necessário equilibrar os espaços vazios do campo 
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diminuindo as oportunidades de ampliação do espaço de jogo efetivo da equipe 

adversária em largura. Quanto ao princípio de Unidade Ofensiva, as maiores dimensões 

da situação de 6vs6 requerem que os jogadores, mesmos os mais afastados do centro de 

jogo, apoiem as ações ofensivas da sua equipe, principalmente as do portador da bola, 

de forma que a equipe possa jogar em unidade e possa manter a sintonia entre as linhas 

longitudinais e transversais de organização da equipe. Em relação ao princípio de 

Cobertura Defensiva, no qual foi observado a maior variação percentual dentre todos os 

princípios táticos quando comparada as duas situações de jogos reduzidos, esta 

diferença pode ser justificada pela circunstância de que em situação de 6vs6 existem 

mais jogadores participando, assim quando em fase defensiva os jogadores da mesma 

equipe conseguem mais facilmente dar suporte dentro do centro de jogo (Princípio da 

Cobertura Defensiva). 

Ainda referente à Macro-Categoria Observação, especificamente à categoria 

Localização da Ação no Campo do Jogo, verificou-se que em ambas as situações, 3vs3 e 

6vs6, os jogadores desempenharam mais ações defensivas no meio de campo defensivo 

em comparação com o meio de campo ofensivo. Isto significa que quando as equipes 

estavam em fase defensiva, procuraram de forma mais acentuada retomar a bola em 

seus campos de defesa, exercendo a marcação em bloco baixo (Castelão, 2010; Costa, et 

al., 2011). Outros estudos constataram situação semelhante, em que as equipes também 

optaram para este tipo de comportamento e concluíram que os jogadores agiram desta 

forma com o objetivo de possuir superioridade numérica no campo defensivo (Castelão, 

2010; Costa, Garganta, et al., 2010a; Costa, Garganta, et al., 2010b). Observou-se 

também que em ambas situações de jogos reduzidos os jogadores desempenharam mais 

ações ofensivas no meio campo defensivo que no meio campo ofensivo. Isto significa 
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que as equipes quando em fase ofensiva buscaram iniciar a construção do jogo no meio 

de campo defensivo e, possivelmente, entrar no campo ofensivo quando o surgimento 

de condições mais favoráveis. Esses resultados indicam que os comportamentos táticos 

observados pelas equipes relativamente ao tipo de jogo adotado foi similar para as duas 

situações, 3vs3 e 6vs6. 

Quanto à categoria Localização da Ação foram observadas diferenças em 8 das 

10 variáveis. Este fato indica que na comparação das situações de 3vs3 e 6vs6, existem 

diferenças na continuação das ações, sejam essas ofensivas ou defensivas. 

Em relação à Macro-Categoria Produto, na categoria denominada Índice de 

Performance Tático somente a variável IPT da Unidade Defensiva apresentou diferença 

estatística significativa quando comparados aos valores obtidos nas situações de 3vs3 e 

de 6vs6. Por isso os desempenhos táticos nas duas situações foram semelhantes. Este 

resultado é similar ao observado no estudo de Castelão (2010) em que na categoria IPT 

não foi observado variáveis com diferenças estatísticas entre situações de 3vs3 e de 

5vs5. Por isso, parece existir uma semelhança nos IPT´s quando na comparação dos 

valores obtidos nos jogos reduzidos de menores estruturas com jogos reduzidos de 

maiores estruturas.  

Na Categoria Ações Táticas, verificou-se que 8 variáveis das 13 presentes 

exibiram diferenças estatisticamente significativas. Diante deste contexto, 

possivelmente, o comportamento tático dos jogadores é diferente quanto à realização 

das Ações Táticas para ambas as situações de jogos reduzidos analisadas. Dentro desta 

Categoria é notável que a variável Ações Táticas do Jogo na situação de 3vs3 tem maior 

valor, o que significa que em média os jogadores executam um número total de ações 

táticas nesta situação de jogo reduzido. Esta constatação sugere que há um maior 
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número de troca de posse de bola em situação de 3vs3 e por isso, segue a ideia de que o 

jogo reduzido de 3vs3 promove uma maior participação dos jogadores (Lima, 2010). 

Também por essa razão alguns autores defendem a metodologia de treino em situações 

de jogos reduzidos ao invés do jogo formal de 11 jogadores (Castelo, 2003; Garganta & 

Pinto, 1998; Pacheco, 2001). 

Relativamente à categoria Percentual de Erros e à categoria LARP, na primeira 

não foi possível observar diferenças significativas e na segunda nota-se apenas 2 

variáveis com valores estatísticos significativos. Quanto à categoria Percentual de Erros, 

este resultado reforça a ideia de que dificuldades encontradas para a realização dos 

princípios táticos de jogo parecem ser semelhantes tanto na situação de 3vs3 quanto na 

situação de 6vs6. Quanto aos valores referentes à categoria LARP, estes parecem ser 

condicionados pelo modelo de jogo semelhante adotado pelas equipes para as duas 

situações, 3vs3 e 6vs6. Pois, a categoria LARP verifica justamente a localização em que 

os princípios táticos são executados. No estudo de Castelão (2010), para estas mesmas 

duas categorias só a variável Percentual de Erros de Penetração apresentou valor 

estatístico com significância. A partir desta evidência, entende-se que para as situações 

de jogos reduzidos tanto na comparação de 3vs3 com 5vs5 quanto na comparação de 

3vs3 com 6vs6 as categorias Percentual de Erros e LARP não parecem divergir em seus 

valores. No caso do Percentual de Erros provavelmente este está condicionado pelo 

conhecimento que os jogadores têm sobre o jogo e como os participantes de ambos os 

estudos são jogadores iniciantes, parecem ter conhecimentos semelhantes acerca do 

jogo. No caso da LARP, esta está condicionado ao modelo de jogo exercido pelas 

equipes, e como já colocado anteriormente, as equipes destes estudos atuaram de forma 

semelhantes, principalmente em fase defensiva. 



Comportamento tático em jogos reduzidos no Futebol: Estudo comparativo 
entre situações de 3vs3 e 6vs6 

 

34 

 

Na análise dos IPT´s por jogadores conforme verificado nos resultados 

apresentados, o estudo mostrou que 12 dos 18 participantes obtiveram valores mais 

elevados IPT de Jogo quando submetidos a menor situação de jogo reduzido avaliado. 

Possivelmente, os jogadores conseguem melhor performance individual quando a 

estrutura de jogo é menos complexa, o que facilita a realização das ações por parte dos 

jogadores. Também o menor número de jogadores adversários pode facilitar o 

desenvolvimento tanto das ações ofensivas quanto das ações defensivas do jogo, pois 

quando em fase ofensiva a pressão exercida pelo adversário é reduzida e quando em 

fase defensivo torna-se mais fácil se defender. O autor Castelo (2002), acredita que 

quanto menor for a estrutura de jogo, mais simples ele se torna e por isso os jogadores 

têm maiores possibilidades de realizar ações de sucesso. Esse contexto, reflete para duas 

situações, quando o jogador está ainda em fase de iniciação, provavelmente, os treinos 

deveriam ser realizados com situações de jogos reduzidos mais simplificados, pois isto 

ajudaria os jogadores nos seus desenvolvimentos acerca do conhecimento do jogo. Isto 

porque o aprendiz tem dificuldades em reconhecer os sinais mais relevantes na escolha 

da realização da ação e jogos mais elaborados transmitem excessiva informação ao 

aprendiz, podendo contribuir para realizações de erros por parte do mesmo devido a sua 

limitação no processamento de respostas (Tavares, 1995). Porém em uma fase em que 

os jogadores já possuem conhecimento tático elevado deveriam treinar em situações de 

jogos reduzidos que se aproximem mais das situações de jogo formal, pois assim 

poderiam refinar seus conhecimentos sobre o jogo. Enfim, o ensinamento da tática deve 

partir de situações simplificadas para situações semelhantes com as de jogo formal 

(Filgeira & Greco, 2008). 
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5. Conclusões 

Com esse estudo concluiu-se que as diferenças nos comportamentos táticos são 

visíveis relativamente às frequências das execuções dos princípios de Penetração, 

Mobilidade, Unidade Ofensiva, Contenção, Cobertura Defensiva, Equilíbrio e Unidade 

Defensiva na comparação entre as situações de 3vs3 e 6vs6. Os princípios de 

Penetração, Mobilidade, Contenção e Unidade Defensiva foram utilizados com mais 

frequência em situação de 3vs3, e os princípios de Unidade Ofensiva, Cobertura 

Defensiva e Equilíbrio foram executados com mais frequência em situação de 6vs6. Em 

relação aos Índices de Performance Táticos, observa-se que apenas o valor de IPT de 

Unidade Ofensiva apresentou diferenças significativas. Foi possível também constatar 

que a situação de 3vs3 promove uma maior participação dos jogadores e continuidade 

das ações do jogo. Quanto aos valores de IPT individual de Jogo na situação do jogo 

reduzido de 3vs3 são melhores quando comparados aos valores da situação de 6vs6. 

Relativamente às principais semelhanças nos comportamentos táticos dos 

jogadores nas situações de 3vs3 e 6vs6 foi possível verificar a existência de similaridade 

na frequência para a execução do princípio de Concentração. Foi também possível 

observar, que as equipes optaram por um estilo do jogo semelhante, pois quando em 

fase ofensiva realizaram mais ações táticas no meio de campo defensivo e quando em 

fase defensiva realizaram mais ações táticas no meio de campo defensivo. Apesar desta 

semelhança, verificou-se que em situação de 3vs3 que os jogadores executaram com 

mais frequência ações defensivas no meio de campo ofensivo que quando atuavam em 

situação de 6vs6. Em relação ao IPT de Espaço notou-se um valor similar nas duas 

situações de jogos reduzidos.  
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Conclui-se também que a situação de 3vs3 deve ser mais utilizada como objetivo 

de induzir situações de 1 contra 1 o que favorece a execução dos princípios de 

Penetração e Contenção. A situação de 3vs3 também deve ser utilizada com o objetivo 

de criar situações simplificadas de jogo, aumentando a probabilidade de sucesso na 

realização da ações e beneficiando a aprendizagem do comportamento tático. Já a 

situação de 6vs6 pode ser utilizada com intuito de induzir variadas situações de jogo que 

favorecem princípios de Cobertura Defensiva, Equilíbrio e Unidade Ofensiva. Esta 

situação de jogo reduzido implica também uma maior complexidade do jogo se 

aproximando assim do jogo formal e, desta forma, pode ser utilizado também com o 

objetivo de treinos mais específicos em relações às situações de jogo formal.  
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Título: Comportamento tático em jogos reduzidos no Futebol: Estudo 
comparativo entre Atacantes, Meias e Defesas 

Título Abreviado: Comportamento tático em jogos reduzidos no Futebol 

Title: Tactical behavior in small-sided-game in Soccer: Comparative study 
between Forwards, Midfielders and Defenses 
 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar e comparar os comportamentos táticos 

desempenhados por jogadores de três estatutos posicionais: Atacantes, Meias 

e Defesas. Foram avaliados 36 jogadores sendo 12 de cada posição. O 

instrumento de avaliação foi o FUT-SAT. Foi realizada a análise descritiva de 

frequência, percentual, média e desvio-padrão para as variáveis. O estudo 

aponta que os Defesas realizaram com maior frequência o princípio de 

Contenção comparado aos Meias e aos Atacantes. Os princípios de Mobilidade 

e Cobertura Defensiva foram realizados pelos jogadores com menor frequência 

que os demais princípios, independentemente do estatuto posicional. Tanto os 

Defesas como os Atacantes realizaram mais as ações defensivas no meio 

campo defensivo que no meio do campo ofensivo, enquanto os Meias 

executaram mais ações defensivas no meio de campo ofensivo que no meio de 

campo defensivo. Foi possível constatar diante dos valores obtidos de IPT na 

Fase Defensiva que os Meias tiveram mais dificuldades ao executar princípios 

defensivos comparados aos Defesas e aos Atacantes. 

Palavras-chave: Futebol; Estatuto Posicional; Tática; FUT-SAT. 
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Tactical behavior in small-sided-game in soccer: Comparative study 

between Forwards, Midfielders and Defenses. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze and compare the tactical behaviors performed in two 

different kinds of small-sided-games: 3vs3 and 6vs6. The sample included 36 

players, 12 for each position. The FUT-SAT was used as the assessment 

instrument. There were executed descriptive analysis of frequency, percentage, 

average and standard deviation for the variables. The study shows that the 

Defenses performed more frequently the principle of Contention comparing to 

the Forwards and the Midfielders. All the players performed lower frequencies 

of tactical principles of Mobility and Defensive Coverage comparing to any 

others tactical principles. The Defenses and Forwards performed more 

defensive actions in the defensive field comparing to the offensive field and the 

Midfielders performed more defensive actions in the offensive field comparing to 

the defensive field. It is possible to conclude that the Midfielders had more 

difficult performing defensive principles comparing to the Forwards and 

Defenses. 

Key-words: Soccer; Positions; Tactics; FUT-SAT. 
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1. Introdução 

Pesquisadores e treinadores têm buscado conhecer os fatores que 

interferem na performance dos jogadores dentro dos Jogos Desportivos 

Coletivos, com o objetivo de atingir melhores resultados (Garganta e 

Gréhaigne, 1999). A escolha da tática como um destes fatores, no Futebol tem 

despertando cada vez mais o interesse dos investigadores que acreditam ser 

um fator determinante para o bom desempenho dos jogadores e das equipes 

(Bayer, 1986; Gréhaigne e Guillon, 1992; Wright e Hirotsu, 2003; Taylor, 

Mellalieu et al., 2005; Costa, Garganta, Greco, Mesquita et al., 2009). O 

Futebol é um jogo coletivo entre equipes que se confrontam, e que os objetivos 

dos jogadores devem priorizar principalmente movimentações com a finalidade 

marcar gols ou de evitar que o adversário os marque (Thomas, 2006; Lames e 

Mcgarry, 2007). Desta forma, o Futebol envolve interações entre os atletas da 

mesma equipe e adversários, com e sem bola, exigindo respostas imediatas 

para as diversas situações que surgem repentinamente e que exercem 

influência direta no comportamento do jogador em campo. Através da análise 

desse comportamento tático pode-se verificar ações que se relacionam com a 

eficácia e obtenção de resultados positivos, promover métodos de treinos 

específicos, como também observar a evolução do jogo (Garganta, 2001) 

Nos jogos de Futebol os treinadores frequentemente optam por 

estratégias que estão associadas ao posicionamento do jogador em campo e 

dependendo deste posicionamento os jogadores atendem funções táticas 

diferentes. Por isso é provável que jogadores que atuam em diferentes 

posições tenham comportamento táticos diferentes. Então, a partir do momento 
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que se consegue identificar as características e exigências táticas, pode-se 

trazer esta mais-valia para dentro do treino de forma específica (Garganta, 

2009). Por isso, possivelmente, além de um conhecimento a nível global do 

jogo é também necessário aplicar sessões de treinos específicos com base na 

particularidade das posições dos jogadores no jogo. 

Na literatura são poucos os estudos que abordam a tática em relação ao 

estatuto posicional. Isso se deve, em parte, aos poucos procedimentos 

existentes para avaliar os comportamentos táticos. Uma das poucas pesquisas 

sobre esse tema foi realizada por Giacomini e Greco (2008) que buscaram 

verificar diferenças do comportamento tático processual em jogadores de 

Futebol de diferentes categorias e posições. Na literatura existe muitas 

pesquisas relacionadas com a parte física em função da posição, como o 

estudo de Stroyer et al. (2004), no qual verificam-se diferentes especificidades 

físicas em relação ao estatuto posicional. 

Dado que estudos relacionados com outros aspectos do Futebol 

apontam diferenças nas repostas dos jogadores em função da posição que 

jogam e, principalmente, constatando que a tática tem influência no resultado 

final do jogo de Futebol, este estudo tem como objetivo analisar o 

comportamento tático no Futebol e compará-los entre os estatutos posicionais.  

2. Materiais e métodos 

2.1 Amostra 

Foram avaliados 36 jogadores da categoria Sub-13, sendo 12 Atacantes, 

12 Meias e 12 Defesas. Os Atacantes realizaram 689 ações táticas, os Meias 

realizaram 673 ações táticas e os Defesas realizaram 705 ações táticas, 
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totalizando 2067 ações táticas, das quais 957 foram ofensivas e 1110 foram 

defensivas 

2.2 Procedimento de Recolha do Dados 

A recolha dos dados foi realizada em um clube português, com o 

consentimento dos seus responsáveis. Foram formadas 12 equipes, sendo 4 

composta de Atacantes, 4 de Meias e mais 4 de Defesas. Houve 2 jogos 

envolvendo equipes de Atacantes defrontando equipes de Meias, 2 jogos entre 

equipes de Meias contra equipes de Defesas, e mais 2 jogos entre equipes de 

Atacantes e equipes de Defesas, totalizando 6 jogos. Antes de dar início ao 

teste os atletas receberam informações sobre o objetivo do teste e também foi 

concedido aos jogadores 30 segundos de “familiarização”. Todos os jogadores 

tinham os seus coletes numerados do modo a facilitar suas respectivas 

identificações.  

2.3 Instrumento de Recolha  

2.3.1 Caracterização do Teste 

O instrumento utilizado no estudo foi o FUT-SAT (Costa, Garganta et al., 

2011). Este sistema possibilita avaliar as ações táticas realizadas por cada um 

dos jogadores, baseado nos dez princípios táticos fundamentais do jogo de 

Futebol (Costa, Garganta, Greco et al., 2009b). Este sistema também 

considera a localização de realização da ação tática no campo de jogo e o 

resultado final derivado desta ação. 

O FUT-SAT possui 76 variáveis distribuídas em 7 categorias divididas 

por 2 Macro-categorias, a Macro-categoria Observação e a Macro-categoria 

Produto. 
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2.3.2 Teste de Campo 

O FUT-SAT deve ser aplicado em um campo que compreenda as 

seguintes dimensões: comprimento entre 27 e 36 metros e largura entre 13,5 e 

27 metros. Todas estas medidas são válidas tomando em conta o coeficiente 

de racionalização de densidade dos jogadores permitidos pela regra oficial do 

Futebol (Costa, 2010). Em qualquer uma destas medidas o centro de jogo 

compreende a um raio de 5 metros a partir da localização da bola. Antes da 

aplicação do teste é solicitado aos jogadores que joguem de acordo com as 

regras oficiais do Futebol, com exceção da regra do “impedimento”. O tempo 

de duração é de quatro minutos (Costa, 2010). Neste estudo foram utilizadas 

as medidas máximas, isto é, 36 metros de comprimento e 27 metros de largura. 

2.3.3 Materiais para Recolha e Tratamento das Imagens 

Para a gravação dos jogos foi utilizada uma câmara digital PANASONIC 

modelo NV – DS35EG. O material de vídeo obtido foi introduzido em formato 

digital em um computador portátil (marca Positivo modelo Z65 processador 

Intel® Celeron® 540) via cabo (IEEE 1394) convertendo-os em ficheiros “avi”. 

Para o tratamento de imagem e análise do jogo foram utilizados os softwares 

Utilius VS® e Soccer Analyser®. O primeiro consiste em um software 

específico destinado à análise e arquivo dos registros observados. O segundo, 

construído especificamente para o FUT-SAT permite inserir as referências 

espaciais do teste no vídeo e possibilita a avaliação objetiva do posicionamento 

e das movimentações dos jogadores no campo de jogo. 
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2.3.4 Protocolo do FUT-SAT 

O FUT-SAT possui três procedimentos: I) unidade de observação; II) 

análise, avaliação, classificação e registro das ações táticas; III) cálculo das 

variáveis das categorias Índice de Performance (IPT), Ação Tática, Percentual 

de Erro e Localização da Ação Relativa aos Princípios (LARP). 

A unidade de observação caracteriza-se pela posse de bola, que é 

considerada quando um jogador respeita pelo menos um dos seguintes 

pressupostos: (a) executa um passe positivo (permite a equipe manter a posse 

de bola); (b) realiza um remate (finalização); (c) realiza pelo menos três 

contatos consecutivos na bola, comprovando assim estar com o controle da 

mesma (Garganta, 1997).  

Para a análise, avaliação e classificação das ações táticas o avaliador 

deve se basear na grelha de observação do FUT-SAT descrita por Costa, 

Garganta et al. (2009a) e em seguida registrá-las. 

A grelha de observação permite analisar, avaliar e classificar as ações 

táticas realizada pelos jogadores com e sem bola em função das variáveis 

contidas em três categorias: Princípios Táticos, Localização da Ação no Campo 

de Jogo e Resultado da Ação. As variáveis presentes nessas três categorias, 

como também o procedimento de identificação das ações táticas, das 

referências espaciais e dos indicadores de performance foram desenvolvidos e 

validados por meio da avaliação de peritos (Costa, Garganta, Greco et al., 

2009a) 

O cálculo das variáveis das categorias IPT, Percentual de Erros, Ações 

Táticas e LARP, são realizados por meio de uma planilha desenvolvida no 
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programa Excel for Windows®. Os IPT´s são calculados de acordo com quatro 

componentes: decisão de realização do princípio tático; qualidade de 

realização da ação tática relacionadas ao princípio tático; localização da ação 

tática no campo de jogo; e resultado final da ação. Para cada uma dessas 

componentes são atribuídos determinados valores, sendo que o valor final do 

IPT pode variar entre 0 (zero) e 100 (cem) valores. Calculam-se os IPT´s de 

jogo, da fase ofensiva, da fase defensiva e de cada princípio a partir da 

seguinte equação:  

Índice de Performance Tática (IPT)=  ações táticas(RP x QR x LA x RA) /número de 
ações táticas 

Quadro 1: Componentes e valores considerados para o cálculo do IPT. 

2.4 Procedimento de Análise e Estatística dos Dados 

Para o tratamento dos dados foi utilizado o software SPSS (Statistical 

Package for Social Science) for Windows®, versão 17.0. Foi realizada a análise 

descritiva de frequência e percentual para as variáveis das categorias Princípio 

Tático, Localização da Ação no Campo de Jogo e Resultado da Ação, já para 

as variáveis das categorias IPT, Ação Tática, Percentual de Erro e LARP 

Componentes Valores   Valores 

1) Realização do Princípio (RP)     

Fez 1    

Não fez 0    

2) Qualidade de Realização do Princípio (QR)        

Bem sucedido 10       

Mal sucedido 5       

3) Localização da Ação no Campo de Jogo (LA)       

- Meio Campo Ofensivo   - Meio Campo Defensivo   

Ações Táticas Ofensivas 2   Ações Táticas Defensivas 2 

Ações Táticas Defensivas 1   Ações Táticas Ofensivas 1 

4) Resultado da Ação (RA)         

- Ofensiva   - Defensiva   

Realizar finalização à baliza 5   Recuperar a posse de bola 5 

Continuar com a posse de bola 4   Sofrer falta, ganhar lateral ou canto 4 

Sofrer falta, ganhar lateral ou canto 3   Cometer falta, ceder lateral ou canto 3 

Cometer falta, ceder lateral ou canto 2   Continuar sem a posse de bola 2 

Perder a posse de bola 1   Sofrer finalização à baliza 1 
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utilizou-se a média e o desvio-padrão. Para verificar a distribuição de 

normalidade dos dados recorreu-se ao teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade das variáveis foi assegurada pelo teste de Levene. O teste 

Qui-quadrado (²), com um nível de significância de p≤0,05 foi aplicado para 

analisar a associação entre Princípios, Localização e Resultados (Pestana e 

Gageiro, 2003). Aos dados que apresentaram normalidade em sua distribuição 

foi realizado o teste de análise da variância (ANOVA) para comparar as médias 

dos IPT’s, das Ações Táticas, dos Percentuais de Erros e LARP’s. Para os 

dados não pararaméricos foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis U, quando 

verificado diferença significativa o teste de Mann-Whitney foi realizado para 

observar entre quais grupos se localizavam as diferenças. O coeficiente Kappa 

de Cohen foi utilizado para verificar a fiabilidade inter e intra-observador. 

2.4.1 Análise da Fiabilidade 

Para efeitos de aferição da fiabilidade, foram reavaliadas 354 ações 

táticas desempenhadas dos jogadores o que representa 17,10% da amostra, 

portanto, acima do valor de referência (10%), apontado pela literatura 

(Tabachnick e Fidell, 2007). As observações foram realizadas por três 

observadores treinados que apresentaram concordância inter-observadores 

igual a 0,79 (erro padrão=0,012), 0,82 (erro padrão=0,012) e 0,89 (erro 

padrão=0,008). Os resultados da fiabilidade intra-observadores exibiram 

valores de Kappa de 0,85 (erro padrão=0,034), 0,83 (erro padrão=0,038) e 0,91 

(erro padrão=0,026) para os três avaliadores, que também são superiores aos 

valores de referência (0,61) apontados pela literatura (Landis e Koch, 1977). 
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3. Resultados  

Os resultados estão apresentados na seguinte ordem: primeiramente 

estão expostos os dados referentes à Macro-Categoria Observação e na 

sequência encontram-se os dados relativos à Macro-Categoria Produto. 

3.1 Macro-Categoria Observação 

A Tabela 1 apresenta a partir da aplicação do FUT-SAT as frequências e 

os percentuais das categorias: Princípios Táticos, Localização da Ação no 

Campo de Jogo e Resultado da Ação. 

A partir dos dados obtidos na Tabela 1 foi verificado para a categoria 

Princípios Táticos diferenças estatísticas significativas no princípio da 

Contenção entre os Defesas em relação aos Atacantes e aos Meias. Nota-se 

que a variável Penetração contém frequências aproximadas entre todos os 

estatutos posicionais. Ainda referente a esta categoria, observa-se que quando 

da realização dos princípios táticos ofensivos, a Mobilidade foi o princípio 

utilizado com menor frequência pelo jogadores, independentemente do estatuto 

posicional. Já quando da realização dos princípios táticos defensivos, a 

Cobertura Defensiva, foi o princípio menos executado pelos jogadores.  

Quanto à Localização da Ação no Campo de Jogo foram encontradas 

diferenças significativas para a realização das ações defensivas executadas no 

meio campo defensivo entre os Meias em relação aos Atacantes e aos 

Defesas. Os Meias realizaram com mais frequência ações defensivas no meio 

campo ofensivo que no meio campo defensivo comparado aos Atacantes e 

Defesas. Em contra partida os Atacantes e Defesas agiram de forma contrária, 

realizando mais ações defensivas no meio de campo defensivo. Ainda 
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relativamente a esta categoria é possível observar que independentemente do 

estatuto posicional, os jogadores realizaram mais ações ofensivas no meio de 

campo defensivo que no meio de campo ofensivo.  

Tabela 1: Frequências e percentuais dos Princípios Táticos, Localização da 
Ação no Campo de Jogo e Resultados da Ação Tática. 

Categorias e Variáveis Atacantes Meias Defesas 

  N % N % N % 

PRINCÍPIOS TÁTICOS 

      Ofensivo 

      Penetração 41 5,95 45 6,70 41 5,81 

Cobertura Ofensiva 81 11,75 90 13,38 94 13,35 

Espaço 101 14,65 126 18,72 92 13,05 

Mobilidade 39 5,66 29 4,30 27 3,82 

Unidade Ofensiva 55 8,00 52 7,72 44 6,25 

Defensivo 

      
Contenção* 72 10,45 66 9,80 98 13,90 

Cobertura Defensiva 15 2,17 22 3,26 27 3,82 

Equilíbrio 64 9,30 64 9,50 74 10,50 

Concentração 80 11,61 54 8,02 74 10,50 

Unidade Defensiva 141 20,46 125 18,60 134 19,00 

LOCALIZAÇÃO DA AÇÃO NO CAMPO DE JOGO 

     
Ofensiva 

      
Meio de campo ofensivo 141 20,46 157 23,32 140 19,85 

Meio de campo defensivo 176 25,55 185 27,50 158 22,41 

Defensiva 

      
Meio de campo ofensivo 171 24,81 177 26,30 184 26,09 

Meio de campo defensivo* 201 29,18 154 22,88 223 31,65 

RESULTADO DA AÇÃO 

      
Ofensiva 

      Realizar finalização ao gol 40 5,80 41 6,09 40 5,67 

Continuar com a posse de bola* 209 30,33 253 37,59 204 28,93 

Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio* 18 2,61 7 1,04 8 1,13 

Cometer falta, ceder lateral ou escanteio 12 1,74 18 2,67 10 1,41 

Perder a posse de bola 38 5,51 23 3,41 36 5,10 

Defensiva 

      
Recuperar a posse de bola 38 5,51 35 5,20 39 5,53 

Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio* 30 4,35 3 0,44 16 2,26 

Cometer falta, ceder lateral ou escanteio 7 1,01 12 1,78 12 1,70 

Continuar sem a posse de bola 253 36,71 242 35,95 294 41,70 

Sofrer finalização ao gol 44 6,38 39 5,79 46 6,52 

TOTAL 689   673   705   

*Diferenças estatísticas significativas (p≤0,05). Princípios Táticos: Contenção entre Defesas e Atacantes (
2
=3,98; p=0,046) 

e Defesas e Meias (
2
=6,24; p=0,012). Localização da Ação no Campo de Jogo: ações defensivas no meio campo 

defensivo entre Meias e Atacantes (
2
=6,22; p=0,013), e Meias e Defesas (

2
=12,63; p<0,001). Resultado da Ação 

Ofensiva: Continuar com a posse de bola entre Meias e Atacantes (
2
=4,19; p=0,041) e Meias e Defesas (

2
=5,25; p<0,022); 

Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio entre Atacantes e Meias (
2
=4,84; p=0,028), e Atacantes e Defesas (

2
=3,85; 

p=0,05). Resultado de Ação Defensiva: Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio entre Atacantes e Meias (
2
=22,09; 

p<0,001), Atacantes e Defesas (
2
=4,26; p=0,039), e Meias e Defesas (

2
=8,90; p=0,003). 
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Na categoria Resultado da Ação, para as variáveis ofensivas, 

apresentaram diferenças significativas a variável Continuar com a posse de 

bola entre os Meia em relação aos Atacantes e de defesa, e a variável Sofrer 

falta, ganhar lateral ou escanteio entre os Atacantes em relação aos Meias e 

Defesas. É notória a maior frequência da variável Continuar com a posse de 

bola para todos os estatutos posicionais. Em relação às variáveis defensivas 

desta categoria, pode-se averiguar diferenças significativas para a variável 

Sofrer falta, ganhar lateral ou escanteio entre todos os estatutos posicionais. 

Isto é, diferenças entre os Atacantes em relação aos Meias e aos Defesas, 

como também entre os Meias em relação aos Defesas. Também fica 

constatado a maior frequência da variável Continuar sem a posse de bola para 

todos os estatutos posicionais. 

3.2 Macro-Categoria Produto 

As Tabelas 2 e 3 apresentam as médias e os desvios-padrão das 

categorias: IPT e Ações Táticas, Percentuais de Erros, LARP de cada estatuto 

posicional (Atacantes, Meias e Defesas) obtidos através da aplicação do FUT-

SAT. 

Na categoria IPT’s verificaram-se diferenças significativas para os 

princípios táticos Mobilidade entre os Atacantes e os Meias e Contenção entre 

os Meias comparado aos Atacantes e aos Defesas. Nota-se também que os 

IPT´s da Fase Ofensiva têm valores superiores comparados aos IPT´s da Fase 

Defensiva para todos os estatutos posicionais. 
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Tabela 2: Médias e desvios-padrão dos IPT’s e Ação Táticas  

  IPT Ação Tática 

  Atacantes Meias Defesas Atacantes Meias Defesas 

Ofensivo 

      
Penetração 50,74±21,00 50,46±15,71 63,29±19,51 3,42±2,71 4,17±2,21 3,42±1,56 

Cobertura Ofensiva 51,77±13,26 54,15±9,36 52,42±9,59 6,75±4,09 8,25±3,36 7,83±3,76 

Mobilidade 53,61±18,47* 69,42±13,91* 69,43±9,03 3,25±3,11 2,92±1,56 2,25±2,38 

Espaço 42,98±5,71 46,78±7,11 40,48±6,97 8,42±4,14 11,17±3,27 7,67±3,85 

Unidade Ofensiva 58,23±16,82 51,01±13,24 62,64±24,48 4,58±2,02 3,75±1,60 3,67±2,64 

Defensivo 

      Contenção 34,09±23,24* 19,14±7,21* 29,69±10,80* 6,00±2,45 4,08±2,64* 8,17±2,79* 

Cobertura Defensiva 37,50±23,72 36,17±26,90 38,89±15,43 1,25±0,87 1,67±1,30 2,25±1,71 

Equilíbrio 29,62±9,57 35,37±21,59 26,89±10,96 5,33±2,57 4,92±2,39 6,17±2,17 

Concentração 34,05±8,17 26,58±12,74 32,64±12,96 6,67±2,06* 3,75±0,87* 6,17±3,16* 

Unidade Defensiva 31,98±7,99 30,96±12,07 28,73±9,06 11,75±3,33 11,42±3,45 11,17±2,44 

Fase de Jogo 

      
Fase Ofensiva 49,83±7,58 51,40±4,61 51,01±6,62 26,42±5,87 30,25±5,34* 24,83±4,61* 

Fase Defensiva 31,92±4,33 27,74±8,80 29,93±6,01 31,00±5,77* 25,83±3,33* 33,92±4,94* 

Jogo 40,14±2,67 40,59±4,13 39,07±4,97 57,42±8,65 56,08±7,33 58,75±2,56 

*Diferenças estatísticas significativas (p≤0,05). IPT: Mobilidade entre Atacantes e Meias (F=3,74; p=0,049); Contenção entre 

Meias e Atacantes(Z=-2,57; p=0,010), e Meias e Defesas (Z=-2,60; p=0,009). Ações Táticas: Contenção entre Meias e Defesas 

(Tukey HSD ; p=0,002); Concentração entre  Meias e Atacantes (Z=-3,62; p<0,001), e Meias e Defesas (Z=-2,08; p=0,037); 

Fase Ofensiva entre Meias e Defesas (Tukey HSD; p=0,045); Fase Defensiva entre Meias e Atacantes (Z=-2,08; p=0,037), e 

Meias e Defesas (Z=-3,13; p=0,002) 

Tabela 3: Médias e desvios-padrão dos Percentuais de Erros e LARP. 

  Percentual de Erros LARP 

  Atacantes Meias Defesas Atacantes Meias Defesas 

Ofensivo 

      Penetração 40,91±40,22* 18,35±17,86 7,22±15,23* 1,18±1,08 2,00±1,35 1,17±1,34 

Cobertura Ofensiva 6,73±12,26 3,35±5,05 5,84±15,26 4,00±2,92 5,25±3,02 4,73±2,69 

Mobilidade 4,50±9,56 4,72±12,10 2,38±6,30 1,00±1,25* 0,08±0,29* 0,29±0,49 

Espaço 2,86±6,78 8,63±11,96 4,55±10,78 6,25±2,96 7,92±2,43 6,55±2,62  

Unidade Ofensiva 7,99±12,62 17,36±29,40 15,66±24,19 2,50±2,07 2,17±0,94 1,64±1,86 

Defensivo 

      
Contenção 48,85±24,22 69,70±30,04 51,89±22,44 3,08±1,73 2,67±1,67 4,50±2,71 

Cobertura Defensiva 25,00±42,49 32,50±34,79 29,63±24,69 0,30±0,48 0,90±0,99 0,44±0,53 

Equilíbrio 54,93±22,65 46,83±27,93 58,25±21,13 1,67±1,44 1,58±1,62 2,50±1,83 

Concentração 6,60±10,87* 33,75±30,95* 20,38±19,71 3,33±1,07 2,42±1,08 2,92±1,56 

Unidade Defensiva 11,94±13,08 31,82±28,65 23,39±30,26 5,92±2,54 5,25±3,31 5,08±2,11 

Fase de Jogo 

      Fase Ofensiva 10,41±8,31 8,82±6,26 6,83±7,19 14,67±5,05 17,42±3,73* 13,17±2,82* 

Fase Defensiva 27,09±11,29* 43,91±17,06* 34,77±10,47 14,25±3,36 12,67±5,05 15,33±5,07 

Jogo 19,27±5,24 25,21±8,28 22,93±8,15 28,92±4,83 30,08±6,37 28,50±4,40 

*Diferenças estatísticas significativas (p≤0,05). Percentual de Erros: Penetração entre Atacantes e Defesas (Z=-2,56; 

p=0,010); Concentração Atacantes e Meias (Z=-2,65; p=0,008); Fase Defensiva Atacantes e Meias (Tukey HSD; p=0,014). 

LARP: Mobilidade entre Atacantes e Meias (Z=-2,57; p=0,010); Fase Ofensiva entre Meias e Defesas (Tukey HSD; p=0,041). 

Relativamente à categoria Ações Táticas notam-se diferenças 

significativas no número de ações realizadas para os princípios Contenção 
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entre os Meias e os Defesas e Concentração entre os Meias em relação aos 

Atacantes e aos Defesas. Ao analisar as fases de jogo constataram-se 

diferenças tanto na Fase Ofensiva quanto na Fase defensiva entre os Meias e 

os Defesas, e outrossim, entre os Meias em relação aos Atacantes na Fase 

defensiva. 

Na categoria Percentual de Erro verificam-se diferenças significativas 

para as variáveis de Penetração entre os Atacantes e os Defesas, e de 

Concentração entre os Atacantes e os Meias. Já nas fases de jogo encontrou-

se diferenças estatísticas para a Fase Defensiva entre Atacantes e Meias.  

Por fim, para a categoria LARP, no princípio da Mobilidade verificou-se 

diferenças significativas entre os Atacantes em relação aos Meias, enquanto na 

variável LARP da Fase Ofensiva, as diferenças encontradas foram entre os 

Meias e os Defesas. 

4. Discussão 

Esse trabalho teve por objetivo analisar e comparar os comportamentos 

táticos realizados por jogadores de Futebol de diferentes estatutos posicionais. 

A partir dos resultados apresentados pode-se verificar na categoria 

Princípios Táticos que os Defesas realizaram com maior frequência o princípio 

de Contenção do que os Atacantes e os Meias, esta ocorrência significa que os 

jogadores de defesa utilizam mais deste princípio na tentativa de impedir ações 

ofensivas por parte do adversário. Possivelmente este fato acontece, pois em 

situação de jogo os jogadores de defesa em fase defensiva se encontram 

próximos à sua baliza e, provavelmente, se deparam com a necessidade de 

marcar o portador da bola no esforço de impedir que o mesmo avance na 
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tentativa de finalização ao gol. No estudo de Souza (2010) que também 

comparou os comportamentos táticos em função do estatuto posicional e 

utilizou procedimentos similares não foram encontradas diferenças 

significativas para este princípio (Contenção), mas sim para os princípios de 

Cobertura Defensiva, Espaço, Equilíbrio e Concentração. Por isso os 

comportamentos táticos observados relativos aos princípios táticos realizados 

por jogadores de diferentes estatutos posicionais podem variar de jogo para 

jogo. Ainda em relação aos princípios táticos, mais especificamente sobre os 

resultados condizentes aos princípios de Mobilidade e de Cobertura Defensiva, 

notou-se que os jogadores utilizaram estes princípios com menor frequência 

que os demais princípios. Outras pesquisas (Castelão, 2010; Souza, 2010) 

também obtiveram resultados similares, o que significa a existência de 

comportamento semelhante dos jogadores para a realização desses princípios. 

É possível que a menor utilização dos princípios de Mobilidade e de Cobertura 

Defensiva esteja associada ao número de jogadores reduzidos na situação de 

3vs3, pois no caso da Mobilidade o jogador afasta-se da centro jogo, podendo 

deixar o portador da bola sem suporte e possibilitando o aumento do risco da 

equipe perder a pose de bola. Já no caso da Cobertura Defensiva se o jogador 

der suporte ao colega na marcação com objetivo de cobri-lo, pode significar 

mais espaço para os outros jogadores adversários que não sejam o portador 

da bola. 

Relativamente à categoria Localização da Ação no Campo de Jogo foi 

observado que os Defesas e Atacantes realizaram mais ações defensivas no 

meio campo defensivo que no meio de campo ofensivo. Este fato indica que os 
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jogadores de defesa e ataque optaram por fazer uma marcação em bloco baixo 

(Costa, 2010), esperando para pressionar o adversário no campo de defesa. 

No caso dos jogadores de meio campo, esses realizaram mais ações 

defensivas no meio de campo ofensivo comparado ao meio de campo 

defensivo, o que indica a opção desses jogadores em exercer marcação em 

bloco alto (Costa, 2010) e pressionar o adversário no campo de defesa do 

mesmo. Este tipo de atitude pode fazer com que a equipe ceda mais espaço 

para o adversário no campo de defensivo e pode também ter influenciado de 

forma negativa no IPT na Fase defensiva. Os resultados também mostram que 

todos os jogadores, independente do estatuto posicional, realizaram mais 

ações ofensivas no meio de campo defensivo. É provável que os jogadores 

agiram desta forma, a fim de esperar melhores oportunidades para avançar no 

campo ofensivo.  

Na categoria Resultado da Ação, notou-se que tanto os Meias, como os 

Atacantes e Defesas obtiveram maior frequência para continuar com a posse 

de bola após a realização dos princípios táticos ofensivos, o que é uma 

resposta esperada em virtude das características do jogo de Futebol. 

Resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos (Castelão, 

2010; Souza, 2010), o que indicam um tendência para este acontecimento. 

Porém faz-se importante destacar que os Meias têm maior frequência que os 

Atacantes e Defesas o que indica que, possivelmente, os jogadores de meio 

campo têm mais recursos técnicos comparado aos jogadores de outras 

posições e conseguem então manter por mais vezes a posse de bola após a 

execução das ações ofensivas. A relevância de se manter a posse de bola é 
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apontada em alguns estudos como o desenvolvido por Jones et al. (2004) que 

também sugere que a manutenção da bola pela equipe permite a mesma 

atacar o oponente e evitar que o adversário consiga executar ações ofensivas. 

Consequentemente, o fato de uma equipe atacar mais e ser menos atacada, 

pode aumentar as oportunidades da mesma marcar gols e também pode 

diminuir as hipóteses de sofrer gols. Foi observado também que os Atacantes 

ao realizarem ações ofensivas, sofreram mais faltas, ganharam mais laterais ou 

escanteios, comparados com os Meias e Defesas, e ao executar ações 

defensivas cometeram menos faltas, cederam menos laterais ou escanteios. 

Uma possível explicação para esses resultados são as características dos 

Atacantes, que geralmente são jogadores que procuram o drible e a finta para 

decidir as jogadas e, por isso, enfrentam os marcadores. Em resposta a esses 

confrontos, Atacantes contra marcadores, pode resultar na impossibilidade do 

marcador conquistar a bola e optar por fazer falta, ceder lateral ou escanteio.  

Na Macro-categoria Produto, especificamente aos resultados da 

categoria IPT, somente 2 das 13 variáveis apresentaram diferenças entre pelo 

menos dois dos três estatutos posicionais. Diante deste contexto nota-se uma 

semelhança na performance tática dos jogadores independente das suas 

posições, é possível que pelo fato dos jogadores analisados estarem em fase 

de iniciação, provavelmente tenham conhecimentos similares a cerca do jogo e 

por isso apresentaram desempenhos semelhantes. Ainda referente à categoria 

IPT, ao analisarmos os IPT’s da Fase ofensiva comparando aos IPT’s da Fase 

defensiva, observa-se que os jogadores dos três estatutos posicionais 

obtiveram desempenho superior na realização de ações ofensivas. Isto indica 
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que os jogadores tiveram maior facilidade em desempenhar ações táticas 

ofensivas comparadas as ações táticas defensivas. Na categoria Ações 

Táticas, observou-se que tanto os Atacantes, como Meias e Defesas 

realizaram um número de Ações Táticas de Jogo semelhantes. Provavelmente 

este acontecimento esteja associado ao período de tempo de 4 minutos 

utilizado na avaliação dos jogadores.  

Ainda relativamente à Macro-categoria Produto, apesar das 

similaridades, alguns dados apontam que os Meias encontraram dificuldades 

em desenvolver ações defensivas, pois para às variáveis IPT de Contenção, 

Ação Tática de Concetração e Ação Tática na Fase defensiva, os Meias 

obtiveram valores estatísticos inferiores quando comparados aos Atacantes e 

Defesas. Os Meias também obtiveram valores estatísticos inferiores para a 

variável Ação Tática de Contenção quando comparados aos Defesas. Já 

relativamente às variáveis Percentual de Erros de Concentração e Percentual 

de Erros na Fase defensiva foi observado que os Meias obtiveram valores 

estatísticos superiores quando comparados aos Atacantes. Provavelmente os 

Meias têm mais características relacionadas à construção de ações ofensivas o 

que pode-se confirmar perante a realização das Açoes Táticas na Fase 

Ofensiva em que os Meias obtiveram valores superiores comparados aos 

Atacantes e Defesas. 

Entre os poucos estudos relacionados aos comportamentos táticos dos 

jogadores de Futebol considerando o estatuto pocisional, encontra-se o estudo 

realizado por Giacomini e Greco (2008), no qual foi utilizada a bateria de testes 

KORA (Memmert, 2002) e foi verificada diferenças significativas criatividade 
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tática quando comparados os jogadores de meio campo em relação aos 

zagueiros. 

5. Conclusões 

Com esse estudo concluiu-se que em relação às diferenças dos 

comportamentos táticos foi possível observar que os Defesas realizaram com 

maior frequência o princípio de Contenção que os Atacantes e os Meias. Outra 

diferença é que os Defesas e Atacantes deram preferência para a realização 

de marcação em bloco baixo, enquanto os Meias optaram por exercer 

marcação em bloco alto. Constatou-se também que relativamente aos aspectos 

defensivos, os Meias encontram mais dificuldade que os Atacantes e Defesas, 

provavelmente este fato esteja associado ao tipo de marcação optado pelos 

Meias.   

Relativamente às semelhanças dos comportamentos táticos entre 

Atacantes, Meias e Defesas, foi possível concluir que independentemente do 

estatuto posicional, os jogadores realizaram os princípios de Mobilidade e 

Cobertura Defensiva com menor frequência comparados aos demais princípios 

ofensivos e defensivos, respectivamente. Outra semelhança é que tanto os 

Atacantes, quando os Meias e os Defesas realizaram mais ações ofensivas no 

meio de campo defensivo em relação ao meio de campo ofensivo. Observou-se 

também que os jogadores após realização dos princípios táticos ofensivos na 

maioria das oportunidades conseguiram manter a posse de bola e assim dar 

continuidade as ações ofensivas. Porém existem diferenças nas frequências 

observadas entre os três estatutos posicionais, sendo que os Meias obtiveram 
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maior frequência em manter a posse de bola, seguido dos Atacantes e 

Defesas.
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Síntese e Considerações finais 

Este trabalho integra dois estudos no âmbito do comportamento tático no 

Futebol:  

a) Estudo comparativo entre os comportamentos táticos desempenhados 

por jogadores de Futebol em situações de 3vs3 e 6vs6.  

b) Estudo comparativo entre os comportamentos táticos desempenhados 

por Atacantes, Meias e Defesas em situação de 3vs3. 

Então, por meio desses estudos buscou-se responder as seguintes 

questões:  

- Quais são as semelhanças e diferenças nos comportamentos táticos 

dos jogadores de Futebol nas situações de jogos 3vs3 e 6vs6? 

- Quais são as semelhanças e diferenças nos comportamentos táticos 

dos jogadores de Futebol em três diferentes posições?  

Na procura das respostas para estas questões, foram realizadas 

análises e comparações dos comportamentos táticos desempenhados por 

jogadores de Futebol em situação de 3vs3 comparado com a situação de 6vs6, 

como também dos comportamentos táticos desempenhados por jogadores de 

Futebol de três diferentes estatutos posicionais: Atacantes, Meias e Defesas.  

A partir da análise e comparação dos comportamentos táticos 

desempenhados pelos jogadores nas duas situações de jogos reduzidos 

consideradas, 3vs3 e 6vs6, foi possível verificar que na situação de 3vs3 os 

jogadores realizaram mais os princípios táticos de Penetração e Contenção, 

quando comparados com a situação de 6vs6. Estas características devem-se, 

principalmente, à menor dimensão do campo e ao menor número de 

participantes que proporcionam frequentemente situações individuais. Sendo 

assim, o jogo reduzido de 3vs3 pode ser utilizado para induzir situações de 1 

contra 1 o que favorece a execução dos princípios de Penetração e Contenção. 

Relativamente à situação de 6vs6, verificou-se que neste tipo de situação os 

jogadores realizaram com frequência mais elevada os princípios táticos de 

Cobertura Defensiva, Equilíbrio e Unidade Ofensiva, quando comparados com 
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a situação de 3vs3. Estas características devem-se, principalmente, à maior 

dimensão de campo e ao maior número de jogadores, o que exige um jogo 

mais coletivo, com maior ocupação dos espaços. Deste modo, o jogo reduzido 

de 6vs6 pode ser utilizado para induzir variadas situações de jogo que 

favorecem princípios de Cobertura Defensiva, Equilíbrio e Unidade Ofensiva. 

Também foi possível verificar que na situação de 3vs3 os jogadores obtiveram 

melhores performance tática individuais de jogo em comparação com a 

situação de 6vs6. Este fato indica que o jogo reduzido de 3vs3 proporciona 

situações simplificadas de jogo, aumentando a probabilidade de sucesso na 

realização da ações e beneficiando a aprendizagem da tática. Por seu lado, a 

situação de 6vs6 induz uma maior complexidade do jogo, se aproximando 

assim do jogo formal e podendo, desta forma, ser utilizada com o objetivo de 

proporcionar treinos mais específicos em relações às situações de jogo formal.  

Proveniente da análise e comparação dos comportamentos táticos 

desempenhados por Atacantes, Meias e Defesas, foi possível verificar que os 

Defesas realizaram com maior frequência o princípio de Contenção, quando 

comparados aos Atacantes e aos Meias. Observou-se que Atacantes, Meias e 

Defesas realizaram os princípios de Mobilidade e Cobertura Defensiva com 

menor frequência em comparação com os demais princípios ofensivos e 

defensivos, respectivamente. Foi possível constatar que os Defesas e 

Atacantes deram preferência à realização de marcação em bloco baixo. Pelo 

contrário, os Meias optaram por exercer marcação em bloco alto e 

possivelmente em razão deste comportamento, depararam com mais 

dificuldade que os Atacantes e Defesas, relativamente aos aspectos 

defensivos. Também se verificou que Atacantes, Meias e Defesas realizaram 

com maior frequência os princípios ofensivos no meio de campo defensivo do 

que no meio de campo ofensivo. 

As informações obtidas a partir do desenvolvimento deste trabalho 

podem auxiliar treinadores/professores na escolha da melhor metodologia de 

treino à ser adotada para o ensinamento da tática. Em consequência de um 

processo de ensino-aprendizagem da tática com qualidade, os jogadores têm a 
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possibilidade de elevar seus desempenhos táticos e desta forma contribuir para 

a evolução da modalidade.  

Por fim, aconselha-se que outras investigações no âmbito do 

comportamento tático no Futebol sejam realizadas com objetivo de coletar mais 

informações, aumentando as possibilidades de colaborar com novas 

descobertas acerca desta temática.  

Neste sentido sugere-se que sejam desenvolvidos: (a) pesquisas 

longitudinais seguindo o desenvolvimento dos comportamentos táticos de um 

determinado grupo de jogadores; (b) estudos envolvendo sessões de treinos de 

alguma especificidade; (c) pesquisas considerando diferentes faixas etárias; 

jogadores de diferentes nacionalidades e jogadores de diferentes variantes do 

Futebol, e.g., Futebol de praia, Futsal e Futebol de onze. 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


