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“Uma opção pelo Futebol (…) implica 

uma paixão intensa que nos arrasta, 

(…) mas exige também uma coragem 

sem fim e uma resistência a todas as 

adversidades porque o caminho é 

longo e quase sempre agreste.” 

 

(Cunha, 2002) 
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RESUMO 
 

O jogo de Futebol distingue-se dos demais jogos desportivos coletivos, 

entre outros aspetos, pelo baixo índice de eficácia ofensiva. Torna-se, portanto, 

crucial observar e analisar comportamentos que indiciem sucesso da fase 

ofensiva em detrimento de parâmetros relacionados com o resultado final do 

ataque per se. 

O objetivo do estudo é indagar como uma equipa de Futebol de 

formação de elite realiza a sua fase ofensiva e de que modo os respetivos 

padrões se orientam em função da fase da competição e do nível do oponente. 

Pretende-se também averiguar se os padrões comportamentais que induzem o 

sucesso ofensivo são congruentes com a ideia de jogo do treinador da equipa. 

Para o efeito, recorreu-se aos à metodologia observacional e em 

particular à técnica de análise sequencial de retardos. Foi utilizado um 

instrumento de observação adaptado do SoccerEye, instrumento de registo 

SoccerEye versão 3.2 (março 2013), bem como o sofware de análise 

Sequential Data Interchange Standard - Generalized Sequential Querier (SDIS-

GSEQ), devido à sua especificidade no que respeita à análise de eventos 

múltiplos. Os dados amostrais foram submetidos a uma análise descritiva e a 

uma análise sequencial por retardos (lag method). Recorreu-se ainda à 

entrevista semiestruturada de modo a recolher informação relativa à conceção 

do treinador da equipa em estudo, e em particular ao obtendo-se perceções 

através do método de indução analítica.A amostra integra 372 sequências 

ofensivas consideradas eficazes, respeitantes a uma equipa de Futebol de 

formação de elite do Campeonato Nacional de Juniores A 2012/2013.  

A análise dos resultados permitiu identificar padrões de ataque 

confluentes com a ideia de jogo do treinador, bem como detetar diferenças 

entre as fases da competição. Concluíu-se que a qualidade do adversário 

condiciona a eficácia da fase ofensiva, na medida que pode levar a equipa a 

desviar-se da sua conceção de jogo, e, por vezes, a procurar uma maior 

eficácia através dos momentos estáticos do jogo. 

PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE SEQUENCIAL; METODOLOGIA 

OBSERVACIONAL; FUTEBOL; FASE OFENSIVA; VARIÁVEIS 

SITUACIONAIS. 
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ABSTRACT 

 

Soccer shows low levels of efficacy when compared to other team sports. 

So, it becomes crucial to observe and to analyse the behaviors that occur during 

the matches. This task probably guides the researchers and the coaches to acquire 

relevant information to apply in the training process and consequently improve the 

performance. 

The present study aims to investigate the patterns of play of an elite soccer 

team that probably induces attacking success. For that, the mixed methods were 

applied, i.e., we used the observational methodology and in particular the 

sequential analysis technique (lag method). Adaptations of SoccerEye 

observational instrument and SoccerEye recording software (version 3.2, march 

2013) were performed to record data. Sequential Data Interchange Standard - 

Generalized Sequential Querier (SDIS-GSEQ) was used to analyse the data due to 

its specificity to analyse multi events. Also, a semi-structured interview to the coach 

of the studied team was applied to find out his perceptions, with the use of the 

method of analytic induction. The sample consisted of 372 offensive sequences 

that culminated with shot of a Junior A Portuguese National Championship soccer 

team. 

 The results allowed us to identify playing patterns with strong similarities to 

the coach game model, as well as to find out differences between the patterns of 

play performed during the different stages of the competition. We concluded that 

the quality of the opponent influences the success of the offensive phase, insofar 

as it requires the team to deviate from its conceptual planning, obtaining greater 

efficacy through the static moments (set plays) of the game. 

 

 

KEY WORDS: SEQUENTIAL ANALYSIS; OBSERVATIONAL METHODOLOGY; 

SOCCER; ATTACKING PHASE; SITUATIONAL VARIABLES 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

“Cada pessoa traz dentro da sua cabeça 

um modelo mental do mundo… mas para 

que a pessoa consiga agir é indispensável 

que o modelo tenha algumas 

semelhanças nas suas linhas gerais com 

a realidade (…) ”      

(Toffler, 1970) 

 

 

1.1. JUSTIFICAÇÃO E PERTINÊNCIA DO ESTUDO 
 

 

A observação de um comportamento em Futebol de elite poderá induzir 

diferentes perspetivas de análise, de acordo com a ótica de cada observador. 

Assim, um comportamento é frequentemente perspetivado de forma 

dicotómica, sendo consubstanciando um binómio entre o predefinido e a 

oportunidade do(s) jogador(es) no seio de uma equipa.  

Assumindo-se o pressuposto que a variabilidade, a criatividade, a 

imprevisibilidade (Garganta & Cunha e Silva, 2000) e a relação de forças 

(Gréhaigne et al., 2011) se encontram permanentemente implícitas no contexto 

de um jogo de Futebol, a tarefa de observar encerra contornos de elevada 

complexidade. 

Tani (2008) refere que os comportamentos dos jogadores, quando 

observados numa perspetiva microscópica, não revelam similaridades totais, 

enquanto num plano macroscópico estes comportamentos parecem 

desenvolver-se de forma semelhante e repetida, com elevada precisão e 

consistência. O mesmo autor (2008) defende que, por um lado, existe uma 

variabilidade inerente ao sistema motor, de execução para execução, mas, por 

outro lado, verifica-se um padrão próprio na macroestrutura do movimento que 

permite identificar estilos individuais. Deste modo, não obstante verificar-se 

liberdade na decisão tático-técnica dos jogadores, figuram também padrões 

regulares observáveis no decurso do jogo de Futebol de elite nas suas 
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diferentes escalas: coletiva, intersetorial, setorial, grupal e individual (J. G. 

Oliveira, 2004). Na esteira do referido, a informação sobre o desempenho 

tático-técnico em Futebol afigura-se crucial na medida que constitui um dogma 

fundamental para dar coerência ao processo de treino, na relação com a 

competição que o legitima (Garganta, 2009b). 

Apesar da diversidade de estudos existentes na literatura que incidem 

na perspetiva tática e técnica do jogo de Futebol (e.g., Armatas et al., 2007; 

Hughes & Probert, 2006), rareiam os que consideram os fatores tempo e ordem 

na recolha e análise dos dados, assim como as relações de oposição e de 

cooperação inerentes aos intervenientes no jogo. Deste modo, o conhecimento 

das variáveis indutoras da complexidade do jogo de Futebol e as propriedades 

da dinâmica tática de interação dos jogadores e das equipas (Garganta, 2009b) 

revelam-se necessários para a compreensão integral e contextualizada do jogo 

de Futebol. 

Pretende-se, com este trabalho, (i) estudar como uma equipa de 

Futebol de formação de elite organiza a sua fase ofensiva no que concerne às 

dimensões técnica, tática, espacial e contextual, para que sejam conhecidos 

os respetivos padrões comportamentais indutores de sucesso ofensivo; (ii) 

averiguar se e como os padrões de ataque são influenciados pela fase da 

competição e pelo nível do oponente; e (iii) compreender se os padrões 

detetados convergem com a perceção do treinador da equipa em estudo no 

que diz respeito à sua conceção de jogo. Assim, através do confronto entre 

dados quantitativos provenientes de um estudo sequencial, e qualitativos 

provenientes de informação recolhida pela entrevista ao treinador da equipa 

em estudo, pretende-se obter os padrões de jogo ofensivos que a equipa 

tende a realizar ao longo da época desportiva e confrontar esta realidade com 

a conceção de jogo idealizada pelo treinador.  

Neste sentido, insistimos que a análise do jogo de Futebol deve 

decorrer de processos investigacionais rigorosos, de modo a permitir a 

evolução para um patamar de entendimento superior. Adquire, portanto, 

elevada importância a utilização de processos ajustados aos objetivos da 

investigação (Barreira, 2006), pelo que se recorreu à metodologia 
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observacional, em particular à técnica de análise sequencial de retardos1 para 

detetar os padrões ofensivos de ocorrência regular, i.e., com maior 

probabilidade de ocorrência que o acaso. Para observar e recolher os dados, 

utilizaram-se o instrumento de observação adaptado do SoccerEye 

desenvolvido por Barreira, Garganta, Guimarães, et al. (2013) e o software de 

registo SoccerEye (Barreira et al., in press). Para a análise dos dados utilizou-

se o software Sequential Data Interchange Standard - Generalized Sequential 

Querier (SDIS-GSEQ) (Bakeman & Quera, 1986). Recorreu-se também ao 

método qualitativo (Creswell, 2011) através da aplicação de uma entrevista 

semiestruturada (Lessard-Hébert, 2005; Quivy, 2005) ao treinador da equipa 

analisada por meio do método de indução analítica (Hastie & Sinelkinov, 2006) 

de forma a obter perceções e ideias acerca da sua conceção de jogo na 

equipa de Futebol estudada. 

Deste modo, pretendeu-se convergir a realidade objetiva e detetável 

com a perceção do treinador face ao trabalho que desenvolveu, no sentido de 

acrescentar conhecimento mais profundo relativamente a estudos cujas 

metodologias são baseadas em instrumentos ou testes estandardizados 

(Sampaio & Maçãs, 2012; Souza, 2010) ou em questionários/entrevistas 

(Campos, 2007; Pereira, 2006). Estamos convictos de que o recurso à 

metodologia observacional por meio da técnica de análise sequencial de 

retardos (e.g. Barreira, Garganta, Pinto et al., 2013; Hernández-Mendo et al., 

2012; Lapresa et al., 2013) será um caminho adequado, na medida que o jogo 

de Futebol assume um caráter imprevisível e aleatório, sendo por conseguinte 

necessário detetar e entender as configurações das equipas quanto aos 

ataques que terminam com remate à baliza adversária, ou seja, indutores de 

eficácia ofensiva.  

                                                           
1
 Método que pretende evidenciar as relações, associações ou dependências sequenciais entre unidades de 

conduta obtidas diacronicamente (Castellano et al., 2007; Hernández-Mendo et al., 2012). 
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1.2. PROBLEMAS E OBJETIVOS DO ESTUDO 
 

O facto de não ser possível reter, a olho nú, todos as ocorrências de um 

jogo de Futebol originou que o foco investigacional deste estudo incidisse na 

procura de soluções de observação e de análise que retivessem informação 

detalhada e completa acerca do jogo. Neste âmbito, utilizou-se a metodologia 

observacional na medida que permite obter os acontecimentos-chave do jogo, 

transformando-os em informação credível e válida para a planificação e 

regulação do processo de treino, permitindo ainda aos treinadores avaliar se o 

fluxo condutural do jogo de Futebol da sua equipa está em concordância com a 

respetiva conceção de jogo idealizada. 

 

Do enquadramento concetual evidenciado emerge o seguinte problema:  

 Será que os padrões de jogo indutores de eficácia ofensiva de 

uma equipa de formação de elite variam de acordo com a fase da 

competição e nível do oponente? 

 

Definiram-se os seguintes objetivos para o presente estudo:  

 Indagar os padrões indutores de eficácia ofensiva de uma equipa 

de Futebol de formação de elite; 

 Averiguar os padrões atacantes de acordo com as variáveis 

situacionais fase da competição e nível do oponente; 

 Averiguar se os padrões atacantes encontrados são convergentes 

com a conceção de jogo idealizada pelo treinador da equipa em 

estudo. 
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1.3. ESTRUTURA DO ESTUDO 
 

 

Todo o trabalho carece de uma base bem estruturada e definida para 

que as suas partes se articulem de forma coerente e consequente. Não faria 

outro sentido começar a casa pelo telhado nesta dissertação académica. 

A organização deste estudo obedece a uma estrutura dividida em oito 

capítulos atendendo à estipulação dos objetivos anteriormente definidos.  

O primeiro capítulo representa a introdução, concretizando-se o 

enquadramento teórico que orienta a realização do estudo, sendo ainda 

evidenciada a pertinência bem como os objetivos e estruturação do estudo. 

O capítulo dois - revisão da literatura - procura enquadrar 

conceptualmente o estudo, através da revisão de trabalhos científicos 

relacionados com o tema em estudo. Far-se-á neste ponto alusão aos temas 

relacionados com o entendimento do jogo de Futebol e da sua respetiva 

observação e análise. Dada a imprevisibilidade e aleatoriedade que lhe é 

inerente, o jogo de Futebol manifesta-se consecutivamente por ações de 

cooperação e oposição. Neste encalço, procura-se também alertar para a 

temática da dimensão tático-técnica como parte integrante da tomada de 

decisão, que tende, mais tarde ou mais cedo, de acordo com a conceção de 

jogo idealizada pelo treinador, a assumir regularidades na dinâmica 

configuracional de uma equipa. 

No capítulo três descreve-se a metodologia utilizada, em especifico os 

instrumentos de observação, registo e análise dos dados. Também é referida 

a conteúdo da entrvita realizada. A investigação foi conduzida por métodos 

mistos, combinando a análise quantitativa derivada da recolha de dados pelo 

instrumento de registo SoccerEye com a análise qualitativa advinda das 

perceções e ideias coletadas da entrevista realizada ao treinador da equipa 

em causa. 

Posteriormente, no capítulo quatro, os resultados são apresentados 

assim como a sua discussão tendo por base trabalhos científicos e assim 

como o resultado da entrevista ao treinador.  

Segue-se o quinto capítulo (considerações finais), onde se revelarão as 

conclusões mais relevantes de todo o trabalho realizado até então. 
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Posteriormente, no capítulo seis, realizar-se-ão de linhas de 

investigação que poderão advir deste estudo, no sentido de lhe permitir 

continuidade. 

Por fim, no último capítulo (sete) apresentam-se as Referências 

Bibliográficas que sustentam toda a compilação de informação reunida no 

presente estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

REVISÃO DA LITERATURA 

  



 

 

  



REVISÃO DA LITERATURA 

 

11 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

O nível competitivo alcançado pelo jogo de Futebol de elite tem exigido 

níveis de performance cada vez mais elevados, pelo que o desempenho das 

equipas em treino e em competição tem sido analisado ao pormenor. Uma das 

ferramentas usadas para monitorizar o rendimento em Futebol é a observação 

e análise do jogo (OAJ), pois acredita-se que o crescimento da performance 

nos últimos cinquenta anos beneficiou de progressos da investigação neste 

domínio (Garganta, 1997; Kuhn, 2005). Deste modo, para os treinadores, a 

análise das prestações, tanto da sua equipa como das equipas adversárias, 

tem assumido uma relevante fonte de informação para a estruturação do 

processo de treino (Silva, 2006). No entanto, para que a performance tenda a 

evoluir, impõe-se a necessidade de desenvolver métodos de observação, 

recolha e análise dos dados que permitam proporcionar entendimentos claros 

do desempenho dos futebolistas e das equipas em contexto natural (Anguera 

et al., 2003). 

 

 

 

2.1. OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DO JOGO DE FUTEBOL 
 

 

“ (...) não existe treinador que no seu íntimo não 

pretenda ser o deus de Laplace – conseguir prever 

com uma certeza infinitesimal a evolução do jogo, 

controlar esse sistema multivariável (...) ” 

 

(Cunha e Silva, 1995, p. 226) 

 

 

Em 1977, Teodorescu salienta o facto das interpretações acerca do jogo 

e do jogador de Futebol exacerbarem a análise dos comportamentos atléticos 

ou técnicos dos jogadores em detrimento do jogo, relegando para segundo 

plano o cruzamento da organização de vários sistemas. Com o intuito de 
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aumentar o conhecimento sobre o jogo de Futebol e consequentemente 

melhorar as tarefas de planificação do processo de treino, treinadores e 

investigadores iniciaram a utilização da OAJ para avaliar os comportamentos 

técnico-táticos dos jogadores em situação de jogo. Contudo, estudos recentes 

(e.g. Akubat et al., 2012; Barreira, 2006; Bekraoui et al., 2010; Garganta, 

2009b; Pratas, 2012; Thomas et al., 2009) referem que muitas das ferramentas 

utilizadas para se realizar a OAJ debruçam-se sobre a avaliação de gestos 

técnicos e ações isoladas, e apesar das inúmeras possibilidades de ação com 

bola, os comportamentos dos jogadores mais frequentes num jogo são 

efetuados principalmente sem a posse de bola (Dufour, 1992). No mesmo 

alinhamento, em 1986 Castelo salienta a importância da compreensão e da 

assimilação das ações de jogo sem bola, pois um jogador, em média, detém a 

bola por dois minutos durante um jogo de Futebol. Logo, será tanto mais 

importante a decisão técnico-tática do jogador com bola, quanto a 

movimentação do jogador sem bola, permitindo que o reduzido número de 

contactos com a bola tenha de ser o mais eficaz possível. 

Carling et al. (2005) explicitam que a OAJ retrata a gravação objetiva de 

eventos comportamentais que ocorrem durante a competição. Estes autores 

(2005) consideram que o objetivo principal da OAJ reside em identificar os 

pontos fortes da própria equipa, para que possam ser desenvolvidos, e as suas 

fraquezas, procurando a sua melhoria. Da mesma forma, ao analisar o 

desempenho do adversário um treinador deve usar esses dados para identificar 

formas de combater os pontos fortes dessa equipa e explorar os seus pontos 

fracos. 

Por isso, talvez preferissem substituir a variabilidade pela estereotipia na 

expectativa de que as atitudes dos seus jogadores fossem previstas e 

articuladas com a máxima certeza, de que as propriedades topológicas do 

movimento que eles manifestam fossem as menos variáveis. No entanto, 

convém salvaguardar que a máxima estereotipia, correspondendo à mínima 

variabilidade, corresponde, também, à mínima adaptabilidade (Cunha e Silva, 

1995, p. 226). 

 Esta controvérsia permite-nos corroborar a questão colocada por Catita 

(1999): “Se o Futebol fosse só intuição, imprevisibilidade, qual a razão de 

existir um treinador?”  
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 Em suma, parece-nos importante respeitar a espontaneidade e a 

criatividade inerentes ao contexto do jogo de Futebol, para que não encaremos 

os comportamentos provenientes dos jogadores (ações individuais) numa 

dinâmica de equipa (ações coletivas) como atos aleatórios ou, pelo contrário, 

sequências integralmente padronizadas.  

Neste sentido, torna-se fundamental ter presente um entendimento ou 

mapeamento do jogo, assim como perceber a origem das decisões dos 

futebolistas no que concerne a dicotomia entre o vínculo ao coletivo ou a 

subordinação à respetiva criatividade. 

 

 

2.2. ENTENDIMENTOS ACERCA DO JOGO DE FUTEBOL 
 

 

“Basketball, unlike football with its prescribed routes, 

is an improvisational game, similar to jazz. If 

someone drops a note, someone else must step into 

the vacuum and drive the beat that sustains the 

team.” 

 (Phil Jackson, 1996 in Almeida, 2011, p. 25) 
 
 

 

O Futebol enquadra-se no contexto dos jogos desportivos coletivos e por 

isso a sua complexidade varia em função do número de jogadores e do espaço 

que estes dispõem para atuar.  

Contudo, a sua lógica interna ostenta comportamentos que, por ação 

dos seus intervenientes, individual e/ou coletivamente, tendem a assumir 

padrões de movimento no espaço e no tempo, desencadeando ações cuja 

função é atingir o objetivo do jogo: o golo e a consequente vitória. Neste 

sentido, Maçãs & Brito (2000) entendem o jogo como a operacionalização de 

ações técnico-táticas antagónicas, de ataque e de defesa, organizadas e 

ordenadas num sistema de relações e inter-relações coerente na procura de 

um objetivo comum. Deste modo, a equipa com a posse da bola desenvolve 

um conjunto de ações individuais e coletivas ofensivas para obter o golo ou que 
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Desenvolvimento da 
Não Posse de Bola 

Início da Posse de 
Bola 

Final da Não 
Posse de Bola 

 

Final da Posse de 
Bola 

Início da Não 
Posse de Bola 

 

Desenvolvimento da 
Posse de Bola 

permitam a manutenção da posse de bola (Castelo, 1999; Ferreira, 1983; 

Maçãs & Brito, 2005; Queiroz, 1986).  

Por conseguinte, entende-se que o jogo de Futebol decorre do confronto 

entre dois sistemas complexos - as equipas -,e caracteriza-se pela sucessiva 

alternância de estados de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, 

uniformidade e variedade (Garganta, 2001). 

Castellano (2000) citado por Barreira (2006) apresenta um modelo de 

segmentação do fluxo conductural do desenvolvimento do jogo de Futebol 

(Figura 1), onde se podem desenrolar seis acontecimentos: 1) Início da posse 

de bola; 2) desenvolvimento da posse de bola; 3) final da posse de bola; 4) 

início da não posse de bola; 5) desenvolvimento da não posse de bola; 6) final 

da não posse de bola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo da segmentação do fluxo condutural do desenvolvimento do jogo de Futebol 

(adaptado de Castellano, 2000, p. 28 cit. Barreira, 2006). 

 

Quatro destes acontecimentos interligam-se uma vez que o início de 

uma posse de bola coincide com o final dessa mesma posse de bola para a 

mesma equipa, e naturalmente, um final de uma posse de bola origina o início 

de uma não posse de bola. De acordo com esta alternância na posse e não 

posse de bola das equipas (Castellano, 2000) é estabelecida uma rede de 

sequências arbitrárias de cooperação e oposição, intragrupais e intergrupais, 

respetivamente. 

Segundo Castelo (1986), uma equipa encontra-se em posse de bola 

quando um jogador dessa mesma equipa detém a bola perfeitamente 

controlada no seu espaço motor e, consequentemente, a equipa encontra-se 

na fase ofensiva do jogo. Desta forma, a recuperação da posse de bola revela-
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se essencial para que uma equipa obtenha sucesso em ambas as fases do 

jogo: no setor defensivo evita a progressão do adversário em direção à sua 

própria baliza e no setor ofensivo aumenta a probabilidade de finalizar a 

sequência ofensiva, devido a proximidade da baliza adversária (Barreira, 

Garganta, Guimarães, et al., 2013). 

Porém, recuperar a bola por si só poderá não ser significativo, pois se a 

equipa não for objetiva no processo de transição entre as fases do jogo, a 

manutenção da posse de bola (MPB) ficará comprometida. Logo, o 

desenvolvimento dessa mesma posse de bola depende de estados, no seio do 

jogo, que definem as suas fases (Barreira, 2006). 

Para Leitão (2000), o conceito de fase pode ser aplicado relativamente a 

dois aspetos: 1) no próprio jogo, distinguindo o ataque da defesa; 2) 

relacionado com o desenvolvimento do ataque e da defesa. Neste último caso, 

as fases caraterizam as situações fundamentais do jogo, que correspondem ao 

percurso, quer do ataque, quer da defesa, desde o seu início até à sua 

completa consumação (Figura 2). Assim, o autor (2000) segue um modelo de 

esquematização no âmbito da Simplificação da Estrutura Complexa do Jogo, 

que comporta “… um método de análise que consiste em reduzir a 

complexidade da estrutura do jogo a níveis que, embora mais simples, não lhe 

desvirtue a sua natureza fundamental” (Queiroz, 1986, p. 69). 
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Futebol 
(Jogo) 

Ataque Defesa 

1 – Construir/Impedir ações ofensivas 
2 – Criar/Anular situações para finalizar 
3 – Finalizar/Impedir Finalização 

Fundamentais 
1 – Recusar inferioridade numérica 
2 – Evitar igualdade numérica 
3 – Criar superioridade numérica 

 

1 – Contenção 
2 – Cobertura Defensiva 
3 – Equilíbrio 
4 – Concentração 

Específicos 
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1 – Penetração 
2 – Cobertura Ofensiva 
3 – Mobilidade 
4 – Espaço 

 

 

Figura 2. Simplificação da estrutura complexa do jogo. (adaptado de Queiroz, 1986) 

 

Perante a confluência das ideias de vários autores (Bayer, 1990; 

Castelo, 1999; Garganta & Oliveira, 1996; Maçãs & Brito, 2000), constata-se 

que as ações dos jogadores são antagónicas entre equipas que se defrontam e 

regem-se por comportamentos tentantes do desequilíbrio da estrutura oposta. 

Logo, possuir a bola implica intervir na fase ofensiva do jogo e não a possuir 

implica intervir na sua fase defensiva. 

Depreende-se que o jogo possa ser abordado na expectativa de que 

mais tarde ou mais cedo um jogador, individual ou coletivamente opte pela 

decisão mais adequada mediante determinado problema no contexto do jogo, 

tendo em vista o alcance ou a anulação do objetivo do jogo: o golo. 

É nesta perspetiva que se transita de uma abordagem dualista do jogo 

de Futebol (Castelo, 1999; Teodorescu, 1984) para uma conceção unitária 

(Ardá & Casal, 2003; Garganta & Oliveira, 1996) que perspetiva as duas fases 
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(ofensiva e defensiva) e justaposição. Deste modo, considera-se que a equipa, 

independentemente de ter ou não a bola, está implicada no fluxo do jogo como 

totalidade, pelo que os jogadores deverão estar predispostos para 

responderem continuadamente e com eficiência à necessidade de, 

alternadamente defenderem e de atacarem (Barreira, 2006). 

 

 

 
 

Figura 3. Modelo unitário da organização do jogo de Futebol (Cervera & Malavés, 2001 cit. 

Barreira, 2006, p. 30)  

 

 

Deste modo, corrobora-se Amieiro (2010, p. 196) quando afirma que 

“Defender bem não se pode esgotar no não sofrer golos. A forma como se 

defende deve ser perspectivada em função do modo como se deseja atacar, 

deve-se organizar defensivamente a equipa com o propósito de atacar melhor”. 

Apesar da evolução no mapeamento do jogo de Futebol, todos os 

autores supracitados defendem a atuação de coordenação e autorregulação 

dos jogadores, tendo em conta os princípios fundamentais e específicos em 

cada uma das fases do jogo. 

Oliveira (2003) completa afirmando que os princípios de jogo são 

comportamentos que os treinadores desejam ver aplicados pelos jogadores e 

pelas suas equipas nos diferentes momentos de jogo.  

Paradoxalmente, a existência de diversos modelos permite-nos entender 

o funcionamento do jogo como um sistema de forças (Gréhaigne et al., 2011), 

no qual as fases do jogo são encadeadas por momentos. Tal como aludido em 

estudos análogos por Oliveira (2004) e Velásquez (2005), existem quatro 

momentos no jogo de futebol: 1) organização ofensiva, quando em posse de 
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bola, na qual se pretende criar situações para finalizar e finalizar o ataque ; 2) 

transição ataque/defesa, caracterizada por comportamentos que sucedem a 

perda da posse de bola; 3) organização defensiva, quando em não posse de 

bola, objetivando impedir a criação de situações de finalização e de finalização 

pelo adversário; e 4) transição ataque/defesa, caracterizada por 

comportamentos que sucedem a recuperação da posse de bola e, por 

conseguinte, o início da fase ofensiva. 

Recentemente, Delgado-Bordonau e Mendez-Villanueva (2012) 

apresentaram um modelo do jogo de Futebol representado por um diagrama 

circular, no qual dão ênfase à interligação dos quatro momentos (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4. Momentos inerentes no jogo de Futebol (Delgado-Bordonau & Mendez-Villanueva, 
2012). 

 

Já o modelo de organização do jogo de Futebol, desenvolvido por 

Barreira (2006) e Barreira e Garganta (2007) e publicado em estudos recentes 

(Barreira, Garganta, Guimarães, et al., 2013; Barreira, Garganta, Pinto et al., 

2013) (Figura 5), confere ao jogo de Futebol uma sistematização em duas 

fases interligadas (ofensiva e defensiva), propondo dois tipos de transição - 
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defesa/ataque e ataque/defesa - nelas incluídas: Transição-Estado (TEDA) e 

Transição-Interfase (TIDA), conforme aconteça a recuperação ou perda da 

posse de bola.   

 

 

Figura 5. Modelo de organização do jogo de Futebol (Barreira & Garganta, 2007). 

  

Em suma, importa perceber que a identidade e a especificidade do jogo 

de Futebol conduzem à tomada de decisão dos jogadores e/ou de uma equipa 

com o intuito de unificar as ações e interações num contexto tático-técnico.  

 

 

2.3. A DIMENSÃO TÁTICO-TÉCNICA COMO RAZÃO DE 

SER DA DECISÃO 
 

 

“Players must accept the move from an individual to 

a collective project. A player must truly merge the 

collective project with his personal actions while 

giving the best of himself to the group.” 

(Gréhaigne et al., 1997) 

 

 

O jogo de Futebol envolve circunstâncias distintas em relação a outros 

jogos desportivos coletivos, nomeadamente ao nível da finalização da fase 

ofensiva. Castelo (1986) encontrou no Basquetebol e no Andebol que cerca de 
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80% do número total das ações ofensivas culminaram em cesto e em golo. 

Comparando-se estes dados com os do jogo de Futebol, denotam-se 

diferenças substanciais em relação à concretização de golos, i.e. apenas 1,5 a 

3% das ações ofensivas terminam com golo. A justificação poderá passar pela 

maioria das ações técnico-táticas terem de ser executadas em movimento, com 

os membros inferiores e com elevada pressão do adversário. Neste sentido, 

justifica-se que mais de 50% das ações ofensivas terminem devido a um mau 

passe ou controlo da bola. Esta análise é corroborada por Dufour (1992), que 

refere que apenas 1% dos ataques terminam com golo. Já um estudo sobre 

estatística desportiva (Catita, 1999) refere que apesar da maioria das posses 

de bola em Futebol não terminarem em finalização, o seu sucesso ronda os 

10%, ao passo que no Basquetebol cerca de 50% dos lançamentos têm êxito. 

O Futebol diferencia-se assim de outros jogos desportivos coletivos pelo 

reduzido sucesso na obtenção do objetivo do jogo (golo) bem como na 

oportunidade de realização de remate à baliza adversária. 

Neste sentido, a dimensão tática tem assumido um papel relevante no 

ensino e treino do jogo de Futebol (Cerezo, 2000; Ferreira, 1983; Garganta, 

2001; Maçãs & Brito, 2000, 2005; Mombaerts, 1998; Queiroz, 1986; Quina, 

2001), nomeadamente as capacidades de observação, análise e interpretação 

das situações de jogo e, sobretudo, a de decisão, devendo estas orientar os 

pressupostos fundamentais do ensino e aprendizagem em Futebol. Deste 

modo, mais que ensinar a executar, o treinador deve promover no jogador 

competências de leitura e de observação do jogo e, por conseguinte, ensiná-lo 

a decidir, tarefa considerada como a base da ação tática (Castelo, 1986). Os 

jogadores devem, portanto, decidir em função de um conjunto de regras 

inerentes à organização estrutural e funcional do jogo, no plano macroscópico 

e microscópico, determinadas pelos princípios gerais e específicos do jogo 

(Queiroz, 1983) e pela conceção de jogo do treinador (Maçãs & Brito, 2005). 

Contudo, os comportamentos dos jogadores e das equipas no jogo de 

Futebol, embora repousando sobre uma organização subjacente, movem-se 

entre dois pólos: o vínculo, ou seja, o estabelecido, a regra; e a possibilidade, 

ou seja, a inovação, o novo (Ceruti, 1995). Na ótica de Garganta (2001), 

frequentemente situações aparentemente lógicas e corretas geram resultados 

negativos; e ações aparentemente ilógicas ou incorretas produzem resultados 
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satisfatórios. Isto significa que, não obstante a vontade unânime de todos os 

jogadores envolvidos numa partida, os comportamentos dos jogadores que 

procuram a todo o custo ganhar, ou não perder, podem acarretar 

consequências incontroláveis para a equipa. 

O Futebol é então perspetivado como uma atividade motora complexa, 

de regulação externa no qual o jogador deve tomar decisões antes de agir, e 

posteriormente analisar a situação para que no terreno de jogo (com ou sem 

bola, em comparação com um adversário direto ou indireto e em cooperação 

com a sua equipa) tenha as habilidades motoras necessárias para resolver 

determinado constrangimento que o jogo proporciona (Mombaerts, 1998).  

De facto, a tomada de decisão de um jogador ou grupo de jogadores 

influencia constantemente o rumo do jogo, ou seja, a relação de oposição, a 

ordem e a desordem podem emergir a cada momento do jogo afetando os 

estados de equilíbrio nas fases de jogo (Figura 6), como é identificado nos 

estudos de Gréhaigne (2001; 1997; 2011). A título de exemplo, se um golo é 

marcado significa que o nível organizacional da equipa defensora não 

respondeu eficazmente perante as condições impostas pela equipa atacante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Conceitos relacionados com a noção de oposição (Gréhaigne et al., 1997) 

 

 

Importa salientar que a tomada de decisão, por sua vez, também é 

influenciada pelo reportório técnico que um determinado jogador possui, ou 

seja, um jogador com dificuldades em realizar um passe longo naturalmente 

que decidirá maioritariamente por passes curtos e assim uma forma de jogar. 
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2.4. DINÂMICAS CONFIGURACIONAIS NO JOGO DE 

FUTEBOL 
 

 

“Quando vou estudar o adversário e procurar 

identificar os seus comportamentos-padrão, constato 

que, muitas vezes, o desenvolvimento dessa 

dinâmica de jogo é, não tanto uma dinâmica, mas 

um automatismo mecânico” 

 

(Mourinho in Amieiro et al., 2006, p. 117) 

 

 

Uma visão mais localizada, particular e analítica do jogo, com recurso a 

um zoom localizado sobre as unidades funcionais do mesmo, vai permitir 

analisar, compreender e explicar o funcionamento do jogo a nível celular. Estes 

aspetos celulares do jogo são regulados pelos princípios táticos (fundamentais 

e específicos) do jogo (Maçãs & Brito, 2005). 

O jogo de Futebol pode assim ser observado sob duas escalas: a 

macroscópica, utilizando-se uma lente “grande angular” e identificando-se um 

conjunto de princípios macrotáticos globais do comportamento coletivo da 

equipa no ataque, na defesa e nas respetivas transições que lhe conferem a 

sua identidade própria; e a microscópica, utilizando-se uma “lente pequena 

angular”, identificando um conjunto de regras do funcionamento racional do 

centro do jogo que são designadas por princípios microtáticos. Deste modo, ao 

analisar-se o jogo de Futebol importa considerar-se qual a perspetiva 

(macrotática ou microtática) que predominantemente se utiliza, sendo certo que 

ambas coexistem e se influenciam mutuamente (idem, 2005). 

Como sugerem vários autores (Duarte, 2012; Ferreira, 1983; Garganta, 

2009b; Garganta & Cunha e Silva, 2000; Giacomini & Greco, 2008; Maçãs & 

Brito, 2005; Queiroz, 1986), o jogo de Futebol é um sistema aberto pelo que 

não é possível prever o final de uma ação ou conjunto de ações a partir de um 

estado inicial. Um bom exemplo disso é querer avaliar a dinâmica 

configuracional de uma equipa a partir do seu sistema tático. Mesmo quando 

os jogadores parecem comportar-se de acordo com uma lógica determinista, os 
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sistemas/equipas mais evoluídos manifestam tendência para manipularem 

essa lógica, transformando-a. 

De acordo com Cerezo (2000), os jogadores são mediados por 

ocorrências do envolvimento no jogo, influenciado pelos colegas da equipa, 

pelos adversários e pela bola, considerando o Futebol como um desporto 

eminentemente percetivo. Já Gréhaigne (1993 in Maçãs, 2003, pp. 14-15) 

refere que é através da oposição inerente ao próprio jogo que se produz uma 

relação de forças antagónica (Gréhaigne et al., 2011) no terreno de jogo, que 

comanda todo o comportamento do jogador, quer ao nível da execução como 

da compreensão do jogo, sendo privilegiada a respetiva capacidade de 

antecipação (Gréhaigne et al., 2011). 

Concomitantemente Barreira (2006, p. 19) refere que “ (…) nas ações de 

uma equipa deve verificar-se cumplicidade operacional, sustentada em 

inteligências individuais ao serviço da inteligência colectiva.”, conduzindo a 

princípios de gestão de índole tática, observáveis na prática através de 

situações padronizadas regulares e estáveis, culminando na organização 

eficaz, do ponto de vista individual e coletivo, perante contextos onde impera a 

aleatoriedade, a variabilidade de situações e a imprevisibilidade própria do jogo 

(Garganta & Cunha e Silva, 2000; Valdano, 1998). 

Neste âmbito, Garganta (2001) refere que ténues diferenças nas 

condições iniciais poderão, em certas circunstâncias, levar a mudanças 

maiores no comportamento do sistema, ou seja, um microfacto pode ter 

macroconsequências ao nível do decurso do jogo e do seu resultado. Parece-

nos então que estes fenómenos não devem ser elementos isolados, mas sim 

um conjunto de inter-relações num sistema complexo. 

Assim, “será a partir desta organização, baseada num conhecimento 

coletivo comum, que os elementos da equipa assumirão uma disposição no 

campo de jogo mais ou menos adiantada, uma ação em posse de bola mais 

em amplitude ou mais em profundidade, um modo mais paciente ou mais ativo 

quando não têm a posse de bola (forma de pressionar), e determinadas 

atitudes nos esquemas táticos constantes do jogo (situações de bola parada), 

entre outros comportamentos individualmente coletivos” (Barreira, 2006, p. 21). 

Contudo, o mesmo autor (2006, p. 21) refere que, com isto não se pretende a 

total subordinação das ações individuais às coletivas, processando o jogo de 
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forma mecânica, mas sim, “que cada jogador encontre dentro desta conceção 

de organização de equipa o espaço necessário para reflectir a sua própria 

personalidade, improvisação e criatividade, conduzindo ao aumento do 

rendimento da equipa”. Pressupõe-se então que “cada jogador deve ser um 

estratego capacitado para integrar as suas soluções táticas individuais no 

projeto coletivo e vice-versa” (Garganta & Oliveira, 1996, p. 20), sendo o elo de 

ligação entre os jogadores o responsável pela “mais qualquer coisa que a 

totalidade dos elementos” (Pinto, 1996, p. 54) responsável pela maximização 

do rendimento. 

O Futebol deve então ser entendido como um jogo em que o objetivo 

passará por aproveitar o momento, transformando a causalidade em 

casualidade, através da eficiência e da eficácia dos jogadores e das equipas e 

dependendo em larga medida das competências tático-estratégicas que lhes 

são inerentes (Garganta & Cunha e Silva, 2000). 

 

2.4.1. Regularidades no decurso do jogo de Futebol 

 
 

“Tentei prever tudo o que poderia acontecer (…) 

Nunca tive um jogo tão bem preparado como este. 

Foi a tentativa de reduzir ao máximo o imprevisto 

(…) ” 

(Mourinho in Mourinho & Lourenço, 2004, p. 157) 

 

 

Habitualmente a atenção do analista é dirigida para as regularidades dos 

comportamentos dos jogadores e das equipas, no mesmo, ou em vários jogos, 

culminando numa informação condensada, que faz sentido. Neste sentido, 

investigadores têm procurado perfilar o quadro específico de constrangimentos 

impostos pelo jogo de Futebol, a partir da observação sistemática e da análise 

dos eventos do jogo, tendo por base, a caraterização dos comportamentos dos 

jogadores e das equipas (Garganta, 2001). Assim, diversas variáveis, e.g. 

situacionais, têm-se revelado relevantes ao nível da influência que provocam 
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nas redes de ligação do jogo, levando a que as consequências de qualquer 

alteração apresentem repercussões imediatas no seio do próprio jogo. 

     Assim, para se estudar uma equipa de Futebol, deve ter-se a noção de 

que esta é um corpo complexo em qualquer dos níveis de organização que a 

abordemos: do subcelular, passando pela atividade motora, até à 

intersubjetividade em campo (Cunha e Silva, 1995, p. 228).  

Entretanto, para compreender o desenvolvimento do jogo e a relação de 

forças produzida, convém procurar comportamentos que testemunhem a 

eficácia dos jogadores e das equipas nas diferentes fases do jogo. Garganta & 

Cunha e Silva (2000, p. 2) acrescentam que “existe uma lógica interna que 

decorre da relação de oposição que, em cada sequência de jogo, gera uma 

dinâmica de movimento global de um alvo ao outro, e cujo sentido pode a cada 

momento inverter-se”. 

Garganta (2001) elucida que, à sofisticação tecnológica dos sistemas de 

observação, deve corresponder o progressivo refinamento e extensão das 

categorias que os integram, no sentido de aumentar o seu potencial descritivo 

relativamente às ações de jogo consideradas mais representativas. 

O mesmo autor (2001) considera que para treinadores e investigadores, 

as análises mais vantajosas assentam contextualizadas do comportamento da 

equipa e dos jogadores, através das regularidades e variações das ações de 

jogo, bem como da eficácia e eficiência ofensiva e defensiva. 

Tendo em conta que a informação que decorre do jogo figura-se 

demasiada extensiva, cabe aos treinadores e analistas recolher, selecionar e 

padronizar as situações do jogo para que a informação se revele condensada 

e, ao mesmo tempo, interessante. Catita (1999) mostrou que os treinadores de 

Futebol conseguiam apenas conseguiam armazenar na sua memória 20% dos 

acontecimentos relevantes durante um jogo. A perceção e memória humana 

são capazes de criar estruturas significantes e organizadas a partir da 

perceção de uma experiência física, mas também se revelam limitadas e 

imprecisas quando são chamadas a invocar acontecimentos complexos e 

sequencialmente dependentes (Franks, 1991). 
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2.4.2. Conceção de Jogo: Planificação Concetual vs 

Planificação Estratégica 

 

 

“Strategy is not the consequence of planning, but the 

opposite: it's a starting point.” 

(Henry Mintzberg) 

 

 

Procura-se, neste ponto, demonstrar a forma como pode ser entendido o 

conceito de conceção de jogo. De acordo com o dicionário online da língua 

portuguesa (Infopédia, 2013) conceção significa: “ (i) faculdade de entender, 

entendimento; (ii) perceção; (iii) maneira de conceber ou julgar algo; (iv) ideia 

conceito; (v) noção; (vi) criação de um projeto ou de um plano de originais; (vii) 

elaboração.” Desta forma, pode entender-se conceção como o método de 

entender o todo em função da identidade de jogo da equipa. 

Nesta perspetiva, Costa (2005) aborda o modelo de jogo como uma 

conjetura essencial que dinamiza e orienta a definição de métodos, meios e 

conteúdos mais adequados para o processo de treino, de modo a obter 

melhores prestações. 

Focar-nos-emos na criação de uma identidade própria de equipa, que 

poderá englobar algumas cambiantes no que diz respeito ao momento e 

subsequente período de época e/ou determinado jogo. Assim, pode 

depreender-se que à medida que as diferenças vão ocorrendo, o modelo de 

jogo poderá sofrer algumas evoluções para patamares que se adequem ao que 

a equipa e os seus jogadores necessitem. 

A elevada importância que frequentemente se atribui ao conceito de 

estrutura ou dispositivo tático da equipa parece comportar algum exagero, na 

medida que as equipas, podem jogar numa mesma estrutura e apresentarem 

dinâmicas claramente distintas, i.e., de acordo com as funções solicitadas aos 

jogadores em cada dimensão (individual, setorial, intersetorial ou coletiva). 

Neste âmbito Quina (2001, p. 35) refere que “ … não há que atribuir, portanto, 

mais importância aos sistemas de jogo do que a que de facto têm. Por si só 
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não constituem a chave do sucesso. Basta que um treinador instrua os seus 

defesas para subirem no terreno de jogo quando a ocasião se proporcionar e 

dois dos avançados a jogarem nos corredores laterais e o outro instrua os seus 

defesas a preocuparem-se essencialmente com as marcações aos seus 

adversários diretos e os avançados a jogarem preferencialmente no corredor 

central do terreno de jogo.”. Estes exemplos práticos demonstram que acima 

de qualquer disposição tática deverá ser focado o trabalho e a objetividade, do 

papel e função de cada elemento como ser individual num processo coletivo 

formando a identididade e especificidade da equipa. 

No processo de construção desta mesma identidade, vai sendo 

necessário proceder a uma adaptação constante de todos os princípios, na 

procura de superar sempre o “agora”, ou seja, quando se desenvolve um 

modelo de jogo é necessário interroga-lo sistematicamente, i.e., 

progressivamente, constrói-se, desconstrói-se e reconstrói-se esse mesmo 

modelo (Castelo, 1999). Podemos assim interligar esta mesma linha de 

pensamento, aludindo que “os treinadores que ganham jogos são aqueles que 

melhor são capazes de surpreender os adversários e é o conhecimento novo 

que pode estabelecer essa distinção, até porque tudo o resto, quer dizer aquilo 

que, entretanto, entrou na categoria de rotina, passa a constar nos manuais 

didáticos e a fazer parte do domínio publico” (Pires, 2004, p. 21).  

Este tipo de pensamento sobre a construção de um modelo de jogo 

deverá ser efetuada sob vários fatores, mas independentemente da sua 

aplicação e dos seus objetivos desportivos, será necessariamente influenciado 

pela formação do treinador e pela sua filosofia (Moreno, 2001).  

No nosso entender a escolha de uma conceção de jogo terá sempre por 

fonte primordial a “matéria-prima”, neste caso específico os jogadores na 

individualidade e a equipa no coletivo. Este pensamente é corroborado por 

Queiroz (1986) que defende que a criação de modelos para uma coerente 

dinâmica de trabalho implica numa fase inicial a observação e análise do jogo, 

de forma a identificar e caracterizar todos os elementos tático-técnicos e “de 

esforço” para, posteriormente, proceder a uma seleção e definição dos meios a 

utilizar em virtude dos meios disponíveis. Em 2007, Frade, em entrevista in 

Campos (2007, pp. 19,20) acrescenta que o “ (…) modelo de jogo é muito mais 

complexo (...) porque engloba inclusivamente aquilo que muitas vezes se 
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desconhece, que vagueia dentro da cabeça dos jogadores e que estes 

imaginam que é o mais correto para o jogo”. Já para Carvalhal (2001), 

Conceção de Jogo surge como uma organização que promova determinada 

forma de jogar, onde as preocupações centrais são sempre o modelo de jogo. 

Face ao referido, deparamo-nos com duas formas de abordar uma 

época desportiva, a Planificação Concetual e a Planificação Estratégica, que 

inevitavelmente, não devem ser apartadas, mas antes encadeadas, em função 

da Conceção de Jogo adotada. A primeira deverá representar a identidade da 

equipa, ao passo que a última terá a ver com a adaptação ao adversário. A 

correta interligação de ambas forma o ponto de equilíbrio imprescindível ao 

sucesso, como aponta Mourinho (in Amieiro et al., 2006, p. 162): “analisamos o 

adversário, procuramos prever como se pode comportar contra nós e 

procuramos posicionar-nos nalgumas zonas mais importantes do campo em 

função dos seus pontos fortes e fracos. Mas isto são detalhes posicionais. Não 

mexem com os nossos princípios, nem sequer com o nosso sistema. 

Acreditamos que o mais importante somos nós, a forma como jogamos e 

automatizamos o nosso modelo”. 

 

2.4.3. Fase ofensiva do jogo de Futebol 

 

 

“Quando diminui o recuo do tempo, o acontecimento 

reconquista os seus direitos.” 

(Jacques Néré) 

 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo, a fase ofensiva do jogo 

de Futebol será atendida com especial relevância. Utilizar-se-á o modelo de 

organização do jogo de Futebol, desenvolvido por Barreira (2006) e Barreira e 

Garganta (2007) (Figura 7), para configurar e adaptar o instrumento de 

observação SoccerEye, que conduzirá à obtenção dos dados necessários ao 

entendimento do jogo.  

A fase ofensiva inicia-se com a recuperação da posse de bola, incitando 

à participação de todos os jogadores com o intuito de procurar a obtenção de 
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golo ou, caso não haja essa possibilidade, manter a posse de bola. Por sua 

vez, a fase ofensiva termina quando existe a perda da posse de bola para o 

adversário (Castellano, 2000; Queiroz, 1986). 

 

 
 

Figura 7. Fase ofensiva do Modelo de organização do jogo de Futebol (Barreira & Garganta, 

2007). 

 

 

A fase ofensiva é considerada de maior importância pois é durante a 

mesma que, regra feral, ocorre a consumação do objetivo do jogo, isto é, o 

golo. Nesta linha de pensamento, Magalhães e Nascimento (2010) alertam 

para que, numa primeira fase (Transição Defesa-Ataque), caso o adversário 

ainda esteja desorganizado posicionalmente, se deve aproveitar a situação de 

forma a atacar a baliza contrária, criando-se situações de finalização o mais 

rápido possível. Barreira e Garganta (2007) acrescentam que esta 

desorganização ocorre num tipo de transição específica, mais propriamente 

numa Transição-Estado Defesa/Ataque, segundo o mapeamento suprareferido. 

Na impossibilidade desta transição acontecer de forma rápida e em 

profundidade, o objetivo passa por manter a posse de bola, o que implica que 

todos os jogadores se situem posicionados mais perto do portador da bola para 

a poderem receber. Por conseguinte, para potenciar a circulação da bola, deve 

proporcionar-se uma perfeita cobertura do terreno de jogo, através da criação 

de várias linhas de passe para que o portador da bola decida pela melhor 

solução para dar continuidade ao ataque (Costa, 2005; Ferreira, 1983). 
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Neste sentido, a equipa que detém a posse de bola deve ocupar 

racionalmente o terreno de jogo, criando espaço para desenvolver as ações 

ofensivas, utilizando a largura e a profundidade do terreno de jogo, dificultando 

assim a tarefa do adversário no que concerne às marcações e à redução de 

espaços para jogar (Magalhães & Nascimento, 2010). 

Mourinho (2004), citado pelos mesmos autores (2010) considera que a 

ocupação racional dos espaços, bem como a criação de profundidade e de 

largura ofensiva, constituem ações fundamentais no jogo de Futebol. 

Assim, quando a recuperação da posse de bola ocorre de forma direta 

(manutenção da fase dinâmica do jogo) ocorrerá uma Transição-Estado, 

podendo ou não acontecer um desenvolvimento da posse de bola. Isto é, 

quando a recuperação da posse de bola ocorre de forma direta, poderá 

acontecer uma fase ofensiva em transição. Ao invés, quando a recuperação da 

posse de bola acontece de forma indireta (verifica-se uma interrupção do jogo 

devido a bola sair do terreno de jogo ou uma infração às leis do jogo), ocorrerá 

uma Transição-Interfase, representando o instante de mudança da posse de 

bola entre as equipas. Após o mesmo, dá-se o desenvolvimento da posse de 

bola (Barreira, 2006), tal como indicado na Figura 7. 

 

2.4.4. Influência das variáveis situacionais na 

eficácia ofensiva em futebol  

 
 

Na esteira do que tem sido referido, compreende-se que o jogo de 

Futebol prima pelo seu baixo índice, no que concerne à eficácia ofensiva. 

Relativamente ao significado de eficácia, o dicionário online da língua 

portuguesa (Infopédia, 2013), refere que eficácia corresponde à “(i) qualidade 

do que é eficaz; (ii) capacidade de cumprir os objetivos pretendidos, eficiência; 

(iv) força para produzir determinados efeitos”.  

Assim, aquilo que se procura no jogo de Futebol é aumentar a 

capacidade de cumprir o objetivo do jogo (o golo), independentemente do 

esforço realizado para atingi-lo. 
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Deste modo, Garganta (2009b) alerta para que o foco dos estudos de 

Futebol caminhem no sentido do que realmente importa no jogo, para se poder 

fazer a “ponte” entre a investigação e a regulação do processo de treino.  

De facto, recentemente, vários autores (Gómez et al., 2012; Jankovic et 

al., 2011; Machado, 2012) têm investigado a fase ofensiva e a influência que as 

diversas variáveis situacionais possuem no seu desenvolvimento e resultado, 

tais como, resultado momentâneo; período de jogo (Pratas, 2012); fator “casa” 

(Peñas et al., 2010); qualidade do oponente (Lago, 2009), ou fase da 

competição (Barreira, Garganta, Pinto et al. 2013), entre outras. 

Um estudo sobre o campeonato do mundo de Futebol FIFA 2010 incide 

na variável situacional fase da competição, relacionando o critério do início da 

fase ofensiva e a respetiva recuperação da posse de bola (Barreira, Garganta, 

Guimaraes et al., 2013). Porém, rareiam na literatura estudos sobre a eficácia 

da fase ofensiva e esta variável situacional, especialmente no âmbito do 

Futebol de formação de elite. 

Pressupomos que as respostas sobre a eficácia da fase ofensiva 

possam advir do contexto do jogo, pois a sua imprevisibilidade está 

intimamente ligada às variáveis que lhe são intrínsecas. 

Assim, focaremos a nossa atenção em duas variáveis situacionais, 

nomeadamente a qualidade do oponente e a fase da competição, pois à 

semelhança do que acontece com as equipas de Futebol profissional, acredita-

se que também exista uma conexão entre as referidas variáveis e as equipas 

de Futebol de formação de elite, dadas as caraterísticas do Campeonato 

Nacional de Juniores A (CNJ). 
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3. METODOLOGIA 
 

 

“Mais do que um conjunto de técnicas, os desportos 

de equipa são, antes e acima de tudo, um JOGO, e 

só a realidade do jogo é que oferece um contexto 

global que dá sentido ao que os praticantes 

identificam!” 

(Bayer, 1986) 

 

 

Gréhaigne (2001; 1997; 2011) refere-se à substancial distância entre a 

realidade do jogo de futebol e os meios utilizados para a sua análise e 

compreensão. Silva (2004, p. 60) acrescenta que grande parte dos estudos que 

utilizam a OAJ apresenta uma orientação descritiva, com resultados 

fundamentados em frequências e/ou de percentagens que representam “nada 

mais, nada menos do que quantidades”.  

 Outros trabalhos utilizam metodologias baseadas em instrumentos ou 

testes estandardizados (Akubat et al., 2012; Sampaio & Maçãs, 2012; Souza, 

2010) e em questionários ou entrevistas (Campos, 2007; Pereira, 2006), 

métodos que parecem acrescentar um conhecimento pouco incisivo 

relativamente à dimensão comportamental do jogo. Ou seja, “tendem a revelar 

no seu conteúdo o que os estudados pensam e/ou fazem na sua atividade, 

retirando-se apenas ilações qualitativas ou quantitativas de caráter pouco 

objetivo e de forma isolada, não recaindo no contexto que o jogo pode 

evidenciar” em situação de competição formal” (Barreira, 2006, p. 61). 

Recentemente, a preocupação em recolher informação detalhada no 

seio de uma pesquisa tem assumido uma relevância assinalável por parte dos 

investigadores. Todavia, uma avaliação baseada somente nos juízos de valor 

do treinador fica condicionada à capacidade do mesmo. Por outro lado, se 

apenas se baseia em indicadores quantitativos, corre o risco de alguns fatores 

serem neglenciados. Os dois processos têm necessariamente que ser 

integrados (Catita, 1999, p. 10). 
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A metodologia a utilizar no presente estudo pretende contornar algumas 

das referidas limitações, através da compatibilização de métodos quantitativos 

(registo proveniente da observação dos jogos) e qualitativos (perceções e 

ideias do treinador da equipa em análise), permitindo uma complementaridade 

dos dados obtidos. Creswell (2009, p. 5) acrescenta que “Como método, ele 

[Métodos Mistos] se concentra em recolher, analisar e misturar dados 

quantitativos e qualitativos num único estudo ou numa série de estudos”. A sua 

premissa central é que a combinação entre abordagens quantitativas e 

qualitativas proporciona uma melhor compreensão dos problemas de pesquisa 

do que qualquer abordagem per se.  

De facto, a Investigação por Métodos Mistos está presente em várias 

áreas de estudo, como por exemplo, as Ciências da Saúde e Psicologia 

(Hanson et al., 2005; Kettles et al., 2011). A sua aplicação em Ciências Sociais 

e Humanas (Anguera & Sanchez-Algarra, 2011; Creswell, 2009; Tashakkori & 

Creswell, 2007) tem mostrado avanços relevantes, pelo que nos baseamos nos 

projetos de Creswell (2009, 2011) para conduzir o presente estudo. Confirma-

se, também, a importância de obter um conhecimento detalhado sobre o 

contexto do jogo, quer a nível quantitativo, quer a nível qualitativo tal como 

refere Bekraoui et al. (2010) numa revisão sobre sistemas de registo e análise 

em Futebol. 

Visto que a fase ofensiva em Futebol representa o nosso objeto de 

estudo, e percebendo que a sua dinâmica de movimento global de um alvo ao 

outro pode inverter-se a qualquer momento (Garganta & Cunha e Silva, 2000), 

procurar-se-á respeitar a sua natureza, que se baseia num jogo espontâneo 

onde perduram, naturalmente, contextos de sucessiva alternância de estados 

de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade, 

aleatoriedade e imprevisibilidade (Garganta, 2001).  

Todavia, as invariantes (Stacey, 1995) que parecem ser responsáveis 

pela existência de uma ordem, uma lógica e uma estabilidade nos padrões de 

conduta, permitem que dentro do fluxo condutural do jogo de Futebol subsista 

regularidade e ordem, que muitas vezes parecendo escondidas, podem a partir 

deste método ser conhecidas e exploradas com rigor e compreensão.  

Em situações deste âmbito adequa-se a utilização de uma perspetiva 

diacrónica ou sequencial para aferir se existe estabilidade nos comportamentos 
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observados em determinadas sessões ou se há uma modificação ou 

vicissitudes diversas nos padrões de comportamento ao longo de uma 

continuidade temporal, consubstanciada num determinado número de sessões 

de observação, entendendo sessão como um tempo ininterrupto de registo 

(Anguera et al., 2011). 

Barreira (2006, p. 63) acrescenta, apontando como vantagem desta 

metodologia, “a possibilidade de incluir algo mais do que outras formas de 

observação – o aspeto temporal do jogo, tornando possível analisar 

continuamente o fluxo de condutas (equipa(s), ação(ões) de jogo, jogador(es), 

entre outros), dentro da sessão de observação definida para a recolha dos 

dados”. 

 

 

3.1. ENTREVISTA 
 

 

Recorreu-se a uma entrevista semidiretiva ou semiestruturada, que 

permite aos participantes responder com as suas próprias palavras ao mesmo 

tempo que permite recolher dados válidos relativos às suas crenças, opiniões e 

ideias (Creswell, 2003; Lessard-Hébert, 2005, pp. 158,160). Pretende-se assim 

analisar no discurso do entrevistado as ideias concretas e específicas, bem 

como possíveis mensagens implícitas e subjetivas indo de encontro aos temas 

e objetivos da investigação (Quivy, 2005). Procura-se ainda realizar uma 

análise confrontativa, cruzando a informação recolhida na entrevista com a 

obtida a partir da utilização dos instrumentos de observação e de registo 

SoccerEye. 

Deste modo, a construção do guião da entrevista foi realizada após 

pesquisa bibliográfica e análise do corpus documental do estudo. A peritagem 

deste projeto inicial foi realizado através da aplicação do guião a um treinador 

de Futebol numa equipa de formação, o que permitiu verificar o grau de 

adequação das respostas às expetativas da pesquisa. A discussão dos 
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resultados permitiu concretizar o guião da entrevista, resultando daí a sua 

versão final.2 

3.1.1. Aplicação da entrevista 

 

Entrevistou-se o treinador da equipa do escalão de juniores A do 

Sporting Clube de Braga. A aplicação da entrevista foi realizada de acordo com 

literatura recente (Quivy, 2005, pp. 74-77) que elucida sobre determinados 

comportamentos que o entrevistador deve adotar, nomeadamente: 

 “Fazer o menor número de perguntas possível; 

 Formular as suas intervenções da forma mais aberta possível 

(para o entrevistado exprimir-se na sua linguagem, com as suas 

caraterísticas concetuais e quadros de referência); 

 Abster-se de se implicar no conteúdo da entrevista; 

 Desenrolar a entrevista num ambiente e contexto adequados; 

 Gravar a entrevista”. 

 

3.1.2. Procedimentos de análise por indução 

analítica 

 

Os dados do estudo referentes à entrevista foram analisados por 

procedimentos qualitativos. Este tipo de dados consiste em informações 

abertas recolhidas pela observação dos participantes ou pela pesquisa de 

documentos. Recorre de indicadores não frequenciais suscetíveis de permitir 

interferências (Bardin, 2004). 

Após a formulação os principais pontos de referência teóricos da 

investigação, prossegui-se para o processo de categorização. Este método, 

apesar de não ser uma etapa obrigatória num processo de análise de 

conteúdo, alicerçou o nosso procedimento de análise uma vez que permitiu 

agregar os conceitos fundamentais de forma estruturada e apresentar a 

diversidade de ideias reunidas durante a recolha (Bardin, 2004; Creswell, 

                                                           
2
 Guião da entrevista em ANEXOS, p. XIX. 
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Conceção de Jogo 

Planificação da Época Concetual vs Estratégica 

Ideia de Jogo Sistema Tático Adaptações situacionais 

Fase Ofensiva 
Recuperação da 

posse de bola 
Preparação para 

o ataque 
Finalização 

2003). Daqui surgiram duas etapas: (i) o inventário, em que isolamos os 

elementos para análise; e (ii) a classificação, em que repartimos esses 

elementos e impusemos uma organização às mensagens (Bardin, 2004). 

As categorias terminais permitem classificar os vários elementos 

contidos em categorias menos abrangentes e derivaram do reagrupamento 

progressivo destas categorias (Grawitz, 2001, p. 617). Cumpriram-se os 

seguintes aspetos técnicos de forma a garantir a validade interna da análise 

das categorias: exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, 

fidelidade e produtividade. (Bardin, 2004, p. 113). Seguidamente, utilizando-se 

a técnica de indução analítica (Hastie & Sinelkinov, 2006), obtiveram-se 

perceções e pensamentos que foram codificados e através de comparação 

constante distribuiram-se em séries de categorias e subcategorias temáticas, 

inerentes às perguntas do respetivo guião que vão de encontro ao tema central 

do problema abordado, a conceção de jogo (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 8. Conceção de jogo de acordo com as perceções ou pensamentos do entrevistado, por 

categorias e subcategorias. 
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3.2. METODOLOGIA OBSERVACIONAL 
 

 

“Les systèmes d’enregistrement et d’analyse du 

football permettent aux entraîneurs d’obtenir des 

informations précises et complètes afin d’optimiser la 

préparation des joueurs.” 

 

(Bekraoui et al., 2010) 

 

 

Para a recolha dos dados quantitativos recorreu-se à metodologia 

observacional, em particular à técnica de análise sequencial de retardos. Neste 

sentido, adaptou-se o instrumento de observação SoccerEye (Barreira et al., in 

press) e de registo SoccerEye (versão 3.2, março 2013) (Barreira et al., in 

press), instrumentos recentemente utilizados em outros estudos (Barreira, 

Garganta, Guimarães, et al., 2013). 

 

3.2.1. Instrumento de Observação 

 

O instrumento de observação utilizado foi adaptado do SoccerEye de 

Barreira et al. (in press) e Barreira, Garganta, Pinto et al. (2013), procedendo-

se a alterações por forma a respeitar o enquadramento dos objetivos do 

presente estudo3. É constituído por sete critérios e 68 categorias exaustivas e 

mutuamente excludentes (Quadro 2), que combinam formatos de campo com 

sistemas de categorias4 (Figura 9), que permitem, de acordo com Anguera et 

al. (2011), responder simultaneamente a um marco teórico e às 

particularidades do estudo.  

 

Os critérios definidos são: 

1. Início da fase ofensiva; 

2. Desenvolvimento da Transição-Estado defesa/ataque (TEDA); 

                                                           
3
 Ver painel adaptado e editado em ANEXOS, p. XXIII. 

4
 O sistema de categorias é uma construção do observador e deve ser elaborado a partir de um 

componente empírico (realidade) e de um marco teórico (Anguera et al., 2011) 
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3. Desenvolvimento da posse de bola; 

4. Final da fase ofensiva; 

5. Espacialização do terreno de jogo; 

6. Centro do jogo; 

7. Estatuto posicional do jogador. 

 

O critério 5 corresponde à espacialização do terrreno de jogo em 12 partes 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Espacialização do terreno de jogo dividido em 12 zonas (Barreira & Garganta, 2013). 

Legenda:  

SD – setor defensivo; 

SMD – setor médio-defensivo;  

SMO – setor médio-ofensivo;  

SO – setor ofensivo. 

 

 Já critério 7 representa o “Estatuto posicional” do jogador portador da 

bola” (Figura 10). Categorizou-se este critério em oito posições ocupadas pelos 

jogadores: guarda-redes (GR); defesa lateral (DLat); defesa central (DC); 

médio defensivo (MDef), médio ofensivo (MOf); médio interior (MInt); avançado 

centro (Av); e extremo (Ext), de forma a corresponder às posições 

maioritariamente ocupadas pelos jogadores da equipa em análise nas duas 

estruturas táticas utilizadas: 1:4:3:3 e 1:4:4:2 (com losango). 

 

Figura 10. Critério 7: “Estatuto posicional do jogador”.



METODOLOGIA 

 

42 

 

Quadro 1. Instrumento de observação adaptado do SoccerEye (Barreira et al., in press; Barreira, Garganta, Guimarães, et al., 2013).  

CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 2 CRITÉRIO 3 CRITÉRIO 4 CRITÉRIO 5 CRITÉRIO 6 CRITÉRIO 7 

INÍCIO FASE OFENSIVA 
(TEDA/TIDA) 

DESENVOLVIMENTO DA TRANSIÇÃO-
ESTADO DEFESA/ATAQUE (Quivy) 

DESENVOLVIMENTO DA POSSE DE 
BOLA (DP) 

FINAL FASE 
OFENSIVA (F) 

ESPACIALI-
ZAÇÃO 

CENTRO DE 
JOGO (CJ) 

ESTATUTO 
POSICIONAL 

(Harley et al.) 

RECUPERAÇÃO DA POSSE 
DE BOLA DIRETA 

Desenvolvimento da TEDA por passe curto positivo 
(DTpcp) 

Desenvolvimento da PB por passe curto positivo 
(DPpcp) FINALIZAÇÃO 

COM EFICÁCIA 

Zona um (1) PRESSÃO (P) Guarda-redes (GR) 

Recuperação da posse de 
bola por interseção (IEi) 

Desenvolvimento da TEDA por passe curto 
negativo (DTpcn) 

Desenvolvimento da PB por passe curto 
negativo (DPpcn) 

Zona dois (2) Inferioridade relativa 
– menos jogadores 

que a equipa 
adversária (Pr) 

Defesa lateral (DLat) 

Recuperação da posse de bola 
por Desarme (IEd) 

Desenvolvimento da TEDA por passe longo 
positivo (DTplp) 

Desenvolvimento da PB por passe longo positivo 
(DPplp) 

Finalização em 
remate não 

enquadrado com 
a baliza 

adversária (Frne) 

Zona três (3) Defesa central (DC) 

Recuperação da posse de bola 
por acção do guarda-redes (IEgr) 

Desenvolvimento da TEDA por passe longo 
negativo (DTpln) 

Desenvolvimento da PB por passe longo 
negativo (DPpln) 

Zona quatro (4) 
Inferioridade 

absoluta – três ou 
menos jogadores que 
a equipa adversária 

(Pa) 

Médio defensivo (MDef) 

Recuperação da posse de bola 
por acção defensiva seguida de 

passe. 

Desenvolvimento da TEDA por cruzamento 
positivo (DTczp) 

Desenvolvimento da PB por cruzamento 
positivo (DPczp) Finalização em 

remate 
enquadrado com 

a baliza 
adversária (Fre) 

Zona cinco (5) Médio ofensivo (MOf) 

RECUPERAÇÃO DA POSSE 
DE BOLA INDIRETA 

Desenvolvimento da TEDA por cruzamento 
negativo (DTczn) 

Desenvolvimento da PB por cruzamento 
negativo (DPczn) 

Zona seis (6) 
Igualdade 

pressionada (Pi) 
Médio interior (MInt) 

Recuperação da posse de 
bola de forma indireta (II) 

Desenvolvimento da TEDA por condução de bola 
(DTcd) 

Desenvolvimento da PB por condução de bola 
(DPcd) 

Zona sete (7) 
SEM PRESSÃO 

(SP) 

Extremos (Ext) 

 Desenvolvimento da TEDA por drible (1x1) (DTd) Desenvolvimento da PB por drible (1x1) (DPd) 
Obtenção de golo 

(Fgl 
Zona oito (8) Avançado (Av) 

 
Desenvolvimento da TEDA por receção/controle 

de bola (DTrc) 
Desenvolvimento da PB por receção/controle de 

bola (DPrc) FINALIZAÇÃO SEM 
EFICÁCIA 

Zona nove (9) 
Igualdade não 

pressionada (SPi) 
 

 Desenvolvimento da TEDA por duelo (DTdu) Desenvolvimento da PB por duelo (DPdu) Zona dez (10) Superioridade 
relativa – mais 

jogadores que a 
equipa adversária 

(SPr) 

 

 Desenvolvimento da TEDA por remate (DTr) Desenvolvimento da PB por remate (DPr)  Zona onze (11)  

 
Desenvolvimento da TEDA com intervenção do 

adversário sem êxito (DTse) 
Desenvolvimento da PB com intervenção do 

adversário sem êxito (DPse) 
Sem remate (Sr) Zona doze (12)  

 
Desenvolvimento da TEDA por ação do garda-

redes da equipa em fase ofensiva (DTgro) 
Desenvolvimento da PB por ação do garda-
redes da equipa em fase ofensiva (DPgro) 

  

Superioridade 
absoluta – três ou 

mais jogadores que o 
adversário (Spa) 

 

 
Desenvolvimento da TEDA por ação do garda-

redes da equipa em fase defensiva (DTgra) 
Desenvolvimento da PB por ação do garda-
redes da equipa em fase defensiva (DPgra) 

    

  
Desenvolvimento da PB por infração do 

adversário (DPi) 
    

  
Desenvolvimento da PB por pontapé de canto 

(DPc) 
    

  
Desenvolvimento da PB por pontapé de baliza 

(DPpb) 
    

  Desenvolvimento da PB por bola ao solo (DPbs)     

  
Desenvolvimento da PB por lançamento de 

linha lateral (DPLL) 
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3.2.2. Instrumento de Registo 

 

O software de registo SoccerEye (versão 3.2, Março 

2013) (Barreira et al., in press) permite simultaneamente a visualização e o 

registo das ações, sendo congruente com as categorias do instrumento de 

observação e com a linguagem do software de análise SDIS-GSEQ 

(Mombaerts, 2000). As diretrizes e orientações que definem o seu uso 

encontram-se descritas num manual de utilização5, contemplando também 

um sistema de precedências que conduzem o observador a uma acessível e 

fiável recolha dos dados. 

O SoccerEye possui 2 possibilidades principais de registo: 1) fechado; e 

(2) aberto. Uma vez que se adaptou o instrumento de observação predefinido 

pelo software em questão mas manteve-se as regras quanto à ordem de 

registo, neste estudo efetuou-se um registo fechado livre (i-b), obtendo-se os 

dados específicos para o presente estudo (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Opções de registo do software SoccerEye (v3.2, Março 2013) (Barreira et al., in 

press). 

 

(i) Restricted recording (ii) Open recording 

(i-a) Predefined (i-b) Free (ii-a) Predefined (ii-b) Free 

Command 
No command 

required 
Free input Edit buttons 

Free input 

Edit buttons 

Observational 

instrument 
SoccerEye  SoccerEye  Open edition 

Open 

edition 

Recording 

guidelines 

Predefined 

recording order 

No recording 

order 

Predefined recording 

order: Defined by the 

observer 

No 

recording 

order 

Data recorded Multi event  
Multi event  

Single event  
Multi event 

Multi event  

Single event 

                                                           
5
 O manual de utilização é uma função inerente ao software de registo SoccerEye (v3.2, Março 2013).  
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Neste sentido, permite-se ao investigador/observador a modelação do 

software ao instrumento de recolha de dados observacionais e respetivos 

objetivos de pesquisa. Através do registo fechado livre, registaram-se 

sequencialmente as variáveis situacionais, os critérios do instrumento de 

observação e respetivas categorias.  

 

3.2.3. Fiabilidade dos dados 

 

A qualidade dos dados foi averiguada através da fiabilidade intra-

observador, com o recurso ao valor de Kappa de Cohen (Cohen, 1960). O 

mesmo observador registou um jogo da primeira fase da competição (1ª fase)  

do CNJ, por duas vezes, com um intervalo de quinze dias. Com recurso ao 

software SDIS-GSEQ obtiveram-se valores 0.89 <k <0.93, com o menor valor 

(k= 0.89) para a categoria “Desenvolvimento por drible” (DPd) e o maior para 

a categoria “Zona 5”: espacialização do terreno de jogo (k= 0.93). Por serem 

superiores ao valor de k (≥0.75) sugerido por Bakeman e Gottman (1989), os 

dados do presente estudo são considerados fiáveis.  

 

3.2.4. Análise dos Dados 

 

A análise sequencial permite averiguar a existência de estabilidade na 

sucessão de comportamentos acima das probabilidades que são concedidas 

pelo acaso (Anguera et al., 2003). 

O método utilizado é suscetível de identificar o fluxo condutural do 

jogo, no que concerne ao sentido retrospetivo, uma vez que a presente 

investigação assenta no estudo das sequências ofensivas (SOf) finalizadas 

com remate à baliza adversária (com eficácia). 

Neste estudo, as condutas critério apresentar-se-ão com a seguinte 

ordem: (i) comportamental; (ii) estrutural; (iii) contextual; e (iv) posicional. 

Deste modo, através da eleição de uma conduta critério de finalização, 

contabilizou-se o número vezes que uma determinada conduta (admitida 
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como conduta objeto), a sucede retrospetivamente (A. Silva, 2004).  

Os dados foram exportados e gravados para uma folha de cálculo do 

programa Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft® U.S.A.). 

Com o recurso ao software SDIS-GSEQ 5.1  estabeleceram-se 

associações entre as condutas objeto precedentes ao final da sequência 

ofensiva (retardo máximo de -5), assumindo-se as categorias critério 

(indicadoras de eficácia ofensiva) do critério 4 (Quadro 1) como condutas 

critério. Através do valor de Z≥ 1.96 (p≤ 0.05), considerado para determinar o 

nível de significância entre as condutas, aferiram-se os padrões táticos 

eficazes da fase ofensiva da equipa estudada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo, retomam-se os objetivos a que o trabalho se propõe. De 

uma forma geral, procura-se perceber a relevância dos resultados obtidos na 

obtenção de padrões de jogo referentes à equipa estudada e se a fase da 

competição e o nível do oponente são determinantes na regularidade desses 

mesmo padrões. Também a conceção de jogo do treinador será alvo de 

confrontação com os dados recolhidos. 

Cruzaram-se os dados quantitativos obtidos do registo proveniente da 

observação dos jogos com as respostas do treinador da equipa à entrevista 

realizada. Este capítulo contém duas partes distintas mas complementares: (i) 

a análise descritiva assente em medidas estatísticas básicas, nomeadamente 

frequências absolutas (FA) e relativas (FR); e (ii) a análise sequencial por meio 

da técnica de retardos (lag method). Esta técnica tem sido utilizada em 

diversos estudos que utilizam a metodologia observacional (Barreira, 2006; 

Barreira, Garganta, Guimarães, et al., 2013; Barreira, Garganta, Pinto et al., 

2013; Lago, 2009; Lapresa et al., in press, 2013; Machado, 2012; Volossovitch 

& Ferreira, 2013). A análise sequencial de retardos permite que, tomando uma 

conduta como critério e considerando-a como possível iniciadora ou 

desencadeadora das que se seguiram ou antecederam, pode detetar-se a 

ocorrência de padrões de conduta com maiores probabilidades que as 

estimadas pelo acaso entre as diferentes categorias desenhadas para 

representar o fluxo condutural do jogo (Castellano et al., 2007). 

 

 

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA 
 

 

No Quadro 3 expõe-se a informação relativa aos 14 jogos observados e 

sua respetiva ocorrência, bem como as frequências absoluta e relativa. 

Expressam-se ainda as sequências ofensivas (SOf) descriminadas em 

cada jogo, o número de golos obtidos por jogo e em cada uma das fases da 
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competição e ainda o nível do oponente, bem como o resultado final de cada 

partida. 

 
Quadro 3. Dados recolhidos da Amostra. 

Jogo 
Nº de sequências 

ofensivas 
Nº de golos 
marcados 

Qualidade do 
oponente 

Fase da 
competição 

Resultado 
final 

1 32 3 - Baixo 1ª - Vitória 

2 3 5 - Baixo 1ª - Vitória6 

3 25 0 - Médio 1ª - Derrota 

4 35 3 - Baixo 1ª - Vitória 

5 33 0 - Baixo 1ª - Empate 

6 41 2 - Médio 1ª - Derrota 

7 24 1 - Baixo 1ª - Empate 

8 28 - 1 Alto - 2ª Vitória 

9 29 - 0 Alto - 2ª Derrota 

10 33 - 0 Alto - 2ª Derrota 

11 1 - 2 Médio - 2ª Empate7 

12 29 - 0 Alto - 2ª Derrota 

13 28 - 2 Alto - 2ª Vitória 

14 31 - 1 Médio - 2ª Vitória 

Frequência 
absoluta  

372 14 6 - - - 

Média por 
jogo 

26,57 1,43 - - - 

 

 

Analisaram-se 372 sequências ofensivas (SOf) ao longo de 14 jogos. Os 

ataques registados nos dois jogos interrompidos por expulsão de um jogador1,2 

não foram contabilizados para a média de SOf por jogo, pois por ser uma 

medida de tendência central não faria sentido incluir dois jogos onde a duração 

apenas foi de aproximadamente 8 minutos. Sendo este um estudo de uma 

equipa, e, portanto, ideográfico (Anguera et al., 2001), o número médio de SOf 

por jogo (26,57) poderá estar relacionado com a categoria em estudo (juniores 

A), ou seja, mesmo sendo considerado Futebol de alto rendimento parece 

haver diferenças ao nível da quantidade e da qualidade de SOf em relação à 

categoria sénior, como nos indicam os estudos de Machado (2012) e Barreira, 

Garganta, Pinto et al. (2013) no Campeonato do Mundo de Futebol FIFA 2010. 

  
                                                           
6
 Não foi possível continuar com a OAJ devido à expulsão de um jogador adversário aos 7’36’’ 

7
 Não foi possível continuar com a OAJ devido à expulsão de um jogador da equipa observada aos 7’42’’ 
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4.1.1. Variáveis Situacionais 
 

Relativamente a diferenças encontradas em ambas as fases da 

competição, verificou-se que o número de golos marcados na primeira fase foi 

de 14, enquanto na segunda foram obtidos apenas 6 golos. Estas diferenças 

poder-se-ão justificar pela variável qualidade do oponente na medida que na 

segunda fase a equipa em estudo defrontou cinco adversários de “nível alto” e 

dois de “nível médio” enquanto na primeira fase defrontou cinco adversários de 

“nível baixo” e apenas dois de “nível médio”. Neste âmbito, Gonçalves & Pinto 

(2005) garantem que há diferenças significativas nas sequências ofensivas 

entre algumas equipas de diferentes campeonatos europeus de Futebol.  

De acordo com um estudo de caso de uma equipa portuguesa de 

Futebol profissional (Pratas, 2012), os resultados apontam para um menor 

número de remates efetuados à baliza adversária quando a equipa observada 

beneficia da recuperação da posse de bola de forma indireta, o que poderá 

induzir uma melhor organização defensiva por parte das equipas de “nível alto”. 

Neste contexto, em entrevista, o treinador da equipa estudada refere: 

“Fomos, de acordo com o nosso adversário e a fase em que nos 

encontrávamos, alterando alguns factores, como foi o caso das 

saídas rápidas contra os oponentes de nível alto.  

 

Depreende-se que a conceção de jogo do treinador, apesar de manter 

uma identidade, tende a sofrer algumas alterações de acordo com a qualidade 

do oponente, tal como elucida o treinador: 

“Apesar de mantermos a nossa identidade, aproveitamos para 

trabalhar com os jogadores as diferenças que as variáveis 

implicam no nosso jogo” 

 

No mesmo alinhamento, Villas-Boas (in Amieiro et al., 2006, p. 166) 

alerta que “… nunca nos podemos esquecer de que o essencial é sempre o 

nosso padrão de jogo, a nossa identidade como equipa.”. Assim, a perceção 

que obtivemos do treinador da equipa observada não se revela um choque 

entre planificação concetual e estratégica, mas antes uma complementaridade 

na abordagem da época, atendendo também às diferentes fases do CNJ. 
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 A planificação estratégica surge assim consubstanciada pela 

elaboração de planos estratégicos de intervenção que se traduzem em 

modificações pontuais e temporárias da expressão tática de base da equipa 

(planificação concetual), i.e., da sua funcionalidade geral. Porém, Taylor et al. 

(2008) referem que, embora a opção dos treinadores seja adotar estratégias 

diferentes contra adversários mais fortes, em 40 jogos analisados no estudo 

duma equipa de Futebol profissional a qualidade do oponente não se revelou 

significante na influência da performance técnica. O treinador entrevistado 

remata a questão, dizendo que: 

“A planificação surge assim mais concetual (focada com a ideia 

de jogo para a equipa) mas com pequenas cautelas de acordo 

com o adversário”. 

 

4.1.2. Critérios do instrumento de observação 
 

No Quadro 4 estão expressas as frequências absolutas obtidas para 

cada uma das categorias constituintes do sistema de observação. De salientar 

que foram registados 9804 multieventos distribuídos por 114 sequências 

ofensivas finalizadas com remate à baliza adversária, ou seja, com eficácia e 

258 sequências finalizadas sem eficácia (finalizadas sem remate à baliza do 

adversário). 
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Quadro 4. Frequências absolutas (FA)  e frequências relativas (FR) obtidas para as categorias 

observadas. 

Categoria FA FR Categoria FA FR 

IEi 64 ,01 DPc 49 ,00 

IEd 38 ,00 DPpb 7 ,00 

IEgr 30 ,00 DPbs 0 ,00 

IEp 94 ,01 DPLL 149 ,02 

II 143 ,01 Frne 49 ,00 

DTpcp 89 ,01 Fre 52 ,01 

DTpcn 5 ,00 Fgl 13 ,00 

DTplp 6 ,00 Sr 258 ,03 

DTpln 6 ,00 1 18 ,00 

DTczp 0 ,00 2 123 ,01 

DTczn 0 ,00 3 18 ,00 

DTcd 18 ,00 4 150 ,02 

DTd 10 ,00 5 304 ,03 

DTrc 56 ,01 6 94 ,01 

DTdu 13 ,00 7 191 ,02 

DTr 1 ,00 8 338 ,03 

DTse 17 ,00 9 176 ,02 

DTgro 19 ,00 10 109 ,01 

DTgra 1 ,00 11 168 ,02 

DPpcp 840 ,09 12 99 ,01 

DPpcn 186 ,02 Pr 537 ,05 

DPplp 33 ,00 Pa 1 ,00 

DPpln 39 ,00 Pi 472 ,05 

DPczp 22 ,00 SPi 204 ,02 

DPczn 68 ,01 SPr 494 ,05 

DPcd 167 ,02 SPa 1 ,00 

DPd 143 ,01 GR 91 ,01 

DPrc 988 ,10 DLat 502 ,05 

DPdu 67 ,01 DC 300 ,03 

DPr 36 ,00 MDef 204 ,02 

DPse 275 ,03 MOf 293 ,03 

DPgro 18 ,00 MInt 402 ,04 

DPgra 0 ,00 Ext 47 ,00 

DPi 83 ,01 Av 316 ,03 

   TOTAL 9804 1,00 

 

Podemos aferir que a fase ofensiva é iniciada maioritariamente por 

recuperação da posse de bola de forma indireta (II), com 143 ocorrências. 

Contudo, convém esclarecer que a “II” engloba todas as formas de 

recuperação da posse de bola de forma indireta, i.e., inclui os esquemas 

táticos. Torna-se é importante salientar o “Início da fase ofensiva por 

recuperação da posse de bola por ação defensiva seguida de passe” (IEp) 
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com 94 ocorrências, o que revela um valor considerável desta variável, 

indicando uma preocupação em assegurar a manutenção da posse de bola 

(MPB) após a sua recuperação com o intuito de uma saída rápida para o 

ataque, como nos indica o treinador da equipa: 

“Sempre que recuperamos a posse de bola, aproveitamos se 

possível, uma saída rápida como primeira ideia, quase sempre 

pelos corredores laterais”. 

 

Na mesma linha, o treinador do Real Madrid C.F. salienta que “... se 

encontrarmos a solução em 3 passes em vez de ser em 30, vamos fazê-lo 

dessa forma.” (Ancelotti, 2013). 

Em relação ao “desenvolvimento da transição-estado defesa/ataque”, a 

maioria das vezes ocorre por “passe curto positivo” (DTpcp) (n=89), seguido de 

56 ocorrências por receção (DTrc). 

No que diz respeito ao critério “desenvolvimento da posse de bola”, os 

comportamentos são semelhantes aos da variável anterior, mas invertem-se as 

tendências. Assim, verificam-se 988 receções de bola (DPrc) e 840 passes 

curtos positivos (DPpcp). Estes dados poderão estar relacionados com a 

intenção da equipa em assegurar a MPB na maioria dos ataques. 

O treinador: 

“Aquando do início do campeonato, optámos pelo passe curto, 

dada a maior taxa de sucesso no uso do mesmo pela equipa”. 

 

Relativamente ao “final da fase ofensiva”, a maioria das SOf são 

terminadas “sem remate à baliza adversária” (Sr) (n=258). 

Quanto à espacialização do terreno de jogo, a maioria das ações 

ocorrem no setor médio ofensivo (SMO), zona 8 do campograma (n=338) e no 

setor médio defensivo (SMD), zona 5 do campograma (n=304). Tal facto 

poderá estar relacionado com uma tendência de recuperação da posse de bola 

nas zonas mais avançadas no terreno de jogo (Amieiro, 2010), podendo haver 

uma maior aglomeração de jogadores e consequentemente mais ações tático-

técnicas. O próprio treinador garante que pretende que a equipa recupere a 

bola em bloco alto, inclusivamente na zona 8 do campograma. 
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Quanto ao “centro de jogo”, apreenta valores antagónicos, com 537 SOf 

em “inferioridade numérica” (Pr) e 494 SOf em “supeioridade numérica”, o que 

revela a constante repartição de forças (Gréhaigne et al., 2011) entre as 

equipas em confronto, próprio da imprevisibilidade e aleatoriedade inerente ao 

jogo de Futebol (Garganta, 2009a). 

No que concerne ao “estatuto posicional”, os jogadores mais solicitados 

são os defesas laterais (DLat) com 502 ocorrências e os médios interiores 

(Mint) com 402 ocorrências no total das SOf analisadas. Sobre o tema, o 

treinador quando entrevistado afirmou: 

“Sendo assim, optei pelo sistema tático 1x4x4x2 Losango, tendo 

um maior equilíbrio e garantia por parte da equipa”. 

 

Parece-nos que o sistema tático utilizado pelo treinador previligia um 

jogo pelos corredores laterais através dos DLat, dando ênfase às ações dos 

Mint no corredor central, tornando-os os maiores detentores da posse de bola 

por forma a manter uma racional espacialização do terreno de jogo (Quina, 

2001), estabelecendo-se a ordem e os equilíbrios nas várias zonas do campo 

(Teodorescu, 1984). 

 

4.1.3. Categorias ou condutas comportamentais 
 

O sistema de observação (instrumento ad hoc) permitiu aferir as 

frequências absolutas obtidas para cada uma das categorias ou condutas da 

totalidade da amostra. 

Foram registados 9804 eventos contidos em 4346 multieventos 

distribuídos por 114 sequências ofensivas finalizadas com remate à baliza 

adversária, ou seja, com eficácia e 258 sequências finalizadas sem eficácia. 

Através do gráfico (Figura 11) pode concluir-se que a equipa apresenta 

um nível de eficácia próximo do que foi encontrado na literatura. 
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Figura 11. Percentagem das frequências absolutas de Sequências Ofensivas finalizadas 

com e sem eficácia. 

  

Em termos de eficácia do ataque, a média por jogo mostra valores 

baixos, que estão relacionados com a especificidade da modalidade, pois 

apesar do sucesso das SOf rondar os 10%, nem todas terminam com remate 

(Catita, 1999). Dufour (1992) acrescenta que destes 10%, apenas 1% termina 

com golo a favor. Estes resultados são corroborados por Castelo (1986) 

referindo-se a um intervalo de eficácia entre 1,5 e 3% das ações ofensivas. 

Contudo, verificamos que o valor de 1,43 golos, numa média de 26,57 SOf por 

jogo, expressa uma eficácia de 4%. Parece-nos um pouco exagerado até, 

tendo em conta os dados anteriores, mas a amostra consagra vários jogos de 

vários níveis de oponentes e das duas fases do CNJ. 

 

 

  

13% 

14% 

4% 

69% 
Remate não enquadrado

Remate enquadrado

Finalização em golo

Finalização sem remate
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4.2. ANÁLISE SEQUENCIAL DA FASE OFENSIVA 

 

Os resultados estão expostos em tabelas, em que se isola cada conduta 

critério referente à finalização, e onde se agrupam, em cada retardo (R) 

antecedente, as respetivas condutas objeto. Para cada conduta critério e em 

cada retardo em que se observe um padrão de conduta, até culminar no 

retardo máximo, foi possível observar as condutas comportamentais, 

estruturais, contextuais e posicionais. 

Partindo da associação dos resultados das quatro análises, pretende-se 

inferir sobre os padrões de conduta que antecedem as sequências ofensivas 

finalizadas com eficácia. É importante referir que, não obstante existirem 

resultados obtidos pelas quatro análises, a informação poderá surgir associada, 

uma vez que o fluxo condutural do jogo não se apresenta pré-definido, pelo que 

deverá ser entendido probabilisticamente, na medida em que o primeiro evento 

é o precedente e o segundo o consequente (Barreira, 2006). 

Todos os dados obtidos que se revelaram significantes (Z≥1,96, p≤0.05) 

foram transcritos para os quadros que se seguem, no entanto, por ser um jogo 

imprevisível e aleatório (Garganta, 2001), a dimensão tático-técnica (Bayer, 

1990; Castelo, 1999; Cerezo, 2000) que lhe é intrínseca provoca uma extensa 

quantidade de eventos. Por isso, considerar-se-ão os resultados que se exibam 

mais representativos do fluxo condutural de jogo da equipa. 

Tendo em consideração os demais estudos sobre resultado 

momentâneo (Machado, 2012; Taylor et al., 2008) ou final (Jankovic et al., 

2011), período de jogo (Pratas, 2012) e local do jogo (Gómez et al., 2012), 

incidir-se-á a nossa investigação nas variáveis situacionais “fase da 

competição” e “qualidade do oponente”. 
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4.2.1. Padrões de conduta segundo a Fase da 
competição 

 
 

Para uma melhor organização da informação, far-se-á a análise das 

condutas critério referentes à finalização de acordo com as variáveis 

situacionais a estudar. Assim, os quadros seguintes corresponderão ao 

cruzamento de dados sobre as fases da competição (CNJ) e as sequências 

ofensivas finalizadas com eficácia, respetivamente: remate não enquadrado 

com a baliza adversária (Frne), remate enquadrado com a baliza adversária 

(Fre) e golo (Fgl). O Quadro 5 apresenta informação relacionada com a 

finalização com remate não enquadrado com a baliza adversária. 

 

Quadro 5. Remate não enquadrado com a baliza adversária (Frne) por fase da competição. 

 

As condutas comportamentais proporcionam uma grande variabilidade 

de comportamentos, deixando a informação à deriva sobre o fluxo condutural 

CONDUTA CRITÉRIO – Remate não enquadrado com a baliza adversária (Frne) 

Retardos Análise 
Retrospetiva R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
Fase da 

competição 

Condutas Comportamentais 

DPpln 

(2,33) 

DPrc 

(2,08) 

DTrc 

(2,58) 

DPcz

n 

(5,53) 

DPi 

(1,96) 

DTd 

(2,46) 

DPplp 

(2,46) 

II 

(8,16) 
- 

IEd 

(2,74) 

II 

(3,11) 

DPse 

(2,60) 

DPLL 

(2,39) 

 

IEi 

(2,44) 

DPczp 

(2,59) 

DPr 

(2,05) 

Dpi 

(2,44) 

DPc 

(2,94) 

DTdu 

(2,71) 

DPr 

(2,71) 

Dpi 

(2,93) 

DPc 

(4,73) 

DTr 

(2,40) 

DPpc

p 

(3,88) 

DPcz

p 

(3,21) 

DPpcp 

(2,68) 

DPczp 

(2,38) 

DPd 

(2,19) 

DPr 

(4,78) 

Dpse 

(2,29) 

Início 
 
 

Desenvolvimento 

Condutas Estruturais 

- - - - 

10 

(2,07) 

11 

(3,34) 

- 

10 

(2,48) 

12 

(3,63) 

- - 

11 

(2,33) 

 

Espacialização 

Condutas Contextuais 

- 
Pr 

(2,16) 
- 

Pr 

(2,93) 

Pr 

(1,97) 

Pr 

(3,54) 

Pr 

(2,61) 

Pr 

(3,08) 

Pr 

(2,32) 

Pr 

(2,55) 
Centro do Jogo 

Condutas Posicionais 

- - - 
DLat 

(3,28) 
- - - - - 

MOf 

(2,43) 

Estatuto 
posicional 
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nesta conduta critério. Contudo, percebe-se que as condutas imediatamente 

precedentes à Frne, na 1ª Fase, são maioritariamente à base de passe (DPpcp 

e DPczp), o que revela uma fase ofensiva baseada numa organização de jogo 

em ataque posicional, como é referido pelo treinador: 

“Na 1ª Fase (...) optámos por dar ênfase à manutenção da posse 

de bola (...) ”. 

 

Na 2ª Fase, o tipo de jogo surge a partir da recuperação da posse de 

bola indireta (II) ou por transição-interfase defesa/ataque (TIDA) por 

lançamento da linha lateral (DPLL) ou pontapé de canto (DPc), significando 

uma maior preocupação em aproveitar os lances de bola parada com 

adversários intervenientes nesta fase. Neste caso concreto, o treinador expôs 

uma ideia diferente: 

 “Na 2ª Fase (...) optámos mais pelas saídas rápidas na transição 

defesa/ataque, em contra-ataque ou ataque rápido.” 

 

Contudo, é importante salientar que, 

“Em termos defensivos a equipa utilizava um bloco alto em toda a 

época”. 

 

Tal constatação poderá estar relacionada com os resultados 

evidenciados pelas condutas de recuperação da posse de bola por desarme 

(IEi) na 1ª Fase, seguida de um desenvolvimento da transição defesa/ataque 

por remate (DTr), imediatamente antes da conduta critério Frne, confirmando 

que a equipa recupera a posse de bola longe da sua baliza, principalmente nas 

zonas 10, 11 e 12. 

Relativamente à 2ª Fase, a recuperação da posse de bola é feita na 

maioria das vezes por desarme (IEd), seguida de um desenvolvimento da 

transição defesa/ataque por remate (DTdu). Daqui poderão advir, 

consequentemente, também os desenvolvimentos relacionados com a infração 

(DPi) ou intervenções sem êxito do adversário (DPse). 

No âmbito das condutas estruturais, existe maior variabilidade no padrão 

condutural da 1ª Fase, porém, além de haver um fluxo de condutas reduzido, 

estas são intermitentes, na medida em que o R-1, conduta imediatamente 
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antecedente ao remate não enquadrado (Frne), não revela qualquer conduta 

objeto que se revele significativa, tal como demonstrado na Figura 12.  

 

 
 

 

 

 

Figura 12. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério “remate não enquadrado com 

a baliza adversária” (Frne), a partir de condutas objeto estruturais, relativamente às 1ª e 2ª 

fases da competição, respetivamente. 

 
 

No entanto, estima-se que no momento precedente ao remate, ocorram 

ações de passe curto, de cruzamento e de remate, de forma a que a bola seja 

enviada para a zona 11, espaço que mais induz à finalização, resultado 

também encontrado por Barreira (2006). Paradoxalmente, ao ocorrer uma 

interrupção no fluxo condutural do jogo, poderá indicar que a equipa perde a 

posse de bola nas zonas 10 e 12 (Figura 12). 

Atentando à 2ª Fase, verifica-se que somente na conduta precedente ao 

comportamento tomado como critério, existem relações excitatórias. Este 

resultado explica a recuperação da posse de bola no setor ofensivo, uma vez 

que não há condutas estruturais até ao momento do Frne. O treinador da 

equipa revela que opta: 

(...) por bloco alto para condicionar a intervenção do jogo do 

adversário, principalmente com equipas de nível elevado”. 

 

Neste seguimento, Andrade (2010) alerta que em resultados como estes 

as hipóteses de finalização aumentam, uma vez que a equipa se apresenta 

mais perto das zonas vitais do terreno de jogo, o que vai de encontra à lógica 

interna do jogo (Queiroz, 1983). O treinador explica que na sua conceção de 

jogo: 

“Ao subirmos o nosso bloco, (...) optamos por fazer uma pressão 

mais forte no momento de construção do adversário, sendo altura 

em que normalmente o adversário mais se expõe aquando a fase 

de transição defesa/ataque.” 

Frne 11 

12 

... 

10 

Frne 

11 

10 
1ª Fase da competição 2ª Fase da competição 
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Relativamente às condutas posicionais, na 1ª Fase não foram 

encontrados dados conclusivos. Já na 2ª fase, os jogadores mais solicitados 

são os defesas laterais (DLat) e o médio ofensivo (MOf). O primeiro é solicitado 

várias vezes na recuperação da posse de bola de forma indireta (II), 

significando que está envolvido na reposição de bola por lançamento de linha 

lateral, comportamento que a equipa evidencia bastantes vezes. Ao passo que 

o MOf intervém previamente ao remate não enquadrado com a baliza 

adversária. Como este jogador normalmente é bastante criativo, este resultado 

permite-nos aferir que poderá ser ele o desencadeador da própria finalização 

ou intervir na conduta precedente, tal como indicado no Quadro 5, onde as 

ações prévias surgem por desenvolvimento em drible (DPd) ou em passe curto 

(DPpcp); mas acima destas, com um expressivo valor de Z=4,78 surgem ações 

de desenvolvimento por remate (DPr) imediatamente antes da finalização, o 

que confirma a hipótese de ser o MOf, o desencadeador da conduta prévia e 

da própria conduta critério, nomeadamente o Frne, como explicita a figura 

seguinte. 

 

Figura 13. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério “remate não enquadrado com 

a baliza adversária” (Frne), a partir de condutas objeto posicionais. 

 

 Sem dúvida que há jogadores no seio de uma equipa que possuem 

maior liberdade de expressão, podendo fazer a diferença em situações mais 

caóticas (Garganta & Cunha e Silva, 2000). Visto que as condutas contextuais 

precedentes ao Frne são assumidas como desfavoráveis, i.e., em inferioridade 

numérica (Pr), o balanço entre o vínculo e a possibilidade (Ceruti, 1995) deverá 

ser calculado em função da espacialização, o que neste caso concreto (MOf), 

aquando da sua tomada de decisão encontra-se normalmente no SMO (11). 

O quadro abaixo representa os padrões referentes à conduta critério de 

remate enquadrado com a baliza adversária (Fre). 

  

  

 MOf Frne 
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Quadro 6. Remate enquadrado com a baliza adversária (Fre) por fase da competição. 

 

A variabilidade das condutas comportamentais diminui neste tipo de 

finalização (Fre) comparativamente com a anteriormente analisada (Frne), 

permitindo incidir sobre um fluxo condutural de jogo mais padronizado. 

Particularmente na 1ª Fase, as condutas objeto estão melhor definidas, 

revelando um fluxo de jogo à base de receção (DTrc e DPrc) e cruzamento 

(DPczp) a partir da terceira conduta antecedente ao remate enquadrado, como 

se pode observar na Figura 14. Porém, é importante referir que, ainda que não 

existam dados relevantes com a conduta objeto iniciadora da fase ofensiva, 

pode-se induzir que a recuperação da posse de bola é feita por ação defensiva 

seguida de passe, visto que a conduta máxima consequente (R-3) é a receção 

como transição para o ataque. 

No campeonato do mundo FIFA 2010, os resultados obtidos sugerem 

que os comportamentos de recuperação da posse de bola mais utilizados 

CONDUTA CRITÉRIO – Remate enquadrado com a baliza adversária (Fre) 

Retardos Análise 
Retrospetiva R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
Fase da 

competição 

Condutas Comportamentais 

- 

IEi 
(2,34) 

 
DPpln 
(3,16) 

 
DPr 

(2,23 

- 
Dtse 

(2,32) 

DTrc 
(3,10) 
DPd 

(2,45) 

IEi 
(2,33) 

 
DPcz

p 
(2,33) 

 
DPcd 
(1,96) 

 
DPrc 
(2,15) 

 
DPdu 
(2,33) 

DPczp 
(2,53) 

DPczn 
(2,45) 

 
DPd 

(2,35) 

DPrc 
(2,19) 

 

II 
(2,36) 

 
DTplp 
(2,26) 

 
DPpc

p 
(2,55) 

 
Dpi 

(3,88) 

Inicio 
 
 
 

Desenvolvimento 

Condutas Estruturais 

10 
(2,34) 

4 
(2,29) 

- - 
9 

(3,56) 
- 

9 
(3,38) 

11 
(2,37) 

8 
(2,78) 

9 
(3.18) 

 
- 

Espacialização 

Condutas Contextuais 
Pr 

(2,05) 
- 

Pr 
(2,69) 

- 
Pr 

(3,45) 
- 

Pr 
(1,84) 

- - - Centro do Jogo 

Condutas Posicionais 

- 
Ext 

(2,34) 
- - 

Ext 
(3,58) 

- - - - 
- 
 

Estatuto 
posicional 
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DPrc Fre 

DTrc 

DPczp 

DPd 

acontecem por interceção e ação defensiva  seguida de passe, corroborando a 

reflexão anterior (Barreira, Garganta, Guimaraes et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério “remate enquadrado com a 

baliza adversária” (Fre), a partir de condutas objeto comportamentais, relativamente à 1ª fase 

da competição. 

  

A conduta objeto referente ao cruzamento positivo (DPczp) está 

intimamente ligada às zonas 10 e 12 da espacialização do terreno de jogo, 

todavia, a zona mais utilizada no momento do cruzamento (R-3) é a zona 9, o 

que poderá revelar comportamentos de condução de bola e de drible 

antecipatórios, como nos explica o treinador sobre o surgimento dos jogadores 

no setor ofensivo: 

“Os nossos processos ofensivos centram-se em explorar as alas 

de forma a conseguirmos o cruzamento para a zona 11 (...) 

O 2º avançado pelo corredor lateral direito e o defesa esquerdo 

pelo corredor lateral esquerdo.” 

 

Este depoimento ajuda a explicar o comportamento de drible (DPd) que 

antecede o cruzamento (Figura 14). 

As condutas restantes revelam então a utilização do método de jogo 

ofensivo ataque posicional, uma vez que a receção ou controle de bola é uma 

ação excitatória em diversos momentos do jogo. 

O treinador refere: 

“Quase sempre com cruzamento. 

As bolas paradas também são aproveitadas para fazermos o 

cruzamento quando possível para a finalização.” 
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Este tipo de condutas é indiciador de posteriores ações relacionadas 

com a finalização, indo ao encontro do que refere Catita (1999): 30% dos 

cruzamentos efetuados em Futebol de elite resultam em golo. 

O quadro seguinte apresenta-nos os padrões relacionados com a 

conduta critério finalização com obtenção de golo a favor (Fgl). 

 
 

Quadro 7. Finalização com obtenção de golo a favor (Fgl) por fase da competição. 

 

Os resultados relativos às condutas critério revelam grande variedade de 

condutas comportamentais, com valores de Z muito aproximados. Nas 

restantes condutas, os padrões são mais óbvios, na medida que existe quase 

sempre definida uma conduta para cada retardo, à exceção do critério de 

espacialização (condutas estruturais) e do estatuto posicional (condutas 

posicionais) no caso específico da finalização com obtenção de golo. 

CONDUTA CRITÉRIO – Finalização com obtenção de golo a favor  (Fgl) 

Retardos Análise 
Retrospetiva R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
Fase da 

competição 

Condutas Comportamentais 
DTplp 
(5,1) 

 
Dtse 

(3,48) 
 

DPcd 
2,64 

DPrd 
(2,43) 

DPdu 
(2,89) 

DPd 
(3,61) 

DPplp 
(3,50) 

 
DPr 

(1,97) 

DPd 
(3,20) 

 
Dpi 

(2,99) 

DPpcn 
(3,62) 

 
DPplp 
(2,38) 

 
DPr 

(2,38) 

II 
(4,46) 

Dpse 
(2,40) 

 
Dpi 

(4,10) 

DPczp 
(3,26) 

 
DPr 

(2,86) 

Inicio 
 
 
Desenvolvimento 

Condutas Estruturais 
4 

(2,33) 
 

12 
(1,96) 

8 
(2,86) 

12 
(3,00) 

- 
12 

(1,97) 
- 

11 
(5,59) 

12 
(2,07) 

11 
(3,95) 

11 
(2,05) 

 
12 

(2,95) 

Espacialização 

Condutas Contextuais 

- 
Pr 

(2,16) 
- 

Pr 
(2,93) 

Pr 
(1,97) 

Pr 
(3,54) 

Pr 
(2,61) 

Pr 
(3,08) 

Pr 
(2,32) 

Pr 
(2,55) 

Centro do Jogo 

Condutas Posicionais 

Ext 
(2,19) 

MDef 
(2,19)  

- 
MDef 
(2,40)  

GR 
(2,19) 

 
MOf 

(2,11) 

- 
GR 

(2,28) 
- - - 

Estatuto 
posicional 
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Repare-se que há uma maior variabilidade de condutas 

comportamentais na 2ª fase, comparativamente com a 1ª fase da competição 

nos casos da não obtenção de golo, o que significa que na 2ª Fase a eficácia é 

bem mais reduzida. Neste âmbito, o entrevistado elucida que:  

“Na primeira fase, aquando do encontro com adversários de nível 

baixo, optámos por dar ênfase à manutenção da posse de bola 

com uma maior circulação no setor defensivo, partindo depois em 

ataque organizado”. 

 

Provavelmente, o facto de o treinador atribuir primazia à sua planificação 

concetual na 1ª fase, poderá corroborar a maior uniformidade nas condutas 

objeto. Ao invés, a variedade de condutas objeto na 2ª fase estará relacionada 

com a preocupação em alterar determinados comportamentos em jogo, uma 

vez que os adversários são mais fortes. Segundo o treinador da equipa 

estudada,  

“ (...) em alguns momentos, dependendo dos oponentes, 

podemos alterar alguns pequenos processos de transição, dando 

mais destaque à posse e saída em desenvolvimento da mesma.” 

 

Esta afirmação indica-nos alguma aleatoriedade no fluxo condutural do 

jogo, pelo facto de serem implementadas algumas estratégias pontuais ou até 

alterações a nível da conceção de jogo, como nos explana o treinador 

entrevistado: 

“ (...) começamos com o sistema de 4x3x3 o qual acabou por não 

ser bem assimilado pela equipa, o que nos levou a partir do meio 

da primeira fase a alterar a disposição da equipa de 4x3x3 para 

4x4x2 Losango.” 

Deste modo, pensamos que na 2ª Fase o envolvimento inerente ao jogo 

foi mais influenciável na tomada de decisão dos jogadores, provocando um 

leque de comportamentos tático-técnicos mais diversificados (Garganta, 

2009b). 

Na figura 15 apresentam-se os Padrões de conduta para todas as 

condutas critério de finalização (Frne, Fre, Fgl), a partir das condutas objeto 

contextuais, relativamente a ambas as fases de competição. 
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Pr Pr Pr Fre Pr 

Frne 

Fgl 

Pr 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Padrões de conduta definitiva para todas as condutas critério de finalização (Frne, 

Fre, Fgl), a partir de condutas objeto contextuais, relativamente a ambas as fases de 

competição. 

 

Surpreendentemente, em ambas as fases da competição, todas as 

sequências ofensivas terminadas com remate foram precedidas por contextos 

interacionais de inferioridade numérica relativa (Pr). Contudo, verificou-se que a 

exceção foram as condutas prévias ao remate enquadrado com a baliza 

adversária (Fre) na 2ª Fase, não se verificando qualquer relação com o centro 

de jogo. Este facto poderá estar relacionado com a conceção de jogo da 

equipa, evidenciando o método de jogo ofensivo ataque posicional, não se 

aproveitando os momentos em que a equipa adversária se encontra menos 

organizada ou, por outro lado, que as equipas adversárias se apresentam com 

uma razoável organização defensiva nas zonas vitais do espaço de jogo.  

Neste seguimento, o treinador explica que, de facto, 

“Na primeira fase (...) optámos por (...) uma maior circulação de 

bola no setor mais recuado (defesa e meio campo defensivo), 

partindo depois em jogo apoiado para o ataque.” 

 

Independentemente de qualquer das hipóteses, não se pode descurar os 

momentos de desordem no contexto do jogo de Futebol (Garganta & Cunha e 

Silva, 2000). Deste modo, em determinados momentos será importante regular 

o processo de treino em função da imprevisibilidade e aleatoriedade que o jogo 

oferece (Garganta & Oliveira, 1996) como se pode observar na Figura 16.  

Ainda que a conceção de jogo do treinador assente num método de jogo 

em ataque posicional na 1ª fase do CNJ, verifica-se que os padrões do fluxo 

condutural do jogo sustentam um estilo direto no que diz respeito à obtenção 

do objetivo do jogo (o golo). 
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No entanto, não parece ser negativo que a equipa desenvolva este tipo 

de comportamento no contexto que o jogo oferece, pois a tendência das 

equipas de Futebol passa por aproveitar os momentos de desordem, para que 

os atacantes rompam a estrutura do jogo e, consequentemente, tenham 

oportunidades de marcar mais golos (Bota & Colibaba-Evulet, 2001). 

A Figura 16 apresenta o padrão tático do fluxo condutural do jogo a partir 

de uma fase estática de pontapé de baliza (II), relativamente à 1ª fase da 

competição. 

 

 

Figura 16. Padrões de conduta definitiva a condutas critério de “finalização com obtenção de 

golo a favor (Fgl)”, a partir da conduta objeto de recuperação da posse de bola indireta, 

relativamente à 1ª fase da competição. 

 

 A recuperação indireta da posse de bola por pontapé de baliza induz a 

realização de um jogo em profundidade, diretamente do guarda-redes para o 

médio ofensivo, onde após receção, os comportamentos imediatamente 

precedentes ao golo são realizados por ele próprio ou por passe curto para os 

avançados. 

Posteriormente afiguram-se os padrões táticos condizentes com o nível 

da qualidade do oponente, no Quadro 8. 

R-3:II 

R-2:DPrc 

 

R-1: 

a)DPcp 

b)Dpd 

c)DPcd 

  

Fgl  
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4.2.2. Padrões de conduta segundo a qualidade do oponente 
 

Quadro 8. Remate não enquadrado com a baliza adversária por qualidade do oponente. 

CONDUTA CRITÉRIO – Remate não enquadrado com a baliza adversária (Frne) 

Retardos 
Análise Retrospetiva 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

A M B A M B A M B A M B A M B Qualidade do oponente 

 Condutas Regulares 

 
DTrc   

(2.57) 
DPczn 
(5.51) 

DPi 
(1.96) 

 

- 
DPpln 
(2.38) 

II 
(8.13) 

 
- 

DTd 
(2.52) 
DPplp 
(2.52) 
DPcd 
(2.03) 

IEd 
(2.73) 

II 
(3.09) 
DPse 
(2.59) 
DPLL 
(2.38) 

II 
(2.15) 

- 

DTdu 
(2.7) 
DPr 
(2.7) 
DPi 

(2.92) 
DPc 

(4.72) 

DPr 
(2.15) 

IEi 
(2.54) 
DPczp 
(2.54) 

DPi 
(2.54) 
DPc 
(3.1) 

DPpcp 
(2.67) 
DPczp 
(2.38) 
DPd 

(2.18) 
DPr 

(4.76) 
DPse 
(2.57) 

II 
(1.99) 
DPpcp 
(1.99) 

DTr 
(2.55) 

 
DPpcp 
(3.49) 

 
DPczp 
(3.12) 

Inicio 
 
 

Desenvolvimento 

 Condutas Estruturais 

 
- 
 

4 
(2.23) 

- - - 
12 

(2.32) 
- - 

11 
(4.01) 

- - 

10 
(2.21) 

12 
(2.81) 

11 
(2.42) 

9 
(1.99) 

8 
(2.13) 

Espacialização 

 Condutas Contextuais 
Pr 

(2.14) 
- - 

Pr 
(2.91) 

- - 
Pr 

(3.51) 
- - 

Pr 
(3.05) 

- 
Pr 

(2.57) 
Pr 

(2.52) 
- - Centro do Jogo 

 Condutas Posicionais 

 
- 
 

- - 

GR 
(1.90) 
DLat 

(3.27) 

- - - - 
DLat 

(2.10) 
MOf 

(2.18) 
- - 

MOf 
(2.41) 

MInt 
(1.99) 

- Estatuto posicional 
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Os resultados do Quadro 8 apresentam variedade de condutas 

comportamentais, especialmente no que respeita ao nível alto da qualidade do 

oponente (Figura 17).  

 

 

 

Figura 17. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério de “remate não enquadrado com a 

baliza adversária” (Frne), a partir de condutas objeto comportamentais, relativamente ao nível alto (A) 

da qualidade do oponente. 

 

De acordo com os valores mais elevados, conclui-se que as condutas 

ativadoras da fase ofensiva derivam principalmente da recuperação da posse 

de bola de forma indireta, o que significa que a iniciativa do jogo está no 

adversário, relegando a equipa para o aproveitamento de alguns momentos 

estáticos do jogo, como se verifica pelo DPc e DPi no retardo -2. 

“Apesar de mantermos a nossa identidade aproveitamos para 

trabalhar com os jogadores as diferenças que as variáveis podem 

aplicar ao nosso jogo”. 

“Aproveitamos também as bolas paradas”. 

 

A conduta prévia à Frne é o DPr, que nos sugere que, poderá haver 

alguma insistência na finalização, mas sem êxito. Tal facto acontece também 

quando a equipa defronta oponentes M, sendo a regularidade dos seus 

padrões superior com valores mais elevados para a conduta (II). Contudo, no 

momento que antecede a Frne, há também condutas de DPpcp, sugerindo que 

a equipa consegue uma melhor MPB. Este resultado poderá insinuar que o 

adversário se revela equivalente à equipa observada, havendo repartição de 

forças (Gréhaigne et al., 2011) de uma forma equilibrada, ou então que a 

equipa se apresenta com um resultado momentâneo favorável, como afirma o 

treinador: 

DPi 

DPr 

DPc 

Frne 

II 

IEd 

II 
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“Em situações de vantagem, e dependo do nosso oponente, 

fizemos alguma alterações, algumas delas através da troca de 

jogadores (substituições) outras pela troca de mentalidade (por 

exemplo: posse ao invés de ataque rápido) ”. 

 

Assim, o treinador adota estratégias durante o jogo que estão 

previamente planificadas como é o caso da abordagem aos oponentes de nível 

mais elevado: 

“Com os adversários com um nível mais elevado (...), alteramos o 

nosso passe, utilizando o passe mais direto para o último terço de 

campo.” 

 

Esta afirmação, porém, não é confluente com os registos revelados no 

Quadro 8, pois nota-se uma tentativa de saída para o ataque através do passe 

longo (DPpln no R-5 e DPplp no R-4), embora sem êxito, contra adversários de 

nível baixo. Existe, então alguma intermitência no fluxo condutural, mas nas 

condutas mais próximas da Frne, as condutas DPc e DPi também estão 

presentes com relevância, seguindo-se comportamentos de passe curto e 

cruzamento em momentos muito próximos da finalização. 

A conduta de transição por remate (DTr) surge também, imediatamente 

anterior à Frne, elucidando sobre a recuperação de bola por interceção (IEi) no 

retardo anterior que ativa a primeira (figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Padrões de possível conduta para a conduta critério de “remate não enquadrado 

com a baliza adversária” (Frne), a partir de condutas objeto comportamentais, com início da 

fase ofensiva por recuperação da posse de bola direta, relativamente ao nível baixo (B) da 

qualidade do oponente. 

 

No que concerne às condutas estruturais, a conduta critério do remate 

não enquadrado é ativada pelas condutas próximas da zona de finalização em 

todos os níveis de oponente. Relativamente ao nível alto, a SOf tem como 

DTr Frne IEi 
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conduta prévia, a zona 11, o que explica as condutas comportamentais 

descritas. 

Em relação ao nível baixo, a conduta objeto precedente surge na zona 9, 

que está associada com a fase estática do jogo (Mombaerts, 1998), 

provavelmente excitada por pontapés de livre direto executados pelo médio 

interior (MInt), conduta posicional associada. Quanto às condutas 

comportamentais, para o mesmo nível de oponente (B), há variedade de 

condutas desde o quarto acontecimento prévio ao remate não enquadrado 

(Figura 19), o que explica a maior facilidade em variar o centro do jogo, fruindo 

comportamentos relacionados com o cruzamento ou pontapé de canto. Uma 

vez que o oponente é menos forte dará a iniciativa do ataque à equipa 

estudada, corroborando a grande aleatoriedade de condutas comportamentais. 

 

 

 

Figura 19. Padrões de conduta definitiva para o critério de “remate não enquadrado com a 

baliza adversária” (Frne), a partir de condutas objeto estruturais, relativamente ao nível baixo 

(B) da qualidade do oponente. 

 

Denota-se, portanto, mais liberdade para impor a conceção de jogo da 

equipa, podendo-se inferir que a equipa recupera a bola no SMO ou até 

mesmo no SO, tal como idealizado pelo treinador: 

“Maioritariamente a equipa tenta recuperar a bola nas zonas 7, 9 e por 

vezes na zona 8 também.” 

 

Relativamente ao estatuto posicional, para o caso dos oponentes de 

nível alto, o guarda-redes (GR) e os defesas laterais (DLat) são bastante 

solicitados em comportamentos de reposição da bola na TIDA, mas nas 

condutas precedentes à Frne, é o médio ofensivo (MOf) a conduta objeto mais 

registada, que, eventualmente está associada ao drible (R-1), rompendo a 

estrutura defensiva contrária, já que se encontra na zona 11, ou por passe 

curto (R-1) assistindo outro jogador em zonas essenciais à finalização com 

êxito. De focar que estas condutas são imediatamente precedentes da Frne, 

pelo que se pode induzir que a equipa tenta aproveitar às poucas situações de 

8 10 Frne 11 12 
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desorganização do adversário de nível alto, para finalizar, como explicado pelo 

treinador: 

“ (...) optou-se pelas transições em ataque rápido aquando o 

confronto com adversários de nível alto.” 

  

Todavia, apraz informar que esta conduta critério é apenas indutora de 

finalização com sucesso das sequências ofensivas e não do objetivo do jogo 

(o golo). 
Seguidamente apresenta-se o Quadro 9 com informação relativa à 

influência da qualidade do oponente na finalização do ataque, através de 

remate enquadrado com a baliza adversária. 
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Quadro 9. Remate enquadrado com a baliza adversária (Fre) por qualidade do oponente. 

CONDUTA CRITÉRIO – Remate enquadrado com a baliza adversária (Fre) 

Retardos 
Análise Retrospetiva 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

A M B A M B A M B A M B A M B Qualidade do oponente 

Condutas Comportamentais 
 

IEi 
(2.32) 
DPpln 
(3.14) 
DPr 

(2.23) 
 

DTse 
(2.54) 
DPcd 
(2.26) 

- 
DTse 
(2.54) 

IEp 
(2.32) 

DPrc 
(2.13) 

IEi 
(2.33) 
DPczp 
(2.33) 
DPrc 

(2.23) 
DPdu 
(2.33) 

DTrc 
(3.45) 

DPd 
(1.96) 

IEi 
(2.32) 
DPczn 
(3.28) 
DPd 

(2.34) 

DTcd 
(2.40) 

- 

II 
(2.35) 
DTplp 
(2.25) 
DPpcp 
(2.54) 

DPi 
(3.86) 

DPrc 
(2.69) 

II 
(2.92) 

Inicio 
 
 

Desenvolvimento 

Condutas Estruturais 
 

4 
(2.27) 

 

- 
9 

(3.01) 
- 

6 
(2.36) 

9 
(3.47) 

8 
(2.06) 

11 
(2.40) 

9 
(3.63) 

8 
(2.76) 

- 

9 
(3.21) 

11 
(2.00) 

- 
12 

(2.12) 
9 

(3.66) 
Espacialização 

Condutas Contextuais 

- 
Pr 

(2.26) 
- - - 

Pr 
(1.96) 

- - 
Pr 

(2.96) 
- - - 

SPr 
(1.97) 

- - Centro do Jogo 

Condutas Posicionais 
 

Ext 
(2.32) 

 

- - - - - - - 
Ext 

(3.95) 
- - - 

DC 
(2.20) 

- - Estatuto posicional 
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Quando a equipa defronta oponentes menos fortes (B), há um maior 

leque de ações, revelando uma maior facilidade da equipa analisada em criar 

SOf no setor mais recuado da equipa adversária. Por outro lado, o facto da 

equipa jogar em zona pressionante no SMO, permite-lhe uma recuperação da 

posse de bola crucial, dificultando a construção do processo ofensivo do 

adversário (Amieiro, 2010), como podemos observar nos retardos contra o 

nível A, onde a conduta mais predominante é a intercerção (IEi). Verifica-se 

também um tipo de fluxo de jogo sustentado no passe longo (DPplp e DPpln).  

Um jogo direto acarreta riscos, “mas quando é executado com rigor e 

qualidade, tende a originar uma maior concretização de golos ou, pelo menos, 

a transportar o centro de jogo para zonas nas quais o risco defensivo é menor” 

(Barreira, 2006, p. 188) 

No âmbito das condutas estruturais, em todos os retardos registados, a 

equipa, contra oponentes B, revelou sempre o mesmo padrão de conduta (9) 

quanto à Fre. Este resultado está claramente relacionado com a conduta 

posicional do jogador extremo (Ext), visto que a equipa jogou algumas vezes 

num sistema tático de 1:4:3:3, numa fase inicial do CNJ e, por sua vez, contra 

adversários de nível B. 

O treinador: 

“ (...) começamos com o sistema de 4x3x3 o qual acabou por 

não ser bem assimilado pela equipa.” 

 

Concomitantemente, o provável bloco mais recuado por parte do 

adversário de nível baixo, pode estar na origem da fluência do jogo da equipa e 

consequentemente da tomada de decisão por diversas condutas. 

Para esta conduta critério (Fre), o nível médio do oponente não 

apresenta grande influência na alteração da conceção de jogo da equipa 

observada, pois a nível de condutas comportamentais, desenvolve-se um fluxo 

condutural baseado na MPB. A recuperação da posse de bola por ação 

defensiva seguida de passe (IEp) induz o fluxo condutural (R-4), onde se 

depreende que a equipa baixou a zona de pressão, visto que a bola é 

recuperada no SMD (6). Contudo, a transição por receção na zona 11, poderá 

indicar que por vezes a equipa tem intenção de colocar a bola longe da zona 

de pressão do seu meio campo. Este resultado não é concludente, uma vez 
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que o comportamento  de início da fase ofensiva é IEp e decerto que o jogador 

que executa esta conduta não terá sempre a intenção de utilizar o passe longo 

após a ação defensiva. 

Em ambos os tipos de finalização Frne e Fre, a equipa tem um fluxo 

condutural do jogo em inferioridade numérica (Pr), no que diz respeito às 

condutas contextuais, exceto contra oponentes de nível alto, onde interage em 

superioridade numérica (Spr), o que poderá estar relacionado com a 

capacidade de surpreender o adversário nos breves momentos de recuperação 

da posse de bola, tal como explicado no quadro anterior, relativamente à 

transição rápida para o ataque, aproveitando a desordem instaurada. 

Em relação às condutas posicionais, salienta-se a posição de defesa 

central na zona de finalização, imediatamente antes (R-1) do remate 

enquadrado, que é explicada pelas situações induzidas por recuperação de 

bola indireta e desenvolvimentos advindos da infração do adversário (DPi). 

Este jogador é bastante importante na zona de finalização, uma vez que 

as suas caraterísticas físicas possibilitam uma maior vantagem no “jogo aéreo”, 

tal como elucidado pelo treinador: 

“Aproveitamos também as bolas paradas com a subida dos 

defesas centrais, por terem porte atlético e boa impulsão.” 

 

Seguidamente no Quadro 10 apresentar-se-ão as consutas referentes à 

finalização em golo por qualidade do oponente. 
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Quadro 10. Finalização com obtenção de golo a favor (Fgl) por qualidade do oponente. 

 

CONDUTA CRITÉRIO – Finalização com obtenção de golo a favor (Fgl) 

Retardos 
Análise Retrospetiva 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

A M B A M B A M B A M B A M B Qualidade do oponente 

 Condutas Regulares 

- - 

DTplp 
(4.52) 
DTse 
(4.52) 
DPcd 
(3.08) 

DPd 
(3.59) 

- 

DPdu 
(2.52) 
DPLL 
(2.09) 

DPd 
(3.19) 

DPi 
(2.98) 

- 
DPplp 
(3.1) 

II 
(4.45) 

- 

DPpcn 
(3.23) 
DPplp 
(2.52) 
DPd 

(2.09) 
DPr 

(2.52) 

II 
(3.83) 
DPczp 
(3.25) 
DPr 

(2.85) 

- 

DPse 
(2.10) 

DPi 
(3.62) 

Inicio 
 
 

Desenvolvimento 

 Condutas Estruturais 
 

8 
(2.85) 

 

- 

4 
(2.07) 

12 
(2.37) 

- - 
12 

(2.77) 
- - 

12 
(2.10) 

12 
(2.19) 

- 
12 

(5.49) 

11 
(2.10) 

12 
(2.94) 

- 
11 

(3.92) 
Espacialização 

 Condutas Contextuais 
 
- 

 
- - - - - - - - - - - - - - Centro do Jogo 

 Condutas Posicionais 
 

MDef 
(2.18) 

 

- - - - - - - 

GR 
(2.30) 
MOf 

(2.09) 

- - - - - - Estatuto posicional 
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Na conduta critério Fgl denota-se um maior leque de condutas 

comportamentais, contrariamente à análise retirada das condutas critério da 

Fre. Quando a equipa defronta adversários de nível baixo (B), 

comparativamente com adversários de nível alto (A), revela pouca eficiência no 

fluxo condutural do jogo.  

As condutas de passe longo (DTplp e DPplp), duelos (DPdu), reposição 

da bola por lançamento (DPLL) e ações sem êxito do adversário (DPse), 

remetem-nos para um fluxo condutural aleatório e algo confuso, pois não 

parece haver objetividade do ataque.  

Estes resultados poderão estar relacionados com alguma ansiedade por 

parte destes jogadores, pois a necessidade de obter um bom resultado contra 

equipas de nível baixo deixa a equipa mais pressionada. Por outro lado, o nível 

de experiência futebolística é diferente do escalão sénior e, portanto, há mais 

irregularidades nos comportamentos tático-técnicos como tomada de decisão, 

bem como nas “habilidades percetivo-cognitivas” (Casanova, 2012, p. XVII).  

Um estudo revelou que existem diferenças no desempenho antecipatório 

de resposta no contexto do jogo de Futebol, ou seja, futebolistas com nível de 

conhecimento futebolístico superior evidenciaram um acerto mais elevado na 

antecipação da decisão do portador da bola do que os futebolistas com nível de 

conhecimento futebolístico inferior (idem, 2012). 

Também Almeida (2010) encontrou diferenças significativas no 

desenvolvimento e finalização das sequências ofensivas, comparando dois 

grupos de jovens jogadores com níveis diferentes de experiência no jogo de 

Futebol. 

Por outro lado, os resultados poderão estar relacionados com a TEDA 

ímplicita na conceção de jogo que o treinador idealiza: 

“Sempre que recuperamos a posse de bola, procuramos de forma 

rápida explorar a velocidade dos nossos laterais e 

extremos/avançados, optando por uma transição em 

profundidade” 

 

 Conseguem-se evidenciar menos condutas comportamentais, aquando 

do confronto com equipas de nível alto, no entanto poderá não significar um 

fluxo condutural de jogo com melhor qualidade, pois os resultados estão 
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DPczp Fgl 

DPd 

II 

DPi 

II 

DPr 

DPd 

assentes em quebras na posse de bola nas condutas prévias ao golo (Fgl) 

(Figura 20). 

 Neste contexto o treinador entrevistado refere: 

“Com os adversários com um nível mais elevado (...) alteramos o 

nosso passe, utilizando o passe mais direto para o último terço de 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério “Finalização com obtenção de 

golo a favor” (Fgl), a partir de condutas objeto comportamentais, relativamente ao nível alto (A) 

da qualidade do oponente. 

 

Como foi referido nas linhas acima, o passe longo e em profundidade foi 

mais utilizado contra adversários de nível baixo, enquanto contra adversários 

de nível alto, não se observaram comportamentos relacionados com o passe 

longo, nem tampouco se verifica nenhum tipo de conduta relativa ao passe 

curto, induzindo uma maior variedade no tipo de passe utilizado (Figura 20).  

O desenvolvimento da posse de bola provavelmente ocorre por ação do 

drible (DPd), nos retardos -4 e -3, significando que a fase ofensiva poderá 

derivar dos comportamentos criativos (Figura 20). Salienta-se o 

desenvolvimento por infração do adversário, que surge imediatamente após o 

drible, interrompendo a ação do atacante. Os dados mais relevantes aparecem 

nos dois momentos precedentes (R-2 e R-1) ao golo onde a equipa recupera a 

bola de forma indireta (II). Este comportamento ativa a conduta objeto de 

cruzamento, induzindo o aproveitamento de esquemas táticos, como por 

exemplo pontapés de canto e pontapés de livre indireto, para posterior 

cruzamento da zona 12 para a zona de finalização (11) tal como demonstrado 

na Figura 21, o que é consonante com a ideologia do treinador: 

“As bolas paradas também são aproveitadas para fazermos o 

cruzamento, quando possível, para a finalização.” 
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Figura 21. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério “finalização com obtenção de 

golo a favor” (Fgl), a partir de condutas objeto estruturais. 
 

As tendências atuais apontam para um futebol mais calculista, onde as 

equipas balanceiam o risco (Gréhaigne et al., 1997), evitando por vezes, tomar 

a iniciativa do jogo. Deste modo, nota-se uma preocupação maior na 

planificação estratégica, de acordo com o adversário em questão, tal como foi 

referido várias vezes pelo treinador da equipa estudada, afirmando que, 

“A planificação surge assim mais concetual (focada com a ideia 

de jogo para a equipa) mas com pequenas cautelas de acordo 

com o adversário.” 

 

 Esta conceção de jogo é corroborada por Braz (2007) e (Garganta & 

Oliveira, 1996), na medida em que alertam para uma regulação do processo de 

treino que vá de encontro à ideologia do treinador, mas com as adaptações 

necessárias ao meio envolvente, ou seja, o jogo de Futebol. 

 Por sua vez, o treinador apresenta algumas preocupações, 

“ (...) trabalho organizacional com adaptações do jogo anterior e 

estratégia com esquemas táticos e definição de posicionamento.” 

 

Para além de ser confluente com os padrões conduturais nos jogos 

contra adversários de nível alto, o treinador atribui importância às situações 

que não resultam do jogo aberto, i.e., situações relativas à sua fase estática 

(Mombaerts, 1998), o que se torna pertinente nos dias de hoje, onde as “bolas 

paradas” têm assumido bastante relevância para o sucesso das SOf (Corbellini, 

2010). 

De referir que o nível médio não apresentou qualquer valor significativo 

no que concerne à finalização em golo. 

A figura seguinte apresenta o padrão tático do fluxo condutural do jogo a 

partir de uma fase estática com recuperação indireta, relativamente aos 

confrontos da 2ª fase da competição e contra oponentes de nível alto. 

12 

11 

Fgl 12 
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Apraz-se informar que, apesar da conduta objeto ser o lançamento de 

linha lateral, assume-se que as condutas comportamentais anteriores a terceiro 

retardo retrospetivo (R-3) revelam inconsistência, daí que se tenha admitido 

esta fase, momentaneamente estática, como uma recuperação da posse de 

bola de forma indireta, como demonstrado na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério “finalização com obtenção de 

golo a favor” (Fgl), relativamente à 2ª fase da competição e ao nível alto (A) da qualidade do 

oponente. 

 

Os resultados demonstram a importância da regulação do processo de 

treino, relativamente à definição dos esquemas táticos ofensivos.  

Conclui-se que o fluxo condutural de jogo referente à variável situacional 

1ª fase apresenta os mesmos padrões táticos da fase ofensiva, que o fluxo da 

variável situacional nível alto. 

Tendo em conta que a 1ª fase do CNJ está dividida em duas zonas 

(Norte e Sul), as equipas defrontadas são, na sua maioria de nível baixo, ao 

passo que a 2ª fase do CNJ, a equipa estudada defronta oponentes mais fortes 

na fase de apuramento de campeão. Logo, o facto de ser óbvio que o padrão 

condutural se viesse a revelar igual para estas duas variáveis situacionais, não 

torna a conclusão contraproducente, pois, desta forma averiguou-se que a 

equipa mantém algumas diretrizes na sua fase ofensiva, independentemente 

da variável situacional. 

R-2:II 

R-1: 

a)DPr 

b) DPczp 

Fgl 
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Deste modo, apresenta-se o padrão do fluxo condutural para a conduta 

critério golo, tendo em conta o nível baixo do adversário e correspondendo 

maioritariamente à 1ª fase da competição. 

 

Figura 23. Padrões de conduta definitiva para a conduta critério “Finalização com obtenção de 

golo a favor” (Fgl), relativamente à 1ª fase da competição e ao nível baixo (B) da qualidade do 

oponente. 

 

Neste caso, o ínicio da fase ofensiva poderá estar associado a diversas 

condutas comportamentais, incluindo a recuperação da posse de bola indireta, 

mas o importante é perceber que o método de jogo é direto e em profundidade 

com alguns comportamentos de desordem nas condutas precedentes como é o 

caso da insistência em remate (DPr) e das constantes intervenções sem êxito 

do adversário (DPse), culminando numa finalização em golo advinda de 

alguma confusão onde se aproveita o erro do adversário. 

R-3:DPplp 

R-2:  

a) DPr 

b) DPd 

Fgl  

R-1:DPse 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

Através das análises descritiva e sequencial dos dados afigura-se 

plausível concluir que: 

 

 A equipa apresenta padrões de jogo ofensivos confluentes com a 

conceção de jogo idealizada pelo respetivo treinador; 

 Os padrões táticos no fluxo condutural do jogo da equipa 

despontam semelhanças entre as variáveis situacionais: 1ª fase 

da competição e nível alto da qualidade do oponente, assim como 

2ª fase e nível baixo; 

 A qualidade do oponente influencia os padrões atacantes da 

equipa, pelo que contra adversários de nível alto, a planificação 

estratégica e tática têm uma influência superior, 

comparativamente com os adversários de nível baixo; 

 A análise das condutas posicionais, através do estatuto 

posicional, não se revelou significativa para o estudo em questão; 

 A opção pelo ranking dividido em três níveis de qualidade do 

oponente, não acrescentou resultados diferentes em relação aos 

trabalhos existentes. A análise retrospetiva das condutas objeto 

para o nível médio não se revelou significante, especialmente na 

conduta critério do golo (Fgl), onde não se manifestou nenhuma 

ocorrência com valor de Z superior a 1,96; 

 A identidade de jogo da equipa deverá ser o foco principal do 

treinador na regulação do processo de treino, tendo em vista a 

construção de uma dinâmica que vá de encontro ao objetivo do 

jogo. Porém, esta conceção de jogo não deverá descurar as 

tendências de evolução do Futebol, procurando consubstanciar 

alguns recursos estratégicos quando o contexto do jogo assim o 

requerer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 



 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

89 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

“Senti-me cansado mas contente (...) Tudo o que 

perdi, tudo o que deixei de fazer e todas as 

privações fazem sentido. A recompensa chegou 

finalmente.” 

 

(Mourinho in Mourinho & Lourenço, 2004, p. 185) 

 

 

O Futebol contém um caráter de imprevisibilidade e aleatoriedade que o 

torna muito atrativo no quadro do espetáculo desportivo. 

Partindo do pressuposto que a imprevisibilidade sustenta momentos de 

ordem e desordem no jogo, “o jogador participa num jogo cujo resultado está 

para ele em aberto” (Garganta & Cunha e Silva, 2000, p. 1), devendo para isso, 

em conjunto com a sua equipa, aproveitar-se dos erros do adversário para tirar 

proveito da sua tomada de decisão emergente do espaço e do tempo em que a 

ocorre. Contudo, face à evolução das equipas, do ponto de vista 

organizacional, essencialmente na fase defensiva, denota-se um decréscimo 

da espetacularidade do jogo, remetendo a nossa atenção para outros fatores. 

O Futebol assume-se como um desporto coletivo que, dadas as suas 

caraterísticas, abarca uma infinidade de comportamentos e ações no decorrer 

do seu jogo, tendo em vista o golo e o consequente sucesso competitivo. 

Porém, em equipas de elite, tal variabilidade tende a ser regularizada, 

atendendo ao nível de jogo desenvolvido. É neste sentido que “um sistema 

caótico pode ser isoladamente imprevisível mas globalmente estável se o seu 

estilo particular de irregularidade persistir face a pequenas perturbações” 

(idem, 2000, p. 4), i.e., o que faz o jogo é a transformação da causalidade em 

casualidade, ou seja aproveitar o momento; e quem ensina a aproveitar o 

momento são a estratégia e a tática. 

No presente estudo, analisou-se como a equipa de juniores A do 

Sporting Clube de Braga se comporta no que concerne à sua fase ofensiva. 
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De acordo com os resultados constata-se que a equipa apresenta 

padrões de conduta comportamental assentes numa conceção de jogo latente 

na organização da fase ofensiva em ataque posicional. No entanto, denota-se 

que na maioria das sequências ofensivas, o padrão que induziu maior eficácia 

representa-se através de um jogo direto e vertical, preferencialmente com o 

recurso ao passe longo seguido de ações individuais como o drible ou o 

remate. 

Por norma, a saída de bola pelo guarda-redes é realizada através de 

uma reposição curta e direta para os defesas centrais. Estes jogadores são 

bastante solicitados na conceção de jogo adotada pela equipa, contribuindo na 

fase de construção do ataque posicional através de constantes passes para os 

defesas laterais, utilizando-se assim um estilo indireto na etapa inicial do 

ataque. Todavia, a equipa apresenta padrões de jogo definidos através de uma 

reposição de bola em profundidade pelo guarda-redes como descreveremos 

mais adiante. 

Quando a equipa apresenta um sistema tático de 1:4:4:2 com losango, a 

transição para o ataque é realizada de duas formas: (i) por intermédio do médio 

ofensivo que baixa a posição e transporta o jogo pelo corredor central através 

de confrontos 1x1 para atingir zonas mais avançadas do terreno de jogo, 

aproveitando a subida dos laterais e o apoio dos médios interiores, deixando os 

avançados unicamente predispostos para intervir na zona de finalização, após 

o cruzamento; (ii) ou por meio de um jogo direto em profundidade, através do 

passe longo, dos defesas centrais para o setor ofensivo. Aqui parecem ocorrer 

três padrões possíveis: (1) receção na zona central média-ofensiva pelo médio 

ofensivo e posterior desenvolvimento por drible e progressão, finalizando ele 

próprio a SOf, normalmente através de remate não enquadrado ou enquadrado 

com a baliza adversária; (2) passe direto do médio ofensivo ou receção e 

posterior passe para o corredor lateral esquerdo (zona 10), onde surge o 

defesa lateral para cruzar para os avançados que terminam a SOf na zona 11, 

normalmente com remate não enquadrado com a baliza adversária; e (3) 

receção no corredor lateral direito (zona 12) pelo avançado direito que efetua 

cruzamento para a zona 11, onde a jogada é finalizada também com remate 

não enquadrado. Quaisquer das SOf observadas terminam em situação de 

inferioridade numérica relativa no momento precedente ao remate, na zona 
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propícia para a finalização (11), onde atuam quase sempre três jogadores, tal 

como idealizado pelo treinador: 

 “ (…) finalização, em que deverão aparecer normalmente três 

jogadores, os dois avançados e o médio ofensivo quando o 

cruzamento é feito pela ala esquerda (zona 10) ou um avançado, 

um médio ofensivo e um médio interior quando o cruzamento é 

efetuado na ala direita (zona 12)”. 

 

No entanto, o sistema tático preferido pelo treinador é o 1:4:3:3 embora 

tendo sido utilizado somente na 1ª volta da 1ª fase do CNJ ou em momentos 

estratégicos de determinados jogos. Por isso, os padrões de jogo observados 

não são concludentes, mas permitem-nos afirmar que o método de jogo 

utilizado era assente na manutenção da posse de bola, utilizando os extremos 

como finalizadores das SOf ou últimos intervenientes imediatamente antes do 

avançado. Neste dispositivo tático, a equipa demonstrava menor eficácia, pois 

só com um avançado os desequilíbrios na defesa contrária não eram tão 

evidentes. Além disso, o médio defensivo era bastante solicitado no equilíbrio 

da equipa, através das constantes coberturas ofensivas e recuperações da 

posse de bola por interceção ou ações defensivas seguidas de passe no setor 

médio defensivo (zona 5), indo ao encontro de Castelo (1986) quando referiu 

que 92% das recuperações de bola são efetuadas no meio campo defensivo, 

das quais 49% no corredor central. Já (Barreira, Garganta, Guimaraes et al., 

2013), acerca das equipas semi-finalistas do campeonato do mundo FIFA 

2010, indica que a recuperação da posse de bola na zona 5 indicia maior 

eficácia nas ações ofensivas subsequentes. 

Contudo, não podemos descurar a recuperação da posse de bola nas 

zonas mais ofensivas do terreno, pois “no setor defensivo evita a progressão 

do adversário em direção à sua própria baliza” mas “no setor ofensivo aumenta 

a probabilidade de finalizar a jogada devido à proximidade da baliza adversária” 

(Andrade, 2010). 

Neste sentido, podemos aferir que o sucesso da fase ofensiva depende 

muito da zona de interrupção do ataque do adversário e, para tal, na equipa 

estudada o médio defensivo revela-se um jogador chave. Todavia, num 

sistema tático de 1:4:3:3, parece-nos que o seu desgaste foi superior e as 
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caraterísticas deste jogador não lhe permitiam atuar com a mesma intensidade 

na transição defesa/ataque. A equipa via-se assim mais equilibrada na 

transição ataque/defesa, mas acresecendo o facto dos médios interiores ou 

ofensivos atuarem muito distanciados do centro de jogo, aquando a 

recuperação da posse de bola, a equipa acarretava graves problemas na 

transição para o ataque, não aproveitando as situações de desequilíbrio do 

adversário. Assim se explica a maioria da finalização do ataque em 

inferioridade numérica contra equipas de nível baixo, já que estas não 

apresentam uma organização defensiva tão apurada como as equipas de nível 

alto. 

Pensamos também que o nível de experiência de jogo formal desta 

equipa é bastante inferior, quando comparado com a maioria dos estudos 

sobre equipas de elite, o que revela um estado de irregularidade e imaturidade 

nas ações tático-técnicas, bem como na inerente tomada de decisão. 

É importante salientar que quando a equipa defende em zonas mais 

avançadas do terreno de jogo, consequentemente defenderá mais longe da 

sua baliza, dificultando mais as ações ofensivas do adversário (Mombaerts, 

2000). Deste modo, a opção do treinador pela alteração do sistema tático para 

1:4:4:2 faz sentido, pois conseguiu aumentar a eficácia de recuperação da 

posse de bola em zonas mais adiantadas do terreno de jogo, como 

demonstram os resultados encontrados relativamente à zona 8 do terreno de 

jogo. Este comportamento é mais incidente na 2ª fase da competição e/ou 

contra adversários de nível mais alto, mostrando a sua preocupação em 

corroborar as afirmações anteriores: 

 “Optamos por bloco alto para condicionar a intervenção do jogo 

do adversário, principalmente com equipas de nível elevado. 

Maioritariamente a equipa tenta recuperar a bola nas zonas 7, 9 e 

por vezes na zona 8 também. Uma pressão mais forte no 

momento de construção do adversário, sendo altura em que 

normalmente mais se expõe aquando a fase de transição 

defesa/ataque.” 

 

Urge ainda a necessidade de referir que os padrões de jogo obtidos 

aquando da finalização em golo derivam de situações de bola parada 
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(esquemas táticos), especialmente pontapés de baliza e lançamentos de linha 

lateral. Estes resultados demonstram a importância da regulação do processo 

de treino relativamente à definição dos esquemas táticos ofensivos, os quais, o 

treinador atribui bastante importância. 

Mombaerts (2000) reporta-se a este momento como a fase estática do 

jogo que, num estudo centrado em cinco jogos de alta competição, se revelou 

responsável por cerca de 30% das sequências dinâmicas ofensivas. 

Já em 1993 (Jinshan et al.), se verificava a relevância da influência desta 

fase estática no desfecho dos jogos de alto rendimento e atualmente tem 

havido uma preocupação acrescida no entendimento destas situações no jogo 

de Futebol, pois são fases momentâneas onde os jogadores têm tempo para 

operacionalizar as nuances estratégicas definidas na conceção de jogo 

abordada pelo treinador. 

Também Barreira (2006, p. 33), na proposta de um modelo de 

organização do jogo de Futebol, refere que “este parece ser um aspeto a ter 

em consideração aquando da análise da origem dos golos” 

Na 1ª fase do CNJ e/ou contra adversários de nível baixo, a maioria dos 

golos foi obtida por pontapés de baliza ou passes longos desde os setores 

defensivo (zona 2) e médio defensivo (zona 5) central, onde consequentemente 

se evidenciou a atuação do médio ofensivo ou a insistência do avançado após 

alguma desordem na zona mais propícia para a finalização (11). 

No que concerne à 2ª fase do CNJ denota-se uma preocupação 

acrescida no aproveitamento do lançamento de linha lateral, onde os 

intervenientes são os mesmos: médio ofensivo e avançado após reposição de 

bola pelo defesa lateral. Tal acontecimento será de extrema importância para o 

clube, pois apesar do treinador referir uma preocupação com as situações de 

bola parada não explicita quais, dando a entender que se preocupa 

essencialmente com os pontapés de canto pois o comportamento subsequente 

é o cruzamento: 

 “Quase sempre com cruzamento. Aproveitamos também as bolas 

paradas com a subida dos defesas centrais, por terem porte 

atlético e boa impulsão.“ 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

94 

De facto, ainda que os resultados não indiquem a frequência de 

participação dos defesas centrais em zonas mais ofensivas, observou-se que 

em todos os pontapés de canto a subida destes jogadores e a consequente 

finalização, quase sempre em remate enquadrado com a baliza adversária. 

Conclui-se então que o método de jogo ofensivo utilizado na 1ª fase do 

CNJ apresenta-se semelhante ao utilizado aquando do confronto com equipas 

de nível baixo, enquanto o método de jogo ofensivo utilizado na 2ª fase é 

também verificado aquando do confronto com adversários mais fortes. 

Contudo, a ideologia do treinador apontava para diferenças na forma de atuar 

perante adversários mais fortes na 2ª fase do CNJ: 

“Na primeira fase, aquando do encontro com adversários de 

menor nível, optamos por dar ênfase à manutenção da posse de 

bola, com uma maior circulação no sector mais recuado (defesa e 

meio campo defensivo), partindo depois em jogo apoiado para o 

ataque. Apesar de mantermos a nossa identidade aproveitamos 

para trabalhar com os jogadores as diferenças que as variáveis 

podem aplicar ao nosso jogo.” 

 

Em suma, a identidade de jogo da equipa deverá ser o foco principal de 

treino e da evolução que o treinador persegue, tendo em vista a criação de 

dinâmicas de conquista alicerçadas num forte apelo à “imagem” que a equipa 

irá construir sobre o seu jogo e consequente pensamento concetual. Contudo, 

a especificidade da modalidade e os constantes avanços no seu estudo 

obrigam a preocupações estratégicas em determinados momentos do jogo e da 

competição. 

A planificação estratégica e a respetiva operacionalização (planificação 

tática), juntamente com a planificação concetual, deverão estar intimamente 

ligadas na construção da identidade da equipa e da sua conceção de jogo. 
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7. PROPOSTAS FUTURAS 
 
 
 

“Os resultados científicos (...) não passam de 

aproximações provisórias a serem apreciadas por 

um tempo e depois descartadas assim que novas 

evidências estejam disponíveis.” 

 

(Damásio, 1994). 

 

 

Face ao trabalho desenvolvido neste estudo e após reflexão e análise 

sobre as pesquisas existentes, deixam-se nestas linhas algumas propostas de 

investigação para futuros estudos: 

 Estudar os padrões táticos das sequências ofensivas finalizadas 

com eficácia, paralelamente, entre jogo estático (esquemas 

táticos) e as restantes situações do jogo; 

 Comparar os padrões táticos das sequências ofensivas 

finalizadas com eficácia, entre equipas de elite e não elite; 

 Averiguar os padrões táticos das sequências ofensivas finalizadas 

em golo (Fgl) em equipas de Futebol de 7; 

 

Parece ainda justificar-se a necessidade de deixar algumas sugestões 

no âmbito institucional (clube em causa): 

 Colaboração na investigação, por parte do clube, no sentido de 

lhe atribuir mais credibilidade; 

 Proporcionar estágios e formações nas equipas de elite aos 

estudantes de Treino de Alto Rendimento Desportivo, numa 

relação de cooperação mútua. 
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Carlos Valadar (CV) – 1. Dos diversos tipos de planificação que conhece, 

qual ou quais tende a colocar mais em prática? Porquê essa opção? 

Pedro Duarte (PD) – Não temos uma mais conservadora ou mais actual, 

porque vamos sempre ao encontro da própria equipa e dos jogadores. 

Em termos de microciclo semanal (de sábado a sábado), preparávamos um 

trabalho diferenciado dos atletas que jogaram para os restantes, na segunda. 

Na terça as cargas eram mais elevadas ou de mais intensidade, trabalho de 

jogos reduzidos 3x3 ou 4x4, com apoios. Mas mesmo os jogadores 

habitualmente titulares não conseguiam atender à intensidade. Por isso 

dividíamos os atletas em que metade estava com o preparador físico num 

trabalho mais individualizado e a outra metade fazia um trabalho mais 

específico de jogo. Quarta e quinta, trabalho organizacional com adaptações do 

jogo anterior e estratégia com esquemas táticos e definição de posicionamento. 

A planificação surge assim mais concetual (focada com a ideia de jogo para a 

equipa) mas com pequenas cautelas de acordo com o adversário. 

CV – 2. Na sua conceção de jogo, qual a estrutura tática que prefere? 

Quais são os factores que o conduzem por determinada estrutura? 

PD – 4x3x3, dado no meu entendimento ser a estrutura mais equilibrada no 

que toca ao equilíbrio tatico da equipa. Respondendo à segunda pergunta, 

considero que a tatica deverá ser escolhida em sentido da equipa que 

dispomos, e não só como um pré-formato ao qual subjugamos e formatamos 

os jogadores que temos no momento. 

CV – 2.1. Utiliza a estrutura tática preferida na sua equipa?  

PD – 4x4x2 losango, o que acaba por ir contra a minha estrutura tatica 

predilecta, mas que depois de analisada a equipa e testados os dois sistemas 

(4x3x3 e 4x4x2 Losango) acabou por ser aquele em que os jogadores tinham 

maior capacidade de sucesso. Sendo assim, optei por o 4x4x2 Losango, tendo 

um maior equilíbrio e garantia por parte da equipa. 

CV – 2.2. Ao longo da época desportiva, tende a variar a estrutura tática 

utilizada? 



ANEXO I – ENTREVISTA AO TREINADOR DA EQUIPA 

 

XX 

 

PD – Alterações quando em inferioridade numérica, optando pelo equilíbrio 

defensivo, jogando só com um avançado. Dependendo de algumas 

condicionantes que possam surgir e alterar as variáveis de jogo (expulsão por 

exemplo), podemos conceber algum alteração de cariz tatico ou se não for 

necessário, apenas alterações de funções a determinado(s) jogador(es). Na 

presente época, começamos com o sistema de 4x3x3 o qual acabou por não 

ser bem assimilado pela equipa, o que nos levou a partir do meio da primeira 

fase a alterar a disposição da equipa para 4x4x2 Losango. No prolongar do 

campeonato e de acordo com as características dos jogadores que disponha, 

em momentos do jogo fomos também alterando algumas nuances da 

disposição tatica da equipa de acordo com o adversário. 

CV – 2.2.1. Em caso afirmativo, quais as variáveis situacionais que o 

influencia? 

CV – a) Fase da competição (1ª e 2ª fases)? 

PD – Na 2ª fase com equipas de maior qualidade, optámos mais pelas saídas 

rápidas na transição defesa/ataque, em contra-ataque ou ataque rápido. Em 

termos defensivos a equipa utilizava um bloco alto em toda a época. Fomos de 

acordo com o nosso adversário e a fase em que nos encontrávamos, alterando 

alguns factores, como foi o caso das saídas rápidas contra os oponentes de 

patamar de nível alto. Na primeira fase, aquando do encontro com adversários 

de menor nível, optamos por dar ênfase à manutenção da posse de bola, com 

uma maior circulação no sector mais recuado (defesa e meio campo 

defensivo), partindo depois em jogo apoiado para o ataque. Apesar de 

mantermos a nossa identidade aproveitamos para trabalhar com os jogadores 

as diferenças que as variáveis podem aplicar ao nosso jogo. 

CV – b) Resultado momentâneo do jogo? 

PD – Em situações de vantagem, e dependo do nosso oponente, fizemos 

alguma alterações, algumas delas através da troca de jogadores (substituições) 

outras pela troca de mentalidade (por exemplo: posse ao invés de ataque 

rápido) e outras no que toca às funções a desempenhar por parte do jogador 

(por exemplo, variações de corredor, desmarcação, contenção). 

CV – c) Qualidade do adversário? 

PD – Como tinha referido, optamos por manter a nossa identidade, podendo de 

acordo com o adversário alterar apenas a mentalidade de jogo da equipa 
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(segunda fase, optou-se pelas transições em ataque rápido aquando o 

confronto com adversários de nível alto). 

CV – 3. Em que zona do terreno de jogo pretende que a sua equipa 

normalmente recupere a posse de bola? Qual a razão da sua preferência? 

PD – Optamos por bloco alto para condicionar a intervenção do jogo do 

adversário, principalmente com equipas de nível elevado. Maioritariamente a 

equipa tenta recuperar a bola nas zonas 7, 9 e por vezes na zona 8 também. 

Ao subirmos o nosso bloco e dado dispormos de jogadores de estatura alta 

(excepção feita ao Médio Defensivo habitual), optamos por fazer um pressão 

mais forte no momento de construção do adversário, sendo altura em que 

normalmente o adversário mais se expõe aquando a fase de transição 

defesa\ataque. 

CV – 4. Após recuperação da posse de bola, privilegia uma transição 

defesa/ataque que permita a progressão em profundidade ou privilegia o 

desenvolvimento da posse de bola (organização ofensiva)?  

PD – Numa primeira fase aproveitamos, sempre que possível por uma saída 

rápida como primeira ideia, quase sempre pelos corredores laterais. 

Sempre que recuperamos a posse de bola, procuramos de forma rápida 

explorar a velocidade dos nosso laterais e extremos\avançados optando por 

uma transição em profundidade. Como tambem já foi referido anteriormente, 

em alguns momentos, dependendo dos oponentes, podemos alterar alguns 

pequenos processos de transição, dando mais destaque à posse e saída em 

desenvolvimento da mesma. 

CV – 5. Qual o tipo de passe que privilegia enquanto em desenvolvimento 

da posse de bola (organização ofensiva)? Porquê? 

PD – Depende da fase. Numa 1ª fase do campeonato, passe curto; numa 2ª 

fase optávamos por um passe mais direto para o setor ofensivo. 

Aquando do início do campeonato, optámos pelo passe curto, dada a maior 

taxa de sucesso no uso do mesmo pela equipa. Com os adversários com um 

nível mais elevado na segunda fase do campeonato, alteramos o nosso passe, 

utilizando o passe mais direto para o ultimo terço de campo. 

CV – 6. Qual(is) o(s) comportamentos (s) que pretende que preceda(m) a 

finalização? Porquê? 
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PD – Quase sempre com cruzamento. Aproveitamos também as bolas paradas 

com a subida dos defesas centrais, por terem porte atlético e boa impulsão.  

Os nossos processos ofensivos centram-se em explorar as alas de forma a 

conseguirmos o cruzamento para a zona 11 de forma a finalizarmos as jogadas 

em remate e golo. As bolas paradas também são aproveitadas para fazermos o 

cruzamento quando possível para a finalização. 

CV – 6.1. Por norma, quantos jogadores espera que surjam na zona de 

finalização? Porquê? 

PD – 3 zonas de finalização com 3 jogadores. Nós consideramos três zonas de 

finalização, em que deverão aparecer normalmente três jogadores, os dois 

avançados e o médio ofensivo quando o cruzamento é feito pela ala esquerda 

(zona 10) ou um avançado, um médio ofensivo e um médio interior quando o 

cruzamento é efetuado na ala direita (zona 12). 

CV – 6.2. Quais os jogadores (estatuto posicional) que participam 

diretamente na finalização do ataque? Porquê? 

PD – O 2º avançado pelo corredor lateral direito e o defesa esquerdo pelo 

corredor lateral esquerdo, além dos 3 finalizadores. 

No nosso processo de finalização contamos para além dos três finalizadores 

nas zonas dos mesmos, com a participação do segundo avançado no corredor 

lateral direito e do nosso defesa esquerdo pelo corredor oposto. 

CV – 7. Houve um reajuste da 1ª para a 2ª fase em termos de objetivos da 

equipa para a presente época. 

PD – Dada a diferença de dificuldade e consequente qualidade dos oponentes, 

foram alterados os objectivos de fase para fase. Na primeira o objetivo passava 

por nos qualificarmos no dois primeiros lugares, ficando o melhor classificado 

em relação aos nossos dois principais rivais (FC Porto e Vitória SC). Na 

segunda fase o objetivo passou a ser ficar entre os quatro primeiros lugares 

com um sub objetivo de procurar entrar entre os três primeiros lugares.
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ANEXO III – RESULTADOS DAS JORNADAS DO CNJ 

(disponível em http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6426&epoca_id=142&menu=allmatches&compet_id_jogos=136, consultado a 29 de julho) 

http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6426&epoca_id=142&menu=allmatches&compet_id_jogos=136

