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Resumo 

 

A preparação de uma equipa de Futebol envolve processos criteriosos, 

coerentes e desenvolvidos de acordo com a especificidade do contexto em que 

a prática ocorre. Neste âmbito, a metodologia de treino e a observação e 

análise do treino/jogo afiguram-se cruciais na otimização da performance dos 

jogadores e das equipas. O presente trabalho visa indagar as perceções do 

Treinador e dos jogadores de uma equipa de Futebol a propósito dos 

comportamentos do Ponta-de-Lança em contexto de competição. Neste 

sentido, aplicou-se um inquérito ao Treinador e aos Pontas-de-Lança da equipa 

sénior do Futebol Clube Penafiel, tendo também sido observados os treinos e 

os jogos oficiais desta equipa ao longo da época desportiva 2013/14. Assim, 

foram descritas as perceções do Treinador e dos Pontas-de-Lança e 

analisaram-se os jogos em que estes obtiveram golo(s). Os resultados 

emergem do cotejo entre as perceções do Treinador e do Ponta-de-Lança, 

assim como da comparação entre estas perceções e os comportamentos 

observados em competição. Concluiu-se não haver concordância em relação 

às perceções do Treinador e dos Pontas-de-Lança. Esta falta de concordância, 

foi expressivamente maior na fase defensiva, sendo atenuada na fase ofensiva 

em situações em que a bola é pertença do setor ofensivo da equipa. No 

momento de transição ofensiva os Pontas-de-Lança posicionaram-se mais nos 

corredores laterais e no momento de organização ofensiva realizaram mais 

desmarcações na profundidade. Ainda no momento de organização ofensiva 

verificou-se que quando o Ponta-de-Lança marcou golo o seu posicionamento 

foi sempre registado no corredor central, realizando desmarcações verticais na 

profundidade. Fica a sensação de termos concluído esta fase final de 

formação, usufruindo, claramente, de um conhecimento aplicado que nos 

permite melhor encarar a função de treinador. 
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Abstract 

 

The preparation of a Football team involves processes that require coherent 

and consistent criteria, developed according to the specificity of the context of 

practice. In this sense, the applied training methodology and the observation 

and match/training analysis procedures appear to be crucial in optimizing the 

performance of Football players and teams. The present study intends to 

apprehend the perceptions of the players and the coach of Futebol Clube 

Penafiel senior team, about strikers’ behaviour in competition context. For this, 

a survey was applied to the respective coach and strikers. Also, training 

sessions and official matches were observed all over the season 2013/14. 

Thus, coach and strikers perceptions were described, and the matches’ 

whereas the studied strikers scored goal(s) were analysed. The results of this 

study emerged from the perceptions of the coach and the strikers, as well as 

from the comparison between these perceptions and the behaviours observed 

and recorded in competition context. We concluded that the studied coach and 

strikers did not have total agreement regarding their perceptions about strikers 

attacking dynamics. These incongruences were lower in the offensive phase in 

relation to the defensive phase, in particular when the ball was played in the 

offensive sector of the observed team. In offensive transition moment, strikers 

positioned in the lateral paths, and during the offensive organization moment, 

strikers have realized preferentially movements into depth of the field. Also in 

offensive organization moment, goals were scored with the striker positioned in 

the central path, with previous movements in vertical sense into depth of the 

field. In the end of this stage of our academic formation, we are sure about the 

important contribution of this work to acquire greater knowledge, theoretical but 

mainly practical, that gave us a better preparation to face coaching missions.  
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1.1. Pertinência e âmbito do estudo 

O Futebol caracteriza-se por se jogar com o recurso a habilidades abertas e de 

regulação externa, em que a incerteza, a variabilidade e a imprevisibilidade são 

marcadores presentes em todos os seus episódios (Garganta, 1997). Estas 

particularidades induzem que cada jogo de Futebol seja diferente, i.e., as suas 

diacronias são únicas, irrepetíveis e não totalmente previsíveis. Não obstante, 

o Futebol tem sido amplamente estudado e caracterizado tendo em 

consideração uma grande diversidade de variáveis, no sentido de permitir uma 

progressiva convergência entre treino e competição. 

A investigação em Futebol, apesar de abrangente e de incidir em aspetos 

divergentes, evidenciam a intenção comum de aprofundar o conhecimento 

relevante sobre o jogo. A literatura da especialidade mostra que desde os 

estudos de Winterbottom (1952) vêm surgindo investigações acerca dos 

princípios gerais e específicos do jogo, das dinâmicas defensivas e ofensivas 

em perspetivas mais individuais ou mais coletivas, das estratégias e 

fundamentos tático-técnicos e sua relação com o sucesso, bem como sobre os 

intervenientes no jogo (treinadores, jogadores, etc.), e.g. Queiroz (1983), Bayer 

(1986), Gréhaigne (1988), Dufour (1989), Castelo (1994, 2004), Garganta 

(1997, 2000, 2001), Castellano (2000). 

Neste sentido, os agentes do jogo de Futebol procuram recorrer ao 

conhecimento científico para efetivarem meios e métodos de treino suscetíveis 

de, progressivamente, permitirem o controlo do processo e a eficácia quanto ao 

respetivo resultado. Não obstante, ao observarem-se treinadores que tendem a 

controlar algumas das variáveis do jogo de Futebol de forma competente, 

verifica-se que muitas outras escapam ao seu controlo, seja pelo menor 

conhecimento que os treinadores têm acerca delas, ou pela maior dificuldade 

em controlar essas variáveis de forma objetiva. 

Diferentes indicadores de foro comportamental, relativos a jogadores e 

equipas, têm sido estudadas com elevada profundidade, sobretudo no que 

concerne aos padrões individuais, setoriais e coletivos que, com probabilidade, 



 

4 

tendem a induzir a marcação de golos - objetivo primordial do jogo - e, 

consequentemente, o sucesso (Barreira & Garganta, 2007). Neste domínio, 

Dufour (1983), referindo que de todas as ações ofensivas realizadas no 

decorrer de um jogo de Futebol, apenas 1% terminam em golo, confirmando a 

necessidade de se procurar ter eficácia ofensiva para que se obtenha sucesso 

competitivo. Por sua vez, estudos recentes realizados em Campeonatos do 

Mundo FIFA entre 1930 e 2010 (Barreira, Garganta, Pinto, Valente, & Anguera, 

2013) e nas Ligas Inglesas de Futebol entre 1888 e 1996 (Palacios-Huerta, 

2004) evidenciam que a quantidade de golos por jogo tem vindo a decrescer ao 

longo do tempo. 

Bayer (1986) refere que esta realidade e tendência evolutiva respeitantes à 

reduzida quantidade de golos em Futebol, em grande parte, se justifica por 

constrangimentos intrínsecos ao jogo e ao jogador de Futebol, ou seja, porque 

defender é mais simples que atacar e pelo maior investimento em estratégias 

defensivas, o que vem conferindo maior competência neste domínio 

relativamente ao ataque. Atualmente é comum assistir-se a jogos em que as 

equipas possuem qualidade defensiva que conseguem demonstrar através de 

uma organização capaz de bloquear os ataques dos adversários, e mesmo 

quando essa organização não é considerada ótima, as equipas tendem a 

conseguir compensar este facto aumentando o número de jogadores em zonas 

recuadas e no centro do jogo (Barreira, Garganta, Machado, & Anguera, 2014), 

criando dificuldades ao adversário.  

A tendência para a reduzida eficácia ofensiva parece também depender da 

quantidade de jogadores que participam no ataque bem como da configuração 

do espaço de jogo efetivo entre as equipas. Em específico, a maioria das 

ações ofensivas em ataque posicional desenvolvem-se num espaço 

aproximado de 30 metros de comprimento por 65 metros de largura, com 

quase todos os elementos da equipa que defende atrás da linha da bola. 

Constata-se, deste modo, que a tarefa do jogador Ponta-de-Lança se afigura 

complexa e difícil pois envolve constrangimentos espaciais de interação difíceis 

de gerir, pelo que se torna crucial encontrar estratégias para proporcionar a 
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criação de situações de finalização.  

No entanto, parece-nos que para aferir da probabilidade da equipa ter maior 

sucesso ofensivo em competição, importa sobretudo aferir se a ideia que a 

equipa evidencia para a respetiva organização do ataque demonstra uma 

dinâmica própria e versátil, que seja capaz de superar a organização defensiva 

(OD) do adversário. Assim, é de admitir que uma organização ofensiva (OO) 

eficaz traduza a capacidade do coletivo para que a equipa alie a qualidade nos 

diferentes momentos de jogo e o resultado em contexto de competição. Neste 

âmbito, importa aumentar o conhecimento acerca do comportamento dos 

jogadores que possuem maior participação nos momentos ofensivos, ou seja, 

os médios ofensivos / interiores, extremos / médios-ala e avançados / pontas-

de-lança (PL).  

Assim, o desconhecimento acerca do processo de treino à escala individual 

e/ou setorial, que conduza a negligenciar-se a devida exercitação das 

movimentações e dinâmicas próprias dos jogadores relativos aos estatutos 

posicionais referidos, parece ser um fator preponderante na tendência para a 

redução da quantidade média de golos por jogo. Esta lacuna relativa ao 

processo de treino tem sido ultrapassada, na nossa perspetiva, pelo 

virtuosismo e criatividade individuais de jogadores talentosos. Uma vez que 

para a maioria das equipas estes jogadores não são contratáveis, torna-se 

nuclear investir no processo de treino do ataque, na sua organização e nas 

dinâmicas que se podem criar, para que com jogadores menos competentes e 

contra equipas muito bem organizadas defensivamente, se consiga um elevado 

índice de eficácia ofensiva. 

Se tivermos em conta que na atualidade grande parte dos golos são 

concretizados nas zonas centrais do setor ofensivo (Barreira, Garganta, 

Castellano, Prudente, & Anguera, 2014), percebemos que o jogador com o 

estatuto posicional “Ponta-de-Lança” é o que se encontra mais diretamente 

associado à obtenção do golo. No entanto, a importância deste facto não é 

devidamente acompanhada pela investigação em Futebol, nomeadamente no 

que se reporta aos comportamentos do PL. Não obstante, Esteves (2003) 
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refere-se às ações e aos comportamentos dos PL na fase ofensiva sob o ponto 

de vista físico, técnico, psicológico e posicional. Com referência ao perfil dos 

PL, encontraram-se os estudos de Sousa (2000), Duarte (2002), Esteves 

(2003), Santos (2003), Neto (2006) e Moreira (2009). Assim, apesar da 

investigação neste domínio se focar no jogador PL, paradoxalmente, não 

vislumbramos estudos que relacionem os comportamentos e as dinâmicas dos 

PL com a criação de situações de finalização. 

Embora admitamos que grande parte dos treinadores têm uma ideia acerca do 

perfil preferencial do PL, denota-se que esse perfil parece diferir, e pode até 

ser diferente quando um mesmo treinador utiliza diferentes sistemas táticos ou 

estratégias em diferentes jogos ou em diferentes momentos do mesmo jogo. 

Acrescenta-se, ainda, que os perfis traçados sobre alguns jogadores, não 

demonstram, por si só, quais os comportamentos ótimos para que a dinâmica 

ofensiva da sua equipa seja ótima.  

Pretende-se, assim, conhecer o jogo de Futebol neste âmbito específico, para 

que os meios e métodos de treino sejam atualizados e tornados mais eficazes, 

de modo a contrariar as tendências evolutivas do jogo quanto à quantidade de 

golos marcados. Consequentemente, no presente trabalho pretende-se 

estabelecer a relação entre as funções e os comportamentos do jogador PL e a 

finalização do ataque numa equipa de Futebol. Tentar-se-á, deste modo, obter 

conhecimento acerca das ações e dos comportamentos dos PL que revelem 

eficácia, de forma que, com diferentes perfis de PL se consiga um padrão de 

ações que sejam relevantes e que influenciem todo o processo que dá origem 

ao golo, ou pelo menos à situação de finalização. 
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1.2. Objetivos do estudo 

Quando se assiste a um treino ou a um jogo de Futebol, quando a equipa em 

posse de bola se encontra em ataque posicional, as intervenções dos 

treinadores direcionadas para os PL mostram que pretendem que estes se 

posicionem na zona próxima da baliza adversária, mantendo um raio de ação 

curto e limitado à zona central. No entanto, apesar de ser essa a zona 

prioritária para um finalizador, importa que a sua participação em ações de 

circulação de bola se faça também em zonas intermédias quando o PL se 

encontra sujeito a marcações rigorosas (Castelo, 2004). Assim, este autor 

(2004), referindo-se às dinâmicas dos PL no processo ofensivo, refere que 

estas devem criar frequentemente condições de mobilidade para conduzir os 

defesas centrais a saírem das suas posições de base, facilitando assim a 

ocupação desses espaços pelos colegas atacantes e simplificando a criação 

de situações de finalização.  

Ora, se estas movimentações se realizam para zonas intermédias, sendo na 

nossa opinião fundamentais na FO, questionamo-nos se os movimentos dos 

PL no último terço do terreno de jogo influenciarão a criação de situações de 

finalização. Esta trata-se da questão estruturante do presente estudo, 

constituindo o problema em relação ao qual mobilizaremos os meios a utilizar 

no decorrer do presente trabalho. 

Outras questões que estão na génese deste estudo prendem-se diretamente 

com o interesse em perceber: i) a função e os comportamentos pretendidos 

pelo Treinador da equipa em estudo para o jogador PL nas várias fases e 

momentos do jogo; ii) a função do PL e a sua importância na dinâmica ofensiva 

da equipa em estudo; iii) os comportamentos do PL geradores de dinâmicas 

desorganizadoras da defensiva adversária; e iv) a influência do PL na criação 

de situações de finalização.  

No sentido de investigar o problema colocado, definiram-se os seguintes 

objetivos: 

▪ Caracterizar e comparar a perceção do Treinador e dos PL relativamente aos 
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comportamentos a realizar pelo PL nos vários momentos do jogo;  

▪ Caracterizar e comparar o posicionamento e os deslocamentos (sentido e 

direção) dos PL nos vários momentos de jogo da FO; 

▪ Caracterizar a intervenção do PL nas situações de finalização que resultam 

em golo e em que é ele próprio o finalizador. 

Surgem, necessariamente, questões que nos conduzem a anteciparmos 

algumas explicações para os comportamentos de jogadores e de equipas. Ou 

seja, definem-se hipóteses que consideramos constituírem o mote para 

direcionar a investigação no sentido dos objetivos a que nos propusemos: 

H1: Existem diferenças significativas nas perceções entre o Treinador e os PL 

relativamente ao comportamento do PL nos vários momentos de jogo; 

H2: O posicionamento dos PL no momento de transição ofensiva (TO) é 

realizado maioritariamente nos corredores laterais contrariamente ao relativo 

ao momento de OO. Neste, o PL ocupa preferencialmente a zona central, 

sendo a direção e o sentido dos respetivos deslocamentos preferencialmente 

orientados para a profundidade do que para a largura no terreno de jogo;  

H3: A intervenção do PL nas situações de finalização que resultam em golo 

marcado por si, envolvem ações maioritariamente verticais e realizadas no 

corredor central (CC). 
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1.3. Funções e tarefas na realização do estudo 

A presente investigação, apesar de não pretender quebrar as ligações naturais 

existentes entre os jogadores que compõem a equipa em estudo, centra-se 

diretamente nas ações dos jogadores PL que, dependendo do sistema tático 

utilizado pela equipa, pode incluir um ou dois jogadores com este estatuto 

posicional. Pretende-se aferir a importância e a influência de algumas 

variáveis, na tentativa de encontrar soluções e estratégias para melhorar o 

desempenho dos jogadores e das equipas, contribuindo assim para a 

modelação dos comportamentos a adotar pelos jogadores PL e, por 

consequência, para a otimização do treino para determinadas circunstâncias 

do jogo.  

Sendo este um trabalho realizado no âmbito de um estágio profissionalizante, 

torna-se viável alargar as tarefas que havíamos definido inicialmente como 

prioritárias, tentando assim abranger outro tipo de variáveis que possam, de 

alguma forma, complementar o estudo, contribuindo assim para o nosso 

desenvolvimento profissional. Assim, apresentam-se de seguida as diferentes 

fases do trabalho: 

▪ Recolha e registo descritivo da perceção do Treinador, através da aplicação 

de um questionário acerca das funções e dos comportamentos do PL nas 

várias fases e momentos do jogo; 

▪ Recolha e registo descritivo da perceção dos PL, através da aplicação de um 

questionário acerca dos seus comportamentos nas várias fases e momentos 

do jogo; 

▪ Observação, registo e descrição do trabalho realizado em treino da equipa em 

estudo, em particular do que é direcionado para os comportamentos dos PL; 

▪ Observação, registo e análise dos comportamentos em jogo dos PL em Fase 

Ofensiva; 

▪ Análise e descrição da relação entre os comportamentos e as ações dos PL 

que são pretendidos pelo Treinador e aqueles que são promovidos em treino 
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e registados em contexto de competição. 

Deste modo, a ideia principal passou por através do estudo de diferentes 

variáveis, nomeadamente os comportamentos em jogo dos PL, sua relação 

com a equipa, e a visão dos principais intervenientes em todo este processo, 

tentar inferir acerca de estratégias mais eficazes para otimizar o processo de 

treino e, consequentemente, melhorar o desempenho em jogo dos PL e da 

equipa. Pretende-se, assim, encontrar diferentes formas de organizar o ataque 

para que se consiga criar e aproveitar espaços na defesa adversária, de modo 

a criar situações de finalização e assim ajudar a alcançar o objetivo principal do 

jogo: o golo. 
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1.4. Estrutura do trabalho 

A organização e estruturação da conceção de jogo numa equipa de Futebol 

deve perseguir a construção de uma identidade própria que, por sua vez, deve 

refletir, em grande parte, o que o Treinador pensa. Esta ideia deve fornecer 

diretrizes capazes de orientar o jogador, envolvendo-o numa linguagem 

convergente mas não limitativa, que seja capaz de guiar os comportamentos 

dos seus elementos num sentido comum, concedendo-lhes espaço para que 

se expressem e evidenciem a sua individualidade. 

Como se expõe de seguida, o presente trabalho encontra-se estruturado em 

sete capítulos, que visam conferir-lhe uma sequência lógica e de fácil 

interpretação para o leitor: 

- O primeiro capítulo introduz o tema do trabalho através de uma exposição 

teórica. Neste capítulo são também referidas a pertinência e os objetivos 

do estudo, assim como as funções e as tarefas que foram realizadas no 

decorrer do estágio. 

- O segundo capítulo – Enquadramento da Prática Profissional – pretende 

explanar o enquadramento contextual e concetual deste estudo. São  

realizadas referências ao contexto legal e institucional, a descrição e a 

caracterização do clube e da equipa onde foi realizado o estágio 

profissionalizante, e ainda a sustentação teórica que serviu de base para o 

que se pretendeu estudar. 

- No capítulo três incluem-se os métodos utilizados, nomeadamente os 

inquéritos e os respetivos procedimentos utilizados, assim como uma outra 

parte dedicada aos procedimentos relativos à análise do jogo utilizada no 

estudo. 

- No quarto capítulo – Prática Profissional – referem-se os aspetos 

estudados ao longo do trabalho, i.e., descrevem-se e caracterizam-se os 

intervenientes no processo, apresentam-se os dados e os resultados 

obtidos através dos inquéritos aplicados e da análise do jogo efetuada e, 
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por fim, discutem-se os resultados relativos às diferentes perceções dos 

participantes no estudo e os resultados da análise de jogo. 

- O quinto capítulo aborda o desenvolvimento profissional com os seus 

pontos mais significativos e devidas reflexões.  

- O sexto capítulo realça as principais conclusões resultantes da 

investigação, tentando-se responder às perguntas previamente colocadas. 

- O sétimo capítulo é composto pelas considerações finais. Este capítulo 

pretende ilustrar algumas das ideias que defendemos, que fizeram parte e 

contribuíram para a realização do estudo, e que carecem, segundo a nossa 

opinião, de uma maior incidência da investigação. 

- Por fim, incluem-se as referências bibliográficas e os anexos utilizadas ao 

longo do trabalho. 
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2. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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2.1. Contexto legal e institucional 

O regulamento elaborado pela FADEUP, em 2011, para o 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Treino de Alto Rendimento Desportivo, vai 

de encontro ao enquadramento legal que visa desenvolver e complementar o 

regime jurídico instituído pelo Decreto-lei nº. 74/2006 de 24 de Março, alterado 

pelo Decreto-Lei nº. 107/2008 de 25 de Junho e pelo Decreto-Lei nº. 230/2009 

de 14 Fevereiro e demais legislação aplicável, no que aos cursos de 2º ciclo diz 

respeito, bem como ao Regulamento Geral dos Cursos de 2º Ciclo da 

Universidade do Porto. 

Como consequência, é conferido ao aluno o grau de Mestre pelo 

estabelecimento de ensino se ele concluir com aproveitamento todas as 

unidades curriculares integradas no plano de estudos do 2º Ciclo de estudos 

acima referido, seguido de aprovação no ato público de defesa de Dissertação 

ou Relatório de Estágio Profissionalizante, tendo sido esta última forma a 

nossa opção. 

O estágio profissionalizante foi realizado na equipa de futebol sénior masculino 

do Futebol Clube Penafiel (FCP). Não sendo efetivado com vínculo contratual, 

o estágio surgiu através de contactos informais com membros pertencentes 

aos quadros do clube, no qual demos conta do nosso interesse na sua 

realização. Assim, ao longo deste processo existiu a colaboração de diversos 

intervenientes no clube, nomeadamente o diretor desportivo, treinadores e 

jogadores. Contou, ainda, com a orientação dos Doutores Júlio Garganta e 

Daniel Barreira, e com a supervisão do Treinador da equipa em estudo, o 

Doutor Miguel Leal. 

A época desportiva 2013/2014 foi o espaço temporal que delimitou o estágio, 

no qual se procedeu ao acompanhamento da equipa com observação de uma 

grande parte dos treinos e, aproximadamente, a metade dos jogos oficiais 

realizados. 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

2.2. O Clube 

Na época desportiva 2013/2014, o FCP competiu na Liga2 Cabovisão. 

Conseguindo alcançar o 3º lugar no campeonato, foi promovido à 1ª Divisão 

Nacional para competir entre os melhores clubes Portugueses na época 

seguinte (2014/2015).  

O FCP é um dos clubes de Futebol mais representativos da região do Vale do 

Sousa. Contando com aproximadamente 2000 associados, o clube, além do 

Futebol, que é a modalidade principal, tem ainda secções de atletismo e de 

pesca. A sua origem data de 8 de fevereiro de 1951, altura em que não 

existiam clubes desportivos que representassem a cidade de Penafiel. 

A sua casa é um recinto municipal construído em 1934. Inicialmente designado 

por Estádio de Leiras, viu em 1974 o seu nome alterado para Estádio Municipal 

25 de Abril (Figura 1) em honra da revolução, nome este que perdura até hoje. 

A lotação do estádio é de cerca de 6.500 pessoas. 

 

 

 

 
 

  

 
Figura 1. Estádio Municipal 25 de Abril 

 

Do seu complexo desportivo figuram ainda dois campos de treino, um de relva 

natural e outro de relva sintética (Figuras 2 e 3). Estes espaços servem de 

apoio para treinos da equipa profissional, bem como para os treinos e jogos 

das equipas pertencentes aos escalões de formação do FCP. 
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    Figura 2. Campo de treinos relvado          Figura 3. Campo de treinos sintético 

 

Nos seus escalões de formação estão registados cerca de 500 jovens 

futebolistas, que têm alcançado resultados demonstrativos de sucesso. Assim, 

as equipas da formação do FCP evidenciam qualidade formativa, que tem sido 

demonstrada por alguns jogadores que jogam na elite do Futebol Português e 

do Futebol Internacional, e.g. Bruno Amaro, Nuno André Coelho e Nuno 

Morais. 

Após 4 anos desde a sua origem, em 1955 o FCP ascende à 2ª Divisão 

Distrital, para 2 anos mais tarde alcançar a 1ª Divisão Distrital. No ano 

seguinte, o clube atingiu a subida aos campeonatos nacionais de Futebol, 

designada por 3ª Divisão nacional. Em 1965, o FCP conseguiu ascender à 2ª 

divisão nacional, onde permaneceu 15 anos até à apoteótica subida à 1ª 

divisão nacional em 1980. Nos 12 anos seguintes, o clube contou com 10 

participações na divisão maior do Futebol Português, tendo após esse período 

competido na Liga de Honra. Em 2004, o FCP consegue a subida, para 2 anos 

mais tarde ser novamente despromovido. No final da época em análise no 

presente trabalho (2013/14), o FCP ascende ao topo do Futebol Português, 

sendo portanto considerada uma temporada de sucesso desportivo. 

O palmarés do FCP conta com os seguintes títulos: 

§ Campeão Distrital da 3ª Divisão na época desportiva 1954/55; 

§ Campeão Distrital da 2ª Divisão nas épocas desportivas 1955/56 e 1956/57 

(Reservas); 

§ Campeão Distrital da 1ª Divisão na época desportiva 1963/64. 
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2.3. Quadro concetual acerca do jogador Ponta-de-Lança 

Serão, neste ponto, abordados os temas necessários à construção de uma 

base teórica que nos auxilie na compreensão e na resolução dos problemas 

decorrentes deste estágio profissionalizante. 

De acordo com a nossa perspetiva, a figura do jogador “Ponta-de-Lança” deve 

ser entendida através de um suporte teórico capaz de explicitar as suas 

características, funções e comportamentos preferenciais em treino e em 

competição. As suas particularidades devem assim ser devidamente 

fundamentadas no sentido de irem ao encontro daquilo que pensamos ser o 

conjunto de comportamentos e funções padrão adequados às exigências do 

Futebol da atualidade e, mais especificamente, a esse estatuto posicional. 

A influência do Ponta-de-Lança (PL) em todo o processo de treino e de jogo 

justifica, neste trabalho, uma abordagem rigorosa e detalhada, que permita a 

aquisição de mais e melhor conhecimento. Neste sentido, a nossa prática 

enquanto PL de elite, em contexto nacional e internacional, bem como 

enquanto observadores preocupados com o estudo deste fenómeno que é o 

jogo de Futebol, fazem com que estejam criadas as condições favoráveis ao 

desenvolvimento e aquisição de conhecimento científico aplicado e aplicável 

nesta área. 

Uma vez que a observação e a análise do treino e do jogo será uma 

ferramenta central para a realização do nosso trabalho, incidiremos a nossa 

abordagem neste âmbito de forma cuidada e profunda. De acordo com Hughes 

e Bartlett (2008), a descrição das interações comportamentais que explicam o 

sucesso e o insucesso em competição, assim como o reconhecimento de 

indicadores de desempenho desportivo com o intuito de predizer a evolução da 

performance, tanto em processos de treino como em competição, são duas 

grandes áreas de aplicação da análise de jogo, pelo que esta ferramenta  

ajudar-nos-á ao longo do trabalho a melhor compreender algumas variáveis 

comportamentais dos intervenientes no jogo, em particular do PL, que estão 

intimamente ligadas e que influenciam o próprio jogo. 
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2.3.1. Visão sobre o jogador Ponta-de-Lança	  

2.3.1.1. Funções 

No jogo de Futebol, o momento mais desejado e que motiva maior entusiasmo 

é o golo. Não admira, portanto, que grande parte dos jogadores considerados 

os melhores do mundo pela FIFA sejam os que habitualmente jogam em zonas 

adiantadas do terreno de jogo e que, portanto, tendem a marcar mais golos, 

nomeadamente médios ofensivos, extremos e PL / avançados.  

De todos os intervenientes no jogo de Futebol, os PL, devido à posição que 

ocupam no terreno de jogo, são os jogadores que mais golos tendem a marcar. 

Segundo Kunze (1987), a tarefa destes jogadores passa pela finalização, 

sobretudo por jogarem em zonas frontais à baliza adversária, mesmo que 

tenham oposição e falta de espaço. Valdano (1997: 119) acrescenta que os PL 

são “homens condenados à solidão e à falta de espaço”, por serem alvos de 

fortes marcações por parte dos defesas adversários e por se depararem 

permanentemente com reduzido espaço para atuar. Estes constrangimentos 

figuram-se como grandes obstáculos para quem ataca, levando à diminuição 

de linhas de passe favoráveis para se conseguir uma finalização facilitada ao 

longo do processo ofensivo. 

Viñuela (1995) afirma que a conclusão das jogadas ofensivas iniciadas pelos 

companheiros é missão primordial dos PL. Esta incumbência é assumida, 

como foi já referido, pelo posicionamento deste jogador em campo e pela 

proximidade que este detém com a baliza adversária, atribuindo-lhe dentro da 

organização da sua equipa este tipo de função. De acordo com Esteves (2003), 

o sucesso ou o insucesso das equipas de Futebol passa pela competência dos 

PL na realização desta função, responsabilidade que surge por serem os 

principais concretizadores da equipa. Ora, sendo o principal objetivo do jogo a 

obtenção do golo, e a sequência de todo o trabalho realizado pela equipa 

sobretudo quando tem a posse de bola, é com naturalidade que o PL se 

assuma neste processo como uma referência, sendo conotado por Oliveira 

(2000) citado por Moreira (2009), como tendo quase exclusivamente na sua 

profissão a função de marcar golos. 
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De facto, é recorrente ouvir-se dizer que “ao Ponta-de-Lança pedem-se golos”, 

pois o seu rendimento é, de grosso modo, avaliado através deste indicador 

(quantidade de golos obtidos). Assim, o valor de um PL no mercado não se 

dissocia nunca dos golos que obtém, mesmo que se atenda o jogo como 

organização dinâmica em que todos têm uma função específica mas no qual a 

polivalência de funções deve prevalecer. No fundo, mesmo que muitas vezes 

na prática isto não aconteça, “... os Pontas-de-Lança devem ser os 

especialistas por excelência dos golos, os intérpretes principais da emoção 

mais genuína e exaltada do Futebol” (Bonizzoni & Lealli, 1995, cit. Esteves, 

2003: 21). 

 

2.3.1.2. Características principais 

No Futebol atual, um PL rotulado de bom finalizador constitui um alvo cobiçado 

pelos melhores clubes. Esta continua a ser uma característica essencial para 

se chegar ao topo da elite destes elementos do jogo, i.e., ser-se especialista na 

arte de marcar golos. Como refere Adriano (2007, cit. Moreira, 2009: 41): “A 

vida de um Ponta-de-Lança é tentar estar no lugar certo e marcar”. 

Por outro lado, o mesmo autor (2009) refere que se o PL não marcar golos a 

sua confiança vai diminuindo, na medida em que as críticas se acentuam, 

sendo a sua função vista como mal desempenhada, como refere Alves (2007), 

citado por Moreira (2009: 46) “… depressa é esquecido, e de idolatrado, o 

goleador, porque não marca, entra na fase do pesadelo”. Ainda Moreira (2009), 

citando Mendes (2007), diz-nos que a altura ou a velocidade são 

características secundárias nos PL, porque ele vive de golos, e o mais 

importante é o facto de ele os marcar ou não. Aos PL "exige-se-lhes, sobretudo 

qualidades conclusivas, ou seja, uma apetência particular para castigar o 

guarda-redes adversários, para transformar em vantagem o trabalho dos 

companheiros." (Bonizzoni & Lealli, 1995, cit. Esteves 2003: 15). 

Valdano (1997: 183) caracteriza esta apetência lembrando o goleador que fez 

furor na segunda metade da década de 80 ao serviço do Real Madrid - Hugo 
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Sánchez: “Os seus golos eram consequência de uma cerimónia prévia de 

movimentos inteligentes, e quando chegava ao local por onde décimas de 

segundo mais tarde passaria a bola, adaptava o corpo às dificuldades desse 

encontro com o esférico e resolvia o enigma com um só gesto, como uma 

picadela de cobra. Golo”. 

Esta apetência para a marcação de golos só consegue ser demonstrada se o 

PL for detentor de alguns outros predicados que o auxiliem. A velocidade com 

que executam e a qualidade de cariz técnico são, segundo Esteves (2003), 

requisitos fundamentais para o jogador PL. Todas as ações técnicas destes 

jogadores são, sem dúvida, elementos-chave em todo o processo de 

finalização, tais como dribles, passes, cabeceamentos ou remates, devendo 

ser estes últimos, segundo Viñuela (1995), de elevada variedade. 

Contudo, reconhece-se que atualmente as funções do PL não se restringem à 

marcação de golos. É verdade que estes necessitam ter características que 

lhes permitam ser bons finalizadores, mas as suas funções são mais 

abrangentes do que apenas a concretização do golo. A valorização do PL deve 

ter em conta, não só o quanto marca, mas mais importante, na nossa opinião, 

o que ele faz a equipa jogar. 
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2.4. A nossa perspetiva acerca dos princípios de jogo adjacentes ao 
modelo de jogo implementado no Futebol Clube Penafiel (FCP) 

A equipa do FCP, na época 2013/2014, assentou os respetivos princípios de 

jogo e as consequentes dinâmicas defensiva e ofensiva a partir de uma 

organização estrutural 1-4-3-3, em que os três médios da equipa se 

organizavam de acordo com uma configuração 1-2, entenda-se um médio-

defensivo e dois médios-interiores (Figura 4). 

No entanto, a organização estrutural do FCP refletia variantes ao sistema de 

base, que consequentemente alteravam a organização funcional dos jogadores 

e da equipa. Antes do jogo, de acordo com a estratégia idealizada para 

defrontar determinado adversário, poderia preconizar-se uma inversão do 

triângulo que compunha o setor médio (SM) da equipa para uma configuração 

2-1, ou seja, dois médios-centro e um médio-ofensivo (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organização estrutural do Futebol Clube 
Penafiel em 1-4-3-3 com um médio-defensivo 

Figura 5. Organização estrutural do Futebol Clube 
Penafiel em 1-4-3-3 com dois médios-centro 

 

2.4.1. Fase defensiva 

A fase defensiva (FD) é marcada pelo início da ausência de posse de bola, e 

os comportamentos dela decorrentes tem como objetivo primordial evitar que o 
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adversário marque golo. Para Teodorescu (1984), a FD revela-se fundamental 

no jogo, caracterizando-se pela luta pela posse de bola para assim poder-se 

partir para a fase antagónica: a ofensiva. Neste domínio, a literatura aponta a 

recuperação da posse de bola como um indicador crítico de performance 

(Barreira, Garganta, Guimarães, Machado, & Anguera, 2014; Lago-Ballesteros, 

Lago, & Rey, 2012), pelo que a forma e a zona como é realizada parece 

apresentar relações de probabilidade com a eficácia do ataque subsequente 

(Barreira et al., 2014). 

Neste sentido, os comportamentos de todos os jogadores da equipa sem a 

posse de bola devem ser alterados e direcionados para a sua recuperação, na 

medida em que “... o problema de um é o problema de todos” (Castelo, 2004: 

165). O mesmo autor (2004) refere assim que todo o jogador se configura 

como um potencial atacante ou defesa, dependendo da equipa ter ou não a 

posse de bola.  

 

2.4.1.1. O Ponta-de-Lança na dinâmica defensiva da equipa 

Caracterizada por ser uma equipa que baixava rapidamente o seu bloco 

defensivo aquando da FD, na maior parte das vezes assistia-se à entrega de 

apenas um jogador do FCP à linha defensiva adversária. Este jogador – o PL, 

embora possuindo grandes preocupações relativamente aos defesas centrais 

adversários, possuía também funções defensivas com o intuito de constranger 

as ações desenvolvidas pelo médio-defensivo adversário. 

A equipa mantinha assim uma estrutura com o setor defensivo (SD) composto 

por quatro elementos, cinco elementos constituíam o SM e apenas um jogador 

(Ponta-de-Lança) integrava o setor avançado. O conjunto de cinco elementos 

do SM era, normalmente, organizada numa configuração de duas linhas, 

adotando a variante 1-4-1-4-1 na maior parte das situações com que iniciava 

as partidas (Figura 6), ou a variante 1-4-2-3-1 quando apresentava uma 

configuração da linha média em 2-1 (Figura 7). 
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Figura 6. Organização estrutural do Futebol Clube 
Penafiel em 1-4-1-4-1 

Figura 7. Organização estrutural do Futebol Clube 
Penafiel em 1-4-2-3-1 

 

Não obstante não ser consensual, na nossa opinião a linha mais avançada de 

uma equipa, que é normalmente habitada por jogadores atacantes que atuam 

em posições próximas da baliza adversária, deve interpor-se entre a bola e a 

sua própria baliza de forma a exercer pressão logo desde o momento da sua 

perda (Castelo, 2004). Embora a dimensão tático-estratégica deva permitir 

grande versatilidade, o mesmo autor (2004) refere que os jogadores avançados 

devem pressionar o setor onde recomeça o movimento ofensivo adversário, 

devendo assumir-se como obstáculos permanentes à organização ofensiva 

(OO) adversária. Para isso, os avançados devem estar sempre articulados com 

os outros setores da sua equipa, realizando marcações aos adversários que 

vêm desde zonas recuadas, evitando assim que se envolvam no ataque para 

criarem vantagem numérica e/ou espacial. 

Na nossa perspetiva, o PL, enquadrando-se nesta linha de jogadores 

avançados, tem por missão, na perda de bola, ser o primeiro a tentar a sua 

recuperação, corroborando assim Castelo (2004). Neste sentido, elencamos 

alguns comportamentos do PL que, em FD, nos parecem fundamentais adotar: 

i) reação imediata à perda da posse da bola; ii) recuperação da posição e das 

respetivas funções defensivas; iii) ocupação racional do espaço de jogo; iv) co-

responsabilidade no retardamento do processo ofensivo adversário; v) 



 

26 

preparação mental para o ataque da sua equipa; e vi) domínio das situações 

de bola parada. Admitimos que na fase ofensiva (FO), as ações do PL são o 

ponto de partida para um processo equilibrado e consistente, tornando-se 

imperial que adote uma postura condizente com as exigências desta fase do 

jogo, que de acordo com Castelo (2004), passa por ter as seguintes 

preocupações: 

§ Constituir uma ameaça permanente para o guarda-redes adversário 

pressionando-o constantemente, por forma a aproveitar um possível erro 

deste jogador; 

§ Pressionar as linhas de passe possíveis de saída da bola quando esta 

se encontra no SD da equipa adversária e, particularmente, evitar que 

os defesas centrais combinem com os médios centro; 

§ Desenvolver ações que perturbem inexoravelmente a circulação da bola 

no corredor central (CC). Em consonância com esta intenção tática, 

sempre que a bola é transmitida aos defesas laterais, deverão cortar as 

linhas de passe destes com os defesas centrais, obrigando-os assim a 

ter de jogá-la para a frente; 

§ Ajudar os médios centro nas suas funções defensivas quando os 

adversários procuram circular a bola no CC na zona média do espaço de 

jogo; 

§ Participar nas situações de bola parada por forma a tirar partido das 

suas capacidades de impulsão e cabeceamento e, especialmente, 

quando estas envolvem os defesas centrais da equipa adversária. 

 

2.4.2. Fase ofensiva 

Marella e Bacconi (1995) referem que os PL são os "atacantes de área". 

Garganta (1997) caracteriza-os como elementos de referência que têm o CC 

como campo de intervenção preferencial, com posicionamento perto da área 

adversária, aumentando assim as probabilidades de marcarem golo. Castelo 

(2004) acrescenta que os PL conferem profundidade à equipa em FO, na 
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medida em que são os jogadores que se posicionam mais perto da baliza 

adversária. O mesmo autor, em 1994, numa análise que realizou às 

intervenções sobre a bola dos jogadores com missões táticas distintas em 

função das várias zonas, setores e corredores do terreno de jogo, constatou 

que apenas 6% do total de posse de bola pertenceu ao setor ofensivo (SO). 

Castelo (1994, 1996) refere que quando a equipa se encontra em FO as ações 

comportamentais tático-técnicas dos PL sobre a bola são observadas 

maioritariamente na zona central do setor ofensivo. 

 

2.4.2.1. O Ponta-de-Lança na dinâmica ofensiva da equipa 

Na fase ofensiva, mais concretamente no momento de transição ofensiva (TO), 

a equipa do FCP privilegiou saídas rápidas e verticais para o 1/3 ofensivo, para 

que através do método de jogo ofensivo contra-ataque envolvesse rapidamente 

os 3 avançados (extremos e PL) apoiados por uma linha de 2 médios, ficando 

um outro médio mais perto da linha defensiva, mantendo-se assim o equilíbrio 

da equipa enquanto possuía a bola. A equipa tentava, assim, manter a 

estrutura em 1-4-1-2-3 (Figura 8), que era depois desdobrada em 1-4-2-4 em 

alguns momentos da OO, consequência da dinâmica de um dos médios centro 

se juntar à linha avançada (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Organização estrutural do Futebol Clube 
Penafiel em 1-4-1-2-3 

Figura 9. Organização estrutural do Futebol Clube 
Penafiel em 1-4-2-4 
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De acordo com Moreira (2009), realizaram-se vários estudos que comprovam 

que as ações ofensivas que terminam em golo são realizadas maioritariamente 

dentro da área de grande penalidade do adversário, e.g. Sledziewski (1986), 

Araújo (1991), Cabezón e Fernandez (1996) e Baconni (1999). Contudo, 

mesmo que a ação dos PL se evidencie predominantemente pela zona central 

ofensiva do terreno de jogo, não se cinge a deslocamentos curtos que quase 

não lhes permite criar linhas de passe ou libertarem-se das marcações 

adversárias. Assim, a mobilidade do PL afigura-se fundamental para se criarem 

desequilíbrios e espaços na defensiva adversária. Esta zona do terreno de 

jogo, por ser o espaço mais perigoso para quem defende, intensifica-se quanto 

aos cuidados defensivos que exige. Este aspeto torna os comportamentos dos 

defensores, no terço mais ofensivo do terreno de jogo, mais agressivos e 

menos permissivos quanto ao espaço concedido, pelo que o PL tem 

necessidade de encontrar outro tipo de estratégias. 

Castelo (1992) afirma que um dos grandes problemas do jogo de Futebol 

consiste em conseguir oportunidades de finalização. Este problema intensifica-

se quando a equipa se encontra em ataque posicional, método que se define 

como “uma forma de ataque em que a fase de construção se revela mais 

demorada e elaborada e na qual a transição defesa-ataque se processa com 

predominância de passes curtos, desmarcações de apoio e coberturas 

ofensivas” (Garganta, 1997: 214). O mesmo autor (1997), apoiando-se em 

Teissie (1969), Wrzos (1981), Ramos (1982), e Castelo (1994), caracteriza o 

ataque posicional como um método no qual a conquista da bola se dá no meio 

campo defensivo ou ofensivo com a equipa adversária equilibrada 

defensivamente, com circulação de bola e jogadores a fazer-se de uma forma 

mais lenta e mais em largura do que em profundidade relativamente aos outros 

métodos de ataque (ataque rápido e contra-ataque), com o ataque a demorar 

mais de 18 segundos, e com a realização de mais de 7 passes consecutivos. 

Castelo (1994) acrescenta que à semelhança dos outros métodos de jogo 

ofensivos, o ataque posicional tem como objetivo maior a criação de situações 

de finalização, visando, contudo, assegurar nas zonas predominantes de 

finalização a desorganização do método defensivo adversário, criando-se 
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assim os pressupostos mais vantajosos através de ações tático-técnicas 

individuais e coletivas para se conseguir a concretização imediata do objetivo 

do jogo. Assim, parece ser na relação entre estas ações individuais, em 

particular do PL, e as coletivas, que reside o nosso interesse e o nosso 

propósito de intervenção no presente trabalho. 
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3. MÉTODOS 
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O presente estudo é de natureza quali-quantitativa, exploratória e longitudinal, 

e baseia-se nas respostas do Treinador e dos PL acerca dos comportamentos 

do PL em jogo, assim como o registo quantitativo dos comportamentos deste 

nas situações de jogo em que participaram com sucesso, obtendo golo. 

 

3.1. Análise qualitativa	  

Construiu-se um inquérito através do software LimeSurvey que integra a 

plataforma de inquéritos da Universidade do Porto, e que se constituiu como 

uma ferramenta que permite que os respondentes acedam ao inquérito online. 

Esta ferramenta permite obter a estatística descritiva com os respetivos valores 

de medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (mínimo, 

máximo e desvio padrão). Para uma melhor visualização dos resultados 

obtidos foram utilizadas tabelas de distribuição e expressão gráfica. 

A elaboração do inquérito partiu de uma base constituída pela junção de duas 

componentes essenciais: fundamentos teóricos e fundamentos empíricos. A 

fundamentação teórica teve a influência de obras de referência em Futebol, 

nomeadamente as de Garganta (1994) e de Castelo (2004). Já a parte 

empírica foi construída com o recurso à nossa experiência enquanto PL de 

elite, assim como da experiência do Treinador da equipa em estudo. Neste 

sentido, o inquérito aplicado visou as perceções que o Treinador e os Pontas-  

-de-Lança (PL) tinham acerca do comportamento do PL em situação de jogo 

formal. 

Pretendeu-se, assim, aferir qual a perceção que o Treinador da equipa em 

estudo possuía acerca do comportamento e do perfil PL que se enquadrasse 

no respetivo modelo de jogo, assim como a perspetiva dos PL relativamente ao 

que era transmitido pelo Treinador. Este entendimento tencionou abranger 

distintas dimensões relativamente ao comportamento do PL, no sentido de 

responder às seguintes questões:  

(i) Quais os comportamentos relativos ao PL que o Treinador privilegia;  
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(ii) Quais as variáveis que o Treinador atende com maior relevância para 

definir as funções do PL;  

(iii) Quais os posicionamentos e/ou movimentações que o PL deve 

realizar no terreno de jogo;  

(iv) Quais as intenções desses posicionamentos e/ou movimentações. 

As questões do inquérito foram estruturadas de acordo com duas fases do jogo 

- a defensiva e a ofensiva, cada uma destas contendo dois momentos. Na fase 

defensiva (FD) consideraram-se os momentos de transição defensiva (TD) e de 

organização defensiva (OD), enquanto na fase ofensiva (FO) consideraram-se 

os momentos de transição ofensiva (TO) e de organização ofensiva (OO). 

Cada momento de jogo correspondeu a um bloco de perguntas, que foram 

antecedidas por um conjunto de perguntas relativas à Identificação do 

Treinador (anexo 1) ou do PL. 

As questões do inquérito configuraram-se de diferentes formas:  

- questões de resposta livre (anexo 1); 

- questões de escolha múltipla, em que o respondente selecionava 

apenas uma opção (anexo 2); 

- questões de escolha múltipla, com a possibilidade do respondente 

escolher várias opções, ordenando-as por grau de importância num 

campo colocado para o efeito (anexo 3).  

- questões em que a resposta era única (anexo 4 e 5). O respondente 

selecionava uma opção de entre num conjunto de várias opções que 

diziam respeito a uma imagem apresentada. Estas questões diziam 

respeito ao posicionamento que os PL adotavam e as desmarcações 

que realizavam em várias situações expostas (Figuras 10 e 11). 
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Figura 10. Campo para colocação da posição 
do Ponta-de-Lança 

Figura 11. Tipos de desmarcação a realizar pelo 
Ponta-de-Lança 

 

Todas as questões continham um campo onde os inquiridos poderiam colocar 

comentários e/ou observações. 

O inquérito foi aplicado no final da época desportiva de 2013/2014 ao Treinador 

da equipa principal de Futebol do FCP e aos seus jogadores que ocupavam a 

posição de PL. 

Na elaboração deste inquérito foram salvaguardadas todas as considerações 

éticas, sendo todos os participantes devidamente informados sobre o estudo, 

as suas finalidades e como seriam divulgados os dados, tendo participado de 

livre vontade. 
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3.2. Análise do jogo 

Na presente parte do estudo, estudaram-se e registaram-se os 

comportamentos dos PL de forma quantitativa nas situações de jogo em que 

estes participaram com sucesso, obtendo golo. 

Recorreu-se à totalidade (n=28) de golos marcados pelos quatro PL 

pertencentes à equipa do FCP na época de 2013/14 em jogos oficiais 

integrados nas seguintes competições: 2ª Liga Profissional Portuguesa, Taça 

da Liga e Taça de Portugal, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1. Amostra utilizada no estudo 

 Total Descrição 

Pontas-de-Lança 4 PLA PLB PLC PLB 

Competições 3 2ªL TL TP 2ªL TL TP 2ªL TL TP 2ªL TL TP 

Numero de jogos 24 8 1 3 7 0 0 2 1 0 3 0 0 

Numero de golos 28 9 1 5 8 0 0 2 1 0 3 0 0 

Legenda: Ponta-de-Lança A – PLA; Ponta-de-Lança B – PLB; Ponta-de-Lança C – PLC; Ponta-de-Lança D – PLD; 2ª 
Liga – 2ªL; Taça da Liga – TL; Taça de Portugal - TP 

 

De referir, ainda, que dos 28 golos analisados, 12 foram marcados de penálti e 

outros 2 na sequência da marcação de pontapés de canto. Não obstante, 

mesmo sendo referidos, não integram a estatística resultante do tratamento 

dos dados recolhidos. 

Foi elaborada uma folha de registo de ocorrências (anexo 6) para a recolha de 

diversos indicadores nas situações de golo marcado pelo PL, incidindo nos 

seguintes pontos: 

(i) O momento de jogo em que a situação de golo se verificou; 

(ii) O setor da equipa onde a bola se encontrava; 

(iii) A posição da bola no terreno de jogo: corredor lateral (CL) ou 

corredor central (CC); 

(iv) A posição do PL quando a bola lhe era endereçada; 
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(v) O tipo de desmarcação realizada pelo PL. 

O registo dos dados realizou-se através de observações presenciais nos jogos 

e com a utilização do vídeo dos jogos em que não estivemos presentes. Se se 

afigurava necessário complementar e/ou confirmar os dados obtidos através da 

análise presencial, recorria-se também às imagens vídeo.  

No tratamento dos dados, procedeu-se à análise descritiva com os respetivos 

valores de medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão 

(mínimo, máximo e desvio padrão). As tabelas de frequências e expressão 

gráfica foram utilizados para facilitar o entendimento dos resultados obtidos. 
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4. PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4.1. Percurso competitivo da equipa  

O Futebol Clube de Penafiel, na época de 2013/2014, participou oficialmente 

em três provas que são parte integrante do calendário desportivo do Futebol 

Português, nomeadamente: 

• Campeonato Nacional da 2ª divisão, intitulada Liga2 Cabo Visão; 

• Taça da Liga; 

• Taça de Portugal. 

No campeonato profissional da 2ª Liga Portuguesa, a equipa disputou 42 jogos 

conseguindo obter o 3º lugar, classificação que lhe proporcionou a subida para 

a divisão maior do Futebol Português: a 1ª Liga. 

Na Taça da Liga, prova organizada para os clubes profissionais de Portugal, a 

equipa alcançou a 2ª Fase de Grupos, realizando um total de 8 jogos nesta 

competição. 

No que diz respeito à Taça de Portugal, a equipa realizou 5 jogos, sendo 

eliminada nos quartos-de-final frente ao vencedor da prova, o Sport Lisboa e 

Benfica. 

 

4.1.1. O Treinador	  

O Treinador principal da equipa do FCP foi, na época de 2013/2014, o 

Professor Miguel Araújo Leal. Licenciado em Educação Física acrescenta 

ainda à sua formação académica um Mestrado em Treino de Alto Rendimento 

Desportivo e um Doutoramento em Psicologia. Com 49 anos de idade, conta 

com 27 anos de experiência profissional como treinador principal ou treinador 

adjunto de Futebol, sendo que 26 foram passados em Portugal e 1 na Turquia. 

O nível mais elevado que o Treinador alcançou na sua carreira enquanto 

treinador principal foi a 1ª Liga, conforme o Quadro 2. 
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Quadro 2. Currículo desportivo do Treinador estudado 

Época Clube Nível competitivo Função 

2013/2014 Futebol Clube Penafiel 2ª Liga Profissional TP 

2012/2013 Futebol Clube Penafiel 2ª Liga Profissional TP 

2011/2012 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

2009/2010 Gaziantepspor 1ª Liga Profissional Turca TA 

2008/2009 Futebol Clube Penafiel 2ª Divisão Nacional B TA 

2007/2008 Aliados Futebol Clube Lordelo 3ª Divisão Nacional TA 

2006/2007 Sport Clube Beira-Mar / Sporting Clube Braga 1ª Liga Profissional TA 

2005/2006 União Sport Clube Paredes 2ª Divisão Nacional B TA 

2004/2005 Futebol Clube Porto Formação TP 

2003/2004 Futebol Clube Penafiel 2ª Liga Profissional TA 

2002/2003 Futebol Clube Marco / Futebol Clube Penafiel 2ª Liga Profissional / Formação TA/TP 

2001/2002 Leixões Sport Clube 2ª Divisão Nacional TA 

2000/2001 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1999/2000 Sport Clube Régua / Futebol Clube Penafiel 3ª Divisão Nacional / Formação TA/TP 

1998/1999 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1997/1998 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1996/1997 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1995/1996 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1994/1995 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1993/1994 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1992/1993 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1991/1992 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1990/1991 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1989/1990 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1988/1989 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1987/1988 Futebol Clube Penafiel Formação TP 

1986/1987 Futebol Clube Marco Formação TP 

Legenda: Treinador principal – TP; Treinador adjunto - TA 
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4.1.2. Os Pontas-de-Lança	  

Analisaram-se os quatro Pontas-de-Lança (PL) que integraram o plantel sénior 

da equipa do FCP na época desportiva 2013/2014. Para uma mais fácil 

apresentação dos jogadores, identificaremos, doravante, os PL por PLA, PLB, 

PLC e PLD, conforme o Quadro 3: 

Quadro 3. Características dos Pontas-de-Lança estudados 

Pontas-de-Lança do 
Futebol Clube Penafiel 

época 2013/14 
Idade 

Formação Experiência 
Profissional 

Nível mais elevado de 
experiência profissional 

Anos País 

Ponta-de-Lança A (PLA)  22 10 Portugal 4 Seleção Nacional 

Ponta-de-Lança B (PLB) 27 13 Portugal 10 Seleção Nacional 

Ponta-de-Lança C (PLC) 29 3 Brasil 10 2ª Liga 

Ponta-de-Lança D (PLD) 19 8/2 Paraguai / 
Portugal 4 Provas Internacionais 

(Clubes) 
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4.2. Perceções dos intervenientes	  

Tentar-se-á, neste subcapítulo, compreender qual a perceção dos principais 

intervenientes no jogo e qual o nível de sincronização existente entre eles. 

Desta forma, investigar-se-á a concordância no que concerne às perceções 

dos intervenientes – Treinador e PL - em diversos aspetos do jogo, o que nos 

parece fundamental para se alcançar o objetivo de serem convergentes.  

Em específico, pretende-se saber qual a perceção que o Treinador e os PL têm 

relativamente ao comportamento do PL em situação de jogo, visando distintas 

dimensões, nomeadamente:  

(i) Quais os comportamentos, relativos ao PL, que o Treinador 

privilegia;  

(ii) Quais as variáveis que o Treinador mais valoriza para definir as 

funções do PL;  

(iii) Quais os posicionamentos e/ou movimentações que o PL deve 

realizar no terreno de jogo; e 

(iv) Quais as intenções desses posicionamentos e/ou movimentações. 

 

4.2.1. A perceção do Treinador	  

A perceção do Treinador é transmitida aos jogadores através de diferentes 

formas, dando corpo a um conjunto de ideias pré-concebidas que, 

fundamentalmente, servem de impulsionadoras da construção de uma ideia de 

jogo que o Treinador pretende para a sua equipa. Confere-se, assim, uma 

identidade própria que se quer que a equipa expresse em competição. De 

seguida, expor-se-ão estas ideias de acordo com o mapeamento do jogo por 

nós utilizado. 
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4.2.1.1. Fase defensiva	  

4.2.1.1.1. Momento de transição defensiva	  

O momento de transição defensiva (TD), que começa no momento em que a 

equipa perde a posse de bola, implica a assunção de determinados 

comportamentos que se pretendem envoltos numa ideia conjunta da equipa. 

Afigura-se então desejável que a adoção de determinados comportamentos por 

parte do PL tenha como intenção primordial a recuperação da posse de bola o 

mais rapidamente possível na zona onde foi perdida. 

Para cumprir este intento, segundo o Treinador, o PL, neste momento de jogo, 

deve posicionar-se em função de três variáveis, na seguinte ordem de 

importância: 

1. Do posicionamento dos jogadores da sua equipa; 

2. Da zona onde se encontra a bola (corredor e setor); 

3. Do posicionamento dos jogadores da equipa adversária. 

O posicionamento do PL, invariavelmente, pretende favorecer ações que, 

primeiramente, permitam recuperar a posse da bola através da realização da 

ação coletiva defensiva de “pressing” e que, em segundo lugar, promovam a 

perda de bola imediata por parte do adversário. 

Quando a bola se encontra no setor defensivo (SD) adversário, o PL deve 

posicionar-se atrás da linha da bola, perto do médio defensivo adversário, com 

a premissa de estar no corredor em que se encontra a bola, seja o corredor 

lateral (C2 na Figura 12) ou o corredor central (C3 na Figura 13). 
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Figura 12. Transição defensiva com bola no corredor 
lateral 

Figura 13. Transição defensiva com bola no corredor 
central

 

Assim, as principais preocupações dos jogadores PL devem incidir em: 

1º. Impedir o portador da bola de jogar; 

2º. Não permitir que o médio defensivo adversário seja solicitado a jogar; 

3º. Cortar a linha de passe entre o defesa central e o defesa lateral 

adversários do lado da bola. 

 

4.2.1.1.2. Momento de organização defensiva	  

Em organização defensiva (OD), os comportamentos do PL visam, 

essencialmente, recuperar a posse de bola através da ação coletiva defensiva 

de “pressing”. Neste momento de jogo, embora os comportamentos visem uma 

diferente ação tático-técnica, o PL deve posicionar-se em função das mesmas 

variáveis do momento de TD, ou seja: 

1. Do posicionamento dos jogadores da sua equipa; 

2. Da zona onde se encontra a bola (corredor e setor); 

3. Do posicionamento dos jogadores da equipa adversária. 
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Quando a bola se encontra no SD adversário, através do posicionamento do 

PL pretende-se favorecer ações que permitam: 

1. Recuperar a posse de bola através da realização da ação coletiva 

defensiva de “pressing”; 

2. Recuperar a posse de bola através da realização da ação coletiva 

defensiva de “pressing” tendo em conta a transição ofensiva (TO); 

3. Preparar a equipa para o momento de TO. 

O posicionamento que o PL deve adotar nesta situação de OD - bola no SD 

adversário - deve ser: 

a) Bola no corredor lateral (CL): posicionamento na zona do CL entre o 

defesa lateral, o defesa central do lado da bola e o médio defensivo - 

correspondente à posição E2 na Figura 14; 

b) Bola no corredor central (CC): posicionamento na zona do CC entre os 

dois defesas centrais e o médio defensivo - correspondente à posição 

E3 na Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14. Organização defensiva com bola no corredor 
lateral do setor defensivo 

 
Figura 15. Organização defensiva com bola no corredor 
central do setor defensivo
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Quando a bola se encontra no setor médio (SM) adversário, pretende-se que o 

posicionamento do PL favoreça ações idênticas às suprarreferidas: 

1. Permitam recuperar a posse de bola através da realização da ação 

coletiva defensiva de “pressing”; 

2. Permitam recuperar a posse de bola através da realização da ação 

coletiva defensiva de “pressing” tendo em conta a TO; 

3. Preparem a equipa para o momento de TO. 

O PL, quando a bola se encontra no CL, deve posicionar-se no CC, próximo do 

último defesa central adversário (E3 na Figura 16), enquanto quando a bola se 

encontra no CC a sua posição deve ser junto aos defesas centrais adversários, 

na trajetória mais provável da bola como se pode ver na Figura 17 (E4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16. Organização defensiva com bola no corredor 
lateral do setor médio 

 
Figura 17. Organização defensiva com bola no corredor 
central do setor médio

 

Por sua vez, quando a bola se encontra no setor ofensivo (SO) adversário, as 

ações que se desejam favorecer através do posicionamento do PL são 

diferentes relativamente às anteriores. São assim apontadas duas interações 

face a este aspeto tático: 

1º. Preparar a equipa para o momento de TO;  
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2º. Recuperar a posse de bola através da realização da ação coletiva 

defensiva de “pressing” tendo em conta a TO. 

Assim, com o adversário com a bola no respetivo CL do SO, a perceção do 

Treinador aponta para que o PL se posicione junto do defesa central adversário 

no mesmo corredor da bola (E2 na Figura 18). Já com a bola no CC do mesmo 

setor, a posição do PL passa a ser o CL, numa zona entre o defesa central e o 

defesa lateral adversários (E5 na Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Organização defensiva com bola no corredor 
lateral do setor ofensivo 

Figura 19. Organização defensiva com bola no corredor 
central do setor ofensivo 

	  

4.2.1.2. Fase ofensiva	  

4.2.1.2.1. Momento de transição ofensiva	  

O momento de TO, incluído na fase ofensiva (FO) de acordo com o 

mapeamento aplicado, mostra que os comportamentos que se preconiza para 

o PL visam promover a rápida criação de uma situação de finalização. 

O PL deve posicionar-se em função, primeiramente, do corredor e setor em 

que se encontra a bola e, em segundo lugar, deve depender do 

posicionamento dos jogadores da equipa adversária. Por fim, o PL deve 

posicionar-se em função do posicionamento dos jogadores da sua equipa. 
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Neste momento de jogo, além do posicionamento que o PL deve adotar, 

interessa também caracterizar o sentido e a direção da desmarcação que este 

jogador deve realizar. Assim, entende-se que quando a bola se encontra no SD 

da sua equipa o PL deve: 

a) Com bola no CL: posicionar-se no CL do lado da bola junto do primeiro 

defesa central da equipa adversária, realizando uma desmarcação 

lateral em profundidade para o lado da bola (E2 na Figura 20); 

b) Com bola no CC: posicionar-se no CL, realizando uma desmarcação 

vertical para a profundidade do terreno de jogo (E5 na Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Transição ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor defensivo 

Figura 21. Transição ofensiva com bola no corredor 
central do setor defensivo 

 

Nas situações expostas, nas quais a bola se encontra no SD, as principais 

preocupações do PL devem incidir em quatro aspetos, que são enumerados 

pela respetiva ordem de importância: 

1. Receber a bola e envolver-se no processo de contra-ataque; 

2. Promover a desorganização da estrutura adversária abrindo espaços 

para a penetração com bola por parte dos colegas de equipa, 

envolvendo-se também no processo de contra-ataque; 
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3. Manter a posse de bola para assegurar o adiantamento em profundidade 

da equipa no terreno de jogo; 

4. Alongar a equipa em profundidade, criando-se espaço para progredir 

com bola. 

Quando a bola se encontra no SM do FCP, o posicionamento que o PL deve 

adotar, assim como a desmarcação que deve realizar, passam a ser as 

seguintes: 

a) Com a bola no CL: posicionamento no CC próximo do último defesa 

central da equipa adversária, realizando uma desmarcação lateral em 

profundidade para o lado da bola (D3 na Figura 22); 

b) Com a bola no CC: posicionamento no CC, nas costas do primeiro 

defesa central da equipa adversária, realizando uma desmarcação 

vertical em profundidade (D4 na Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Transição ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor médio 

Figura 23. Transição ofensiva com bola no corredor 
central do setor médio 

 

Assim, verifica-se que a ideia do Treinador evidencia que o PL deve possuir 

preocupações idênticas quando a bola se encontra no SD e no SM, ou seja: 

1. Receber a bola e envolver-se no contra-ataque; 
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2. Promover a desorganização da estrutura adversária, abrindo espaços 

para a penetração com bola por parte dos colegas de equipa, 

envolvendo-se também no processo de contra-ataque; 

3. Manter a posse de bola para assegurar o adiantamento em profundidade 

da equipa no terreno de jogo; 

4. Alongar a equipa em profundidade, fornecendo-lhe espaço para 

progredir com bola. 

Por sua vez, quando a bola é já pertença do SO da equipa em análise, o 

posicionamento e a desmarcação que o PL deve realizar apresenta idênticos 

padrões relativamente aos setores defensivo e médio, alterando contudo o 

padrão de desmarcação pretendido quando a bola se encontra no CL:  

a) Com a bola no CL: o PL posiciona-se no CC, junto ao último defesa 

central da equipa adversária, realizando uma desmarcação lateral para o 

lado da bola (D3 na Figura 24); 

b) Com a bola no CC: o PL posiciona-se no CC, nas costas do primeiro 

defesa central da equipa adversária, realizando uma desmarcação 

vertical em profundidade (D4 na Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Transição ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor ofensivo 

Figura 25. Transição ofensiva com bola no corredor 
central do setor ofensivo 
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Assim, com a bola no SO, o PL possui as mesmas preocupações, embora se 

denote uma alteração na ordem de importância em que são elegidas: 

1. Receber a bola e envolver-se no processo de contra-ataque; 

2. Manter a posse de bola para assegurar o adiantamento em profundidade 

da equipa no terreno de jogo; 

3. Promover a desorganização da estrutura adversária, abrindo espaços 

para a penetração com bola por parte dos colegas de equipa, 

envolvendo-se também no processo de contra-ataque; 

4. Alongar a equipa em profundidade, fornecendo-lhe espaço para 

progredir com bola. 

 

4.2.1.2.2. Momento de organização ofensiva 

A ideia do Treinador para os comportamentos do PL no momento de 

organização ofensiva (OO) visa que este jogador se envolva no ataque e que 

seja ele próprio o finalizador prioritário. As variáveis pelas quais o PL se deve 

orientar para se posicionar no momento de OO são: 

1º. A zona onde se encontra a bola (corredor e setor);  

2º. O posicionamento dos jogadores da equipa adversária.  

O posicionamento que o PL deve adotar, assim como a desmarcação que deve 

prioritariamente realizar, quando a bola se encontra no SD, não diferem 

significativamente em função do corredor onde se encontra a bola (B4 nas 

Figuras 26 e 27). A maior diferença nestas situações em particular prende-se 

com a relação do posicionamento do PL com o dos jogadores adversários, 

como é apresentado de seguida: 

a) Com a bola no CL: posicionamento do PL no CC, no espaço entre o 

defesa central e o defesa lateral esquerdo da equipa adversária, 

realizando uma desmarcação lateral em profundidade para o lado da 

bola (B4 na Figura 26); 
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b) Com a bola no CC: posicionamento do PL no CC, entre os centrais 

adversários e na zona do defesa central adversário do lado esquerdo, 

realizando uma desmarcação lateral em profundidade para o lado da 

bola (B4 na Figura 27). 

 

 

 

 

 

Figura 26. Organização ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor defensivo 

Figura 27. Organização ofensiva com bola no corredor 
central do setor defensivo

 

Nestas situações, as principais preocupações do PL devem incidir em: 

1. Promover a desorganização da estrutura adversária, abrindo espaços 

para a penetração com bola por parte dos colegas de equipa, 

envolvendo-se também no processo de ataque; 

2. Manter a posse da bola para assegurar o adiantamento em profundidade 

da equipa no terreno de jogo. 

Com a bola na posse do SM do FCP, em função do corredor onde se encontra 

a bola, o PL deve adotar o posicionamento e realizar a desmarcação da 

seguinte forma: 

a) Com a bola no CL: posicionamento no CC, entre os defesas centrais da 

equipa adversária, realizando uma desmarcação lateral em profundidade 

para o lado da bola (B3 na Figura 28); 
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b) Com a bola no CC: posicionamento no CC, na zona do defesa central da 

equipa adversária do lado direito, realizando uma desmarcação lateral 

de apoio para o lado da bola (B3 na Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Organização ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor médio 

Figura 29. Organização ofensiva com bola no corredor 
central do setor médio 

 

As principais preocupações do PL, neste momento do jogo e com a bola no SM 

do FCP, devem apontar para: 

1. Promover a desorganização da estrutura adversária abrindo espaços 

para a penetração com bola por parte dos colegas de equipa, 

envolvendo-se também no processo de ataque; 

2. Manter a posse da bola para assegurar o adiantamento em profundidade 

da equipa no terreno de jogo. 

Estando a bola no SO da equipa, o posicionamento que o PL deve adotar e 

a desmarcação que deve realizar caracterizam-se, fundamentalmente, da 

mesma forma que na situação em que a bola está no SM: 

a) Com a bola no CL: posicionamento no CC, entre os defesas centrais da 

equipa adversária, realizando uma desmarcação lateral em profundidade 

para o lado da bola (B3 na Figura 30); 
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b) Com a bola no CC: posicionamento no CC, na zona do defesa central da 

equipa adversária do lado direito, realizando uma desmarcação lateral 

de apoio para o lado da bola (B3 na Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Organização ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor ofensivo 

Figura 31. Organização ofensiva com bola no corredor 
central do setor ofensivo 

 

Nesta última situação, as principais preocupações que o PL deve ter são: 

1. Promover a desorganização da estrutura adversária abrindo espaços 

para a penetração com bola por parte dos colegas de equipa, 

envolvendo-se também no processo de ataque; 

2. Finalizar. 

	  

4.2.1.3. Síntese	  

Em TD, o Treinador pretende que o comportamento do PL seja direcionado 

para a recuperação imediata da bola, se possível na zona onde foi perdida. 

Para isso, defende que o PL necessita atender ao posicionamento da sua 

equipa para que a recuperação da posse de bola seja efetivada através da 

ação coletiva defensiva “pressing”. É assim importante, independentemente da 

fase e do momento de jogo, que o PL percecione rápida e corretamente a zona 

do terreno de jogo e o setor da equipa adversária em que se encontra a bola, 
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mecanismos estes que o auxiliarão na decisão sobre a ação para constranger 

o portador da bola. 

Em OD, o Treinador exige que se recupere a posse de bola através da ação 

coletiva defensiva de “pressing”. Assim, requere-se ao PL que se posicione em 

função de indicadores idênticos aos do momento de TD, embora neste caso 

esse posicionamento seja o ponto de partida para outras ações tático-técnicas 

da equipa, dependendo do setor da equipa adversária onde se encontra a bola. 

Quando a bola se encontra nos setores defensivo e médio da equipa 

adversária, os comportamentos do PL circunscrevem-se à tentativa de 

recuperação da posse de bola através da ação coletiva defensiva “pressing”, 

enquanto que, quando a bola está na posse do SO da equipa adversária, o 

posicionamento deve assegurar que a equipa esteja preparada para o 

momento de TO. 

Em TO tenta promover-se uma rápida criação de uma situação de finalização. 

As variáveis para o posicionamento do PL são o local do terreno de jogo onde 

se encontra a bola e a disposição dos jogadores, tanto da equipa adversária 

como da respetiva. O PL, no sentido de dar seguimento ao trabalho do coletivo, 

deve realizar desmarcações que, independentemente do setor que detém a 

posse da bola, são caracterizadas por serem mais lateralizadas quando a bola 

está no CL e mais verticais quando esta se encontra no CC, sendo todas elas 

na profundidade à exceção da situação em que a bola se encontra no CL do 

SO. Ainda em TO, o Treinador pretende que o PL se foque principalmente em 

receber a bola e envolver-se no contra-ataque, evidenciando ainda outras 

preocupações como manter a posse da bola para que a sua equipa se adiante 

no terreno de jogo, a promoção de desorganização e do caos na estrutura 

adversária facilitando as tarefas aos colegas de equipa e, ainda, o 

alongamento da equipa no terreno de jogo, sobretudo em profundidade. 

O Treinador, no momento de OO, pretende que o PL se envolva no ataque 

para que seja o finalizador prioritário. A ideia do Treinador privilegia que o 

posicionamento do PL deva ser prioritariamente no CC, independentemente do 
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setor da sua equipa onde se encontra a bola, devendo o seu posicionamento 

atender principalmente à zona onde se encontra a bola.  

Relativamente às desmarcações que o PL deve realizar, o Treinador privilegia: 

- desmarcações em diagonal ofensiva para o lado da bola, quando esta 

se encontra na posse do SD;  

- desmarcações em diagonal ofensiva para o lado da bola quando esta se 

encontra no CL e na posse dos setores médio e avançado; 

-  desmarcações laterais de apoio para o lado da bola quando esta parte 

do CC. 

A atenção do PL, quando a bola parte do SD e médio, deve estar 

direcionada, essencialmente, para a desorganização da estrutura defensiva 

adversária, mantendo-se a posse de bola. Quando parte do SO, a atenção 

além de estar direcionada para a desorganização da estrutura adversária, 

deve considerar também a finalização do ataque. 
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4.3. A ideia do Treinador acerca do treino do Ponta-de-Lança 

A congruência entre as perceções do Treinador e dos jogadores acerca dos 

comportamentos inerentes à ideia de jogo é fulcral para se obter sucesso. 

Assim, se os princípios relacionados com o modelo de jogo concebidos pelo 

Treinador afiguram-se importantes para a construção de uma equipa, é 

necessário que o processo que envolve a transmissão da mensagem seja 

eficaz. 

Neste âmbito, um estudo da American Sport Education Program, realizado em 

2000, refere que a taxa de retenção, i.e., a capacidade que o jogador possui 

para reter, perceber e distinguir o fundamental da informação que o Treinador 

transmite, depende da forma como a mensagem é transmitida (Quadro 4). 

Quadro 4. Taxa de retenção em função da estratégia de comunicação 

Estratégias Taxa de retenção 

Palestra 5 % 

Leitura 10 %  

Discussão 50 % 

Prática 75 % 

Ensino e uso imediato 80 % 

 

Verifica-se, neste domínio, que o jogador beneficia mais com estratégias 

dinâmicas onde possa intervir e experimentar, pelo que a estratégia mais eficaz 

parece passar pelo ensino e pelo uso imediato do apreendido, ou seja, quando 

se alia a teoria e a prática imediata a taxa de retenção torna-se muito elevada 

(aproximadamente 80%). 

A realidade experienciada no decorrer deste nosso estágio profissionalizante 

demonstrou que o trabalho realizado em situação de treino do FCP envolveu 

as estratégias supramencionadas, procurando-se assim uma eficaz 

transferência de informação. Constatou-se, ainda, que o treino no FCP da 
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época 2013/2014 consistiu em práticas desenvolvidas para o coletivo em 

detrimento de formas mais individualizadas. 

Parece existir consensualidade entre treinadores de que o treino em Futebol 

deve ser realizado sob condições contextuais o mais próximas possíveis 

daquilo que acontece em jogo, replicando o ocorrido em jogo na tentativa de 

aperfeiçoar e eliminar erros. Assiste-se, atualmente, quer no que é defendido 

na prática quer no que se encontra na literatura, a uma visão do treino do PL 

não diferente daquela que é praticada para os restantes jogadores de campo. 

O treino passa, fundamentalmente, pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento 

das componentes física, psicológica e tático-técnica, com métodos que utilizam 

programas de treino não individualizados, embora com atenção à 

especificidade de cada estatuto posicional.  

Não obstante a literatura em Futebol ser parca quanto ao treino do PL, 

reconhece-se que a repetição exaustiva de ações técnicas e táticas leva ao 

seu aperfeiçoamento (Guilherme Oliveira, 2013). Sendo a ação de finalização a 

que confere maior importância ao comportamento do PL, quando inserida num 

determinado contexto tático e o seu treino desenvolvido sob uma forma 

coletiva, muitas das vezes em situações com oposição, poderá não permitir 

uma quantidade suficiente de oportunidades de experimentação e de treino 

para o jogador, podendo conduzir a uma prática insuficiente.  

Neste sentido, importa aferir a efetividade da transmissão da mensagem 

realizada através das formas de treino que o Treinador preconiza e que foram 

aplicadas ao longo da época para os jogadores PL. Contudo, salienta-se que o 

entendimento que os jogadores possuem relativamente ao que o Treinador 

transmitiu depende de diversas variáveis, entre as quais se encontram as 

perceções e características do recetor da mensagem: o Jogador. 
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4.4. Análise comparativa entre a perceção do Treinador e dos 
Pontas-de-Lança	  

4.4.1. Momento de transição defensiva 

Uma ideia partilhada por Treinador e PL acerca dos comportamentos do PL no 

momento de TD, traduz-se na necessidade de recuperar a posse de bola o 

mais rapidamente possível na zona onde foi perdida. 

Neste momento de jogo, à semelhança do que o Treinador preconiza, 50% dos 

PL referem que se devem posicionar em função dos colegas de equipa, 

havendo mesmo um deles a concordar com duas das três opções de escolha  

assinaladas pelo Treinador, como podemos ver na Figura 32. 

 
Figura 32. Variáveis referidas pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T), em 
função das quais o Ponta-de-Lança se deve posicionar no momento de transição defensiva 

 

Quando os PL são confrontados com a necessidade de assinalarem no terreno 

de jogo a posição em campo que deveriam ocupar, verificamos que o 

preconizado pelo Treinador, para este momento de jogo, não é partilhado por 

nenhum deles. Isto é, em qualquer corredor onde a bola se encontre (CL ou 

CC), a adoção de um posicionamento junto do médio defensivo adversário 

nunca é referido pelos PL estudados (Figuras 33 e 34). 
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Figura 33. Transição defensiva com bola no corredor 
lateral do setor defensivo 

Figura 34. Transição defensiva com bola no corredor 
central do setor defensivo 

 

Quando analisamos os dados recolhidos, constatamos que o Treinador, 

através do posicionamento do PL, pretende favorecer ações que permitam 

recuperar a posse de bola através da realização da ação coletiva defensiva de 

“pressing”, sendo esta opinião partilhada por 50% dos PL em estudo. Podemos 

verificar também na Figura 35, que neste momento de jogo a principal 

preocupação do PL, segundo o Treinador, deve ser não deixar jogar o portador 

da bola, não encontrando concordância por parte de nenhum dos PL 

estudados. 

 
Figura 35. Principais preocupações a ter no momento de transição defensiva com bola no setor defensivo, referidas 
pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 
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4.4.2. Momento de organização defensiva 

Seguindo na fase defensiva (FD), na OD mais especificamente, encontramos 

concordância entre opiniões dos PL e Treinador, tendo todos referido, que o PL 

neste momento de jogo deve agir no sentido de recuperar a posse de bola 

através da ação coletiva defensiva de “pressing”. 

A ideia principal do Treinador para orientar o posicionamento do PL no 

momento de OD passa pelo posicionamento dos jogadores da sua equipa, 

perspetiva partilhada por 75% dos PL estudados. Segundo o Treinador, duas 

outras variáveis devem ser ainda consideradas, sendo uma delas partilhada 

por um dos PL, conforme a Figura 36. 

 

Figura 36. Variáveis referidas pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T), em 
função das quais o Ponta-de-Lança se deve posicionar no momento de organização defensiva 
 

O confronto com cenários próximos dos do jogo, põe a descoberto algumas 

incongruências de perceção nos PL e no Treinador, quanto aos 

posicionamentos a adotar neste momento de jogo. Com a bola na posse do SD 

adversário, numa zona lateral do terreno de jogo, 50% dos PL concordam com 

o Treinador relativamente ao seu posicionamento (Figura 37). Com a bola no 

CC, 75% das opiniões vão ao encontro da perceção do Treinador (Figura 38). 
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Figura 37. Organização defensiva com bola no corredor 
lateral do setor defensivo 

Figura 38. Organização defensiva com bola no corredor 
central do setor defensivo

 

De acordo com a ideia do Treinador, partilhada por 50% dos PL estudados, o 

posicionamento do PL nestas situações vai favorecer, principalmente, ações 

que permitem recuperar a posse de bola através da realização da ação coletiva 

defensiva de “pressing”. Os outros 50% dos PL estudados referiram a segunda 

opção do Treinador, que incluía na intenção da recuperação da posse de bola 

realizando a ação coletiva de “pressing”, o facto de visar também a TO, 

conforme a Figura 39. 

 

 

Figura 39. Ações que o posicionamento do Ponta-de-Lança visa favorecer em organização defensiva com bola no 
setor defensivo, referidas pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 
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Quando a bola se encontra no SM adversário, o Treinador refere que o PL 

deve posicionar-se no CC, qualquer que seja o corredor onde a bola se 

encontre. Esta opinião é partilhada por apenas um dos PL estudados na 

situação em que a bola está no CL (Figura 40), e por 50% dos PL quando a 

bola está no CC (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Organização defensiva com bola no corredor 
lateral do setor médio 

Figura 41. Organização defensiva com bola no corredor 
central do setor médio

 

Com a bola no SM da equipa, observamos que relativamente às ações que o 

posicionamento do PL tenta favorecer, o Treinador indica as mesmas ações já 

referidas na situação em que a bola se encontra no SD, tendo aqui, 

concordância de apenas 25% dos PL estudados. 

Por último, estando a bola no SO da equipa adversária, encontram-se duas 

situações distintas: 

- com a bola no CL, o pretendido pelo Treinador passa por ver o PL 

posicionar-se no mesmo corredor em que se encontra a bola, opinião 

esta que não encontra correspondência com a opinião dos PL (Figura 

42); 

- com a bola no CC, 75% dos PL concordam com o Treinador (Figura 43). 
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Figura 42. Organização defensiva com bola no corredor 
lateral do setor ofensivo 

Figura 43. Organização defensiva com bola no corredor 
central do setor ofensivo

 

Neste contexto, o Treinador aponta a preparação da equipa para o momento 

de TO como a ação principal que o posicionamento do PL pretende favorecer, 

pelo que neste ponto verificamos que 75% dos PL estudados concordam com 

o Treinador (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44. Ações que o posicionamento do Ponta-de-Lança visa favorecer em organização defensiva com bola no 
setor ofensivo, referidas pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 
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4.4.3. Momento de transição ofensiva 

Após a recuperação da posse de bola, as opiniões entre os jogadores e 

treinador não se afiguram convergentes. Assim, apenas 50% dos PL estudados 

revelam a mesma perceção que o Treinador para o momento de TO, ou seja, o 

de promover a rápida criação de uma situação de finalização após a 

recuperação da posse de bola. 

 

Quadro 5. Respostas do Treinador (T) e dos Pontas-de-Lança (PL) relativamente à questão “O(s) comportamento(s) 
do Ponta-de-Lança na transição ofensiva visa(m)” 

Resposta Contagem PL Concordância T 
Manter a posse de bola para dar início à organização 
ofensiva. 2 0%  
Promover a rápida criação de uma situação de 
finalização. 2 50% ✔ 
Outro 0 0%  

 

Para o Treinador, a variável mais importante para orientar o posicionamento do 

PL em TO é a zona onde se encontra a bola, corredor e setor. Neste âmbito, 

apenas 25% dos PL estudados partilham da sua opinião, na medida em que a 

maioria indicou a variável “posicionamento dos jogadores da sua equipa”, 

correspondente ao 3º lugar na ordem de escolha do Treinador (Figura 45). 

 
Figura 45. Variáveis referidas pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T), em 
função das quais o Ponta-de-Lança se deve posicionar no momento de transição ofensiva 
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Na FO, além do posicionamento que o PL deve adotar, torna-se também 

pertinente aferir o sincronismo de perceções quanto às movimentações que 

estes realizam em determinadas situações. No momento de TO, quando a bola 

se encontra no CL do SD da equipa em estudo (Figura 46), o Treinador 

pretende que o PL se posicione no mesmo corredor da bola, próximo da zona 

central do terreno de jogo, e que realize uma desmarcação lateral na 

profundidade para o lado da bola. Neste caso, 50% dos PL concordam com o 

Treinador somente quanto ao posicionamento, enquanto que os restantes 50% 

concordam com o tipo de desmarcação a realizar. Com a bola no CC (Figura 

47), apenas 25% dos PL entende o posicionamento de acordo com a ideia do 

Treinador, ou seja, a posição no CL. Já na desmarcação, 50% dos PL 

estudados concordam que esta deve ser vertical e em profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Transição ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor defensivo 

Figura 47. Transição ofensiva com bola no corredor 
central do setor defensivo 

 

Neste momento de jogo, podemos constatar na Figura 48 que o Treinador 

elege 4 preocupações a ter pelo PL, sendo a principal a de receber a bola e 

envolver-se no contra-ataque. A percentagem de concordância com o 

Treinador, neste caso, é de apenas 25%, havendo ainda 50% dos PL a 

referirem a 3ª escolha do Treinador como principal preocupação, e os restantes 

25% a indicarem a 4ª escolha do Treinador. 
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Figura 48. Principais preocupações a ter no momento de transição ofensiva com bola no setor defensivo, referidas 
pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 
 

Com a bola no SM da equipa, o Treinador prefere que o PL se posicione no CC 

qualquer que seja a zona onde a bola se encontre, e continua neste momento 

de jogo a entender que o PL deve realizar uma desmarcação lateral para o 

lado da bola quando esta se encontra no CL, e uma desmarcação vertical na 

profundidade quando a mesma está no CC. Na primeira situação (Figura 49), 

apenas 25% dos PL estudados concorda com o posicionamento referido pelo 

Treinador, sendo que outros 50%, embora em posições mais recuadas, 

concordam com o tipo de desmarcação. Com a bola no CC, a percentagem de 

concordância no posicionamento é de 0%, apesar de 25% dos PL ter optado 

pelo mesmo tipo de desmarcação (Figura 50). 

 

 

 

 

 

Figura 49. Transição ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor médio 

 

 

 

Figura 50. Transição ofensiva com bola no corredor 
central do setor médio 
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Alongar	  a	  equipa	  fornecendo-‐lhe	  espaço	  para	  progredir	  com	  bola.	  

Promover	  a	  desorganização	  da	  estrutura	  adversária	  abrindo	  
espaços	  para	  a	  penetração	  com	  bola	  por	  parte	  dos	  colegas	  de	  
equipa,	  envolvendo-‐se	  também	  no	  processo	  de	  contra-‐ataque.	  
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Quanto às preocupações do PL neste contexto, o Treinador refere as mesmas 

aquando da bola no SD da equipa. A concordância é de apenas 25% na 1ª 

escolha do Treinador, tendo os restantes 75% dos PL referido como principal 

preocupação do PL a 4ª escolha do Treinador, nomeadamente, alongar a 

equipa fornecendo-lhe espaço para progredir com bola (Figura 51). 

 
Figura 51. Principais preocupações a ter no momento de transição ofensiva com bola no setor médio, referidas pelos 
Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 
 

Encontrando-se a bola no SO da equipa, o Treinador pretende que o 

posicionamento do PL seja no CC, qualquer que seja o corredor onde a bola se 

encontre, ideia que não é partilhada pelos PL estudados. No que respeita ao 

tipo de desmarcação, a concordância é de 50%, situando-se apenas quando a 

bola se encontra no CC. O tipo de desmarcação pretendido pelo Treinador é a 

desmarcação lateral para o lado da bola com bola no CL, e desmarcação 

vertical na profundidade com a bola no CC (Figuras 52 e 53). 
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Figura 52. Transição ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor ofensivo 

Figura 53. Transição ofensiva com bola no corredor 
central do setor ofensivo

 

Neste contexto, o Treinador troca a ordem de duas das suas escolhas, 

relativamente às preocupações que o PL deve ter, ou seja, a sua 2ª escolha 

passa a ser agora a 3ª e a 3ª passa a ser a 2ª (Figura 54). Verificamos, 

também, que nenhum dos PL estudados elege como principal preocupação a 

ter nesta situação a mesma do Treinador. Assim, 75% dos PL estudados 

indicaram a 3ª escolha do Treinador como principal preocupação, e os 

restantes 25% referiram a 2ª escolha do Treinador. 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Principais preocupações a ter no momento de transição ofensiva com bola no setor ofensivo, referidas pelos 
Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 
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4.4.4. Momento de organização ofensiva 

No que diz respeito ao momento de OO, as opiniões de Treinador e PL 

possuem elevada convergência na medida em que 75% dos PL partilham da 

ideia do Treinador. Para os PL, os comportamentos devem visar o seu 

envolvimento no ataque para que sejam eles próprios os finalizadores 

prioritários. 

Quadro 6. Respostas do Treinador (T) e dos Pontas-de-Lança (PL) relativamente à questão “O(s) comportamento(s) 
do Ponta-de-Lança na organização ofensiva visa(m)” 

Resposta Contagem PL Concordância T 

Envolvimento no ataque para que seja ele próprio 
(PL) o finalizador prioritário. 3 75% ✔ 

Envolvimento no ataque de forma a facilitar a 
finalização por parte de qualquer elemento da equipa. 1 0%  

Outro 0 0%  

 

Neste momento de jogo verifica-se uma discordância de 75% entre Treinador e 

PL acerca dos posicionamentos dos jogadores PL. Não obstante 50% dos PL 

estudados fazerem referência ao posicionamento dos jogadores da equipa 

adversária, variável apontada em 2º lugar pelo Treinador, apenas 1 dos PL 

(25%) refere a mesma variável que o Treinador como prioritária (Figura 55). 

 

 
Figura 55. Variáveis referidas pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T), em 
função das quais o Ponta-de-Lança se deve posicionar no momento de organização ofensiva 
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Qualquer que seja o corredor onde a bola se encontra aquando da sua posse 

pelo SD, a perceção que o Treinador tem do posicionamento do PL não 

encontra concordância entre os PL estudados. Assim, o Treinador pretende 

que os PL se posicionem numa linha imaginária paralela à linha lateral do 

terreno de jogo, no prolongamento do poste mais distante da bola. O tipo de 

desmarcação preconizado pelo Treinador é lateral em profundidade para o lado 

da bola, encontrando concordância neste ponto em apenas 25% dos PL 

(Figuras 56 e 57). 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Organização ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor defensivo 

 

 

Figura 57. Organização ofensiva com bola no corredor 
central do setor defensivo 

 

O Treinador refere que, independentemente do setor da equipa onde a bola se 

encontre, a principal preocupação do PL passa por promover a desorganização 

da estrutura defensiva adversária, abrindo espaços para a penetração com 

bola por parte dos colegas de equipa, envolvendo-se também no ataque. Nesta 

situação, em que a bola se encontra no SD, não existe concordância entre o 

Treinador e os PL estudados, não obstante 75% deles referirem como principal 

preocupação a 2ª escolha do Treinador (Figura 58). 
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Figura 58. Principais preocupações a ter no momento de organização ofensiva com bola no setor defensivo, referidas 
pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 

 

Quando a bola está em posse do SM do FCP, o posicionamento que, na 

perceção do Treinador o PL deve adotar, situa-se na linha do 1º poste da baliza 

adversária, qualquer que seja o corredor onde a bola se encontre. Nesta 

circunstância, quando a bola se encontra no CL a concordância é de 75% entre 

os PL estudados, enquanto que quando a bola se situa no CC a opinião sobre 

o posicionamento do PL é partilhado por 25% dos PL. Com a bola no CL, o 

Treinador pretende que o PL realize uma desmarcação lateral na profundidade 

para o lado da bola, tendo apenas 25% de concordância dos PL estudados, 

não obtendo concordância no tipo de desmarcação com a bola no CC (Figura 

59 e 60).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Organização ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor médio 

Figura 60. Organização ofensiva com bola no corredor 
central do setor médio 
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Manter	  a	  posse	  da	  bola	  para	  assegurar	  a	  subida	  da	  equipa	  no	  
terreno	  de	  jogo.	  

Receber	  a	  bola	  e	  envolver-‐se	  no	  processo	  de	  ataque.	  

Promover	  a	  desorganização	  da	  estrutura	  adversária	  abrindo	  
espaços	  para	  a	  penetração	  com	  bola	  por	  parte	  dos	  colegas	  de	  
equipa,	  envolvendo-‐se	  também	  no	  processo	  de	  ataque.	  
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Na situação em que a bola se encontra no SM, verificamos que a concordância 

entre Treinador e PL relativas à principal preocupação atinge os 75%. 

 

 
Figura 61. Principais preocupações a ter no momento de organização ofensiva com bola no setor médio, referidas 
pelos Pontas-de-Lança A (PLA), B (PLB), C (PLC), D (PLD) e pelo Treinador (T) 
 

Com a bola no setor mais adiantado do FCP, existe total concordância (100%) 

entre PL e Treinador (Figura 62 e 63). É consensual que o PL se deve 

posicionar no CC, na linha do 1º poste da baliza adversária, no caso da bola 

estar no CL, e no poste mais distante na situação em que a bola se encontre 

no CC. Relativamente ao tipo de desmarcação a realizar, a perceção do 

Treinador é que esta deve ser lateral em profundidade para o lado da bola na 

situação de bola no CL, e desmarcação lateral de apoio para o lado da bola na 

situação de bola no CC, com 25% de concordância, em cada uma das 

situações. 
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espaços	  para	  a	  penetração	  com	  bola	  por	  parte	  dos	  colegas	  de	  
equipa,	  envolvendo-‐se	  também	  no	  processo	  de	  ataque.	  
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Figura 62. Organização ofensiva com bola no corredor 
lateral do setor ofensivo 

 

 

Figura 63. Organização ofensiva com bola no corredor 
central do setor ofensivo 

 

A concordância relativamente à principal preocupação do PL em OO quando a 

bola se encontra no setor ofensivo, atinge os 100% entre Treinador e PL. O 

Treinador referiu ainda que a 2ª preocupação do PL deve ser a de finalizar, não 

tendo neste ponto havido referência por parte dos PL estudados. 
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4.5. Relação do Ponta-de-Lança com a finalização em contexto de 
competição 

 

“O processo de recolha, colecção, tratamento e análise dos dados obtidos 

a partir da observação do jogo, assume-se como um aspecto cada vez 

mais importante na procura da optimização do rendimento dos jogadores 

e das equipas” (Garganta, 2001: 60).  

 

A complexidade do Futebol como fenómeno desportivo, de acordo com 

Guilherme Oliveira (2004), conduz à necessidade de uma análise no seu todo, 

lendo-se e interpretando-se as suas interações. Permite-se, assim, produzir 

conhecimento, para que devidamente desenvolvidos e organizados permitam 

perceber a dinâmica e complexidade do jogo. 

O estudo dos comportamentos individuais e coletivos no jogo de Futebol 

parece ser uma temática muito abordada e valorizada na atualidade, pelo que 

na nossa perspetiva deve estar na base da construção de conhecimento do 

ensino-treino-jogo de Futebol. Garganta (2001) refere que a análise do jogo é 

de elevada utilidade para os treinadores sob o ponto de vista tático, fornecendo 

padrões de jogo importantes para a melhoria da performance. Carling, Williams 

e Reilly (2005) corroboram, considerando que são negligentes aqueles 

treinadores que não utilizam a análise de jogo como uma ferramenta 

fundamental.  

Na verdade, “a análise do jogo a partir do comportamento dos jogadores tem-

se assumido como um aporte significativo de informação para a evolução do 

treino e da competição” (Ribeiro, 2009: 22). O uso desta ferramenta torna-se 

assim fulcral para quem pretende otimizar o processo de treino de forma a este 

ir de encontro à melhoria do desempenho individual e coletivo. No caso dos PL, 

não se pode falar em otimização sem a dissociar da finalização, ou melhor, do 

que resulta essa finalização, o golo.  
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Todo o trabalho que é realizado pela equipa no terreno de jogo tem como 

objetivo a marcação de mais golos que o adversário. Os comportamentos do 

PL nas ações que envolvem a marcação de um golo são merecedoras de uma 

análise mais atenta, na busca de indicadores importantes que possam fornecer 

informação aplicável para a otimização do processo de treino e do próprio jogo 

neste âmbito particular. 

Registaram-se os comportamentos dos PL em jogo, em particular dos dados 

relativos às sequências que resultaram em golo por parte dos PL (Quadro 7). 

Quadro 7. Comportamentos observados nas situações de finalização em que o Ponta-de-Lança marca golo 

Descrição Nº Ocorrências % Ocorrências 

Momento de 
Jogo 

Transição Ofensiva 11 78,57% 

Organização Ofensiva 3 21,43% 

Setor onde se 
encontra a bola 

Setor Médio 10 71,42% 

Setor Ofensivo 4 28,58% 

Posição da Bola 
Corredor Lateral 12 85,71% 

Corredor Central 2 14,29% 

Posição do 
Ponta-de-Lança 

Corredor Lateral 0 0,00% 

Corredor Central 14 100,00% 

Desmarcação do 
Ponta-de-Lança 

Desmarcação Vertical na Profundidade 9 64,29% 

Desmarcação Lateral em Profundidade para o 
Lado da Bola 3 21,43% 

Desmarcação Lateral para o Lado Contrário da 
Bola 1 7,14% 

Desmarcação Lateral em Profundidade para o 
lado contrário da Bola 1 7,14% 

 

Uma análise detalhada dos dados obtidos permite encontrar um padrão de 

comportamentos que definem parte do sucesso das ações que a equipa do 

FCP realizou em FO ao longo da época 2013/14. Assim, verificou-se que a 

maioria das situações de finalização que resultaram em golo marcado pelo PL 

decorreram em TO (78,57%). Nestas, as assistências para golo foram 

maioritariamente protagonizadas pelo SM da equipa (71,42%), partindo a bola 

de uma zona lateral do terreno de jogo (85,71%). O posicionamento que os PL 
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adotaram nestas situações foi no CC do terreno de jogo (100%). As 

desmarcações verticais em profundidade (64,29%), seguido das desmarcações 

laterais em profundidade para o lado da bola (21,43%), revelaram-se os tipos 

de desmarcações mais utilizados pelos PL. 

Consegue-se, então, definir, de forma objetiva e observável, a ideia 

implementada pelo Treinador, assim como os comportamentos dos 

intervenientes na FO em situações em que o PL foi o próprio finalizador. A 

ideia do Treinador, de acordo com o percecionado, passou por aproveitar os 

momentos de transição ofensiva, recorrendo às zonas laterais do terreno de 

jogo, tentando servir o mais rapidamente possível o PL da equipa que se 

encontrava prioritariamente no CC. Este, dava seguimento ao ataque 

maioritariamente através de desmarcações verticais em profundidade, 

procurando a baliza adversária, finalizando o ataque com sucesso. 
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4.6. Perceção do Treinador e dos Pontas-de-Lança confrontada com 
os golos do Ponta-de-Lança 

É comum ouvir-se dizer que o jogo é um reflexo do treino e da ideia que o 

Treinador tem do próprio jogo, transmitida em treino. Assim, interessa 

comparar situações em que estes aspetos são “postos à prova”.  

No presente estudo realizou-se a comparação entre as situações de finalização 

que resultaram em golo pela equipa do FCP, e a perceção que o Treinador e 

os PL referiram ter quando confrontados com o mesmo contexto de jogo. 

A maioria dos golos obtidos pelo PL ocorreram quando a equipa se encontrava 

em TO, com a bola a partir do CL por parte de elementos do SM da equipa, 

com o PL no CC a realizar uma desmarcação vertical em profundidade. Neste 

contexto, o confronto dos dados recolhidos por via da observação do jogo, com 

os obtidos a partir das respostas do Treinador e dos PL estudados no inquérito, 

revelou situações surpreendentes, como se expõe de seguida. 

A criação de situações rápidas de finalização, como era ideia do Treinador e 

partilhada por 50% dos PL, demonstrou resultados práticos traduzidos em golo. 

A preocupação que o PL deveria ter em receber a bola e envolver-se no 

contra-ataque, de acordo com o Treinador e apenas 25% dos PL, ficou também 

ela evidente nas situações de golo analisadas. O posicionamento em função da 

zona onde a bola se encontrava (corredor e setor), de acordo com a perceção 

do Treinador e de 25% dos PL estudados, terá estado na origem da escolha do 

CC como posição ideal nas situações de jogo observadas. Este corredor foi 

também o indicado pelo Treinador e por 25% dos PL como prioritário neste 

contexto, para que pudessem realizar, segundo Treinador e 50% dos PL, uma 

desmarcação lateral em profundidade para o lado da bola, ação esta que não 

foi a mais eficaz nas situações de finalização que resultaram em golos 

marcados pelos PL. 
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5. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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Era nossa intenção, à partida para este estágio profissional, aplicar os 

conhecimentos que havíamos adquirido na nossa experiência como Ponta-de- 

-Lança de elite e, ainda, os apreendidos na formação teórica a que nos 

submetemos no decorrer desta especialização através do mestrado em treino 

de alto rendimento desportivo. Esta aplicação de conhecimentos, pretendia 

servir de estímulo, particularmente, à criação de situações novas que 

juntamente com algumas já experienciadas nos conduzissem à reflexão e 

formulação de novas estratégias no sentido do nosso desenvolvimento 

profissional. 

A importância da etapa de estágio profissionalizante afigurava-se, à partida, 

imprevisível, na medida em que não tínhamos a real noção do resultado e dos 

ganhos que poderíamos daí obter. A vivência enquanto atleta da modalidade, 

lembrava-nos não só da importância de um estágio, como também da 

dificuldade que poderia daí advir. A temática dos comportamentos e da forma 

como eles podem ser alterados pelo treinador, tanto em situação de treino 

como em jogo, suscitava-nos um interesse acrescido. Ademais, perceber qual 

a informação que o treinador pretendia transmitir aos seus atletas e se a 

interpretação dessa informação levava a um conjunto de ideias convergentes 

no sentido de um objetivo coletivo, seria um indicador de excelência do 

desenvolvimento do processo de treino. Se a recolha das diferentes perceções, 

i.e., tanto do treinador como dos jogadores, nos poderia elucidar sobre 

algumas destas nossas inquietações, a observação e o registo dos 

comportamentos em contexto de competição poderia, de alguma forma, 

confirmar algumas das nossas hipóteses iniciais. 

Quando em treino são cometidos erros, quer sejam coletivos quer sejam 

individuais, de uma forma sistemática sem que por isso os atletas sejam 

alertados e devidamente corrigidos, está-se a dar um passo atrás no 

desenvolvimento e consequente desempenho individual e coletivo. A 

sistematização de comportamentos pode assim apontar para duas direções 

opostas, no que diz respeito ao desenvolvimento. Existem dois aspetos que 

para nós são determinantes, para aumentar o desempenho individual ou 
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coletivo quando falamos em sistematização de comportamentos através do 

treino, são eles a deteção e a correção dos erros. Os exemplos que 

conseguimos recolher deste nosso período como aprendizes, vieram ao 

encontro de tudo o que defendemos, incentivando a nossa constante reflexão 

sobre a importância da contínua monitorização do treino e do jogo, e da 

influência desta no processo de sistematização de comportamentos. A 

perspicácia na deteção de erros e a forma como eles são corrigidos, dão lugar 

à aceleração dos processos que envolvem o treino de comportamentos, 

dirigindo-os para o objetivo, com consequências positivas no desempenho 

individual e coletivo. Esta forma de transmissão de informação revelou-se 

essencial para a fluidez do treino de acordo com as premissas do seu 

Treinador, conseguindo maiores ganhos nos tempos disponíveis para a 

sistematização dos comportamentos pretendidos, com efeitos claramente 

positivos no desempenho dos atletas e da própria equipa. 

Enquanto praticantes, não raras vezes fomos confrontados com orientações de 

ordem comportamental por parte do treinador que, ou divergiam da nossa 

opinião ou chocavam com as nossas características físicas e/ou mentais, que 

por sua vez nos distinguiam dos demais colegas. A necessidade de seguir as 

orientações pretendidas pelo treinador conduzia frequentemente à limitação do 

potencial dos jogadores, bem como à procura de aquisição de novas 

competências que lhes permitissem otimizar o seu desempenho em treino e 

em jogo. As ideias que se querem ver implementadas numa equipa devem, no 

nosso entender, conter alguma flexibilidade ao ponto de se poderem ajustar às 

características de quem as interpreta - os jogadores. Sem este ajustamento, o 

risco passa pela descaracterização de uma ideia que se quer partilhada por 

todos de forma a perseguir um objetivo comum. Este ajustamento requer 

também, no nosso ponto de vista, diferentes abordagens quanto aos métodos 

de treino que são na generalidade utilizados atualmente no Futebol para o 

treino do PL. A finalização, por exemplo, ação tático-técnica em que dentro da 

equipa o PL é, teoricamente, mais solicitado e se revela como elemento 

preponderante, deve ser submetida a um treino programado individualizado de 
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forma a desenvolver as características individuais de cada PL, rentabilizando 

assim as respetivas prestações ao serviço da equipa. 

Toda a experiência adquirida ao longo deste estágio profissionalizante foi 

inequivocamente enriquecedora. A avaliação das perceções dos principais 

intervenientes no jogo, a forma como os jogadores pensam e compreendem o 

que o Treinador lhes transmite, revelou ser uma oportunidade única de reflexão 

sobre um problema que é recorrente e dita muitas das vezes o sucesso de uma 

equipa. A observação dos comportamentos dos jogadores e das diretrizes que 

eram fornecidas pelo Treinador no intuito de modelar os comportamentos dos 

atletas, quer em treino como em jogo, revelou-se um ponto crucial para 

perceber que correções levariam o atleta a sujeitar-se a um treino adequado a 

um objetivo concreto, em detrimento de um processo de treino que não 

melhoraria o seu desempenho, podendo até ser prejudicial no desenvolvimento 

do atleta e da própria equipa. Por fim, a constante reflexão sobre os métodos 

de treino utilizado no treino do Ponta-de-Lança (PL) despertou-nos para a 

necessidade de um maior aprofundamento no futuro desta temática, na 

tentativa de conseguir estratégias viáveis para otimizar o processo de treino 

direcionado ao PL. 

Sentimo-nos, agora, capazes de desenvolver todo o nosso potencial, adquirido 

através da teoria como da prática, de uma forma especialmente reflexiva, e pô-

-las ao serviço do treino para uma melhoria constante da nossa forma de atuar 

e, consequentemente, do nosso desenvolvimento profissional. 
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6. CONCLUSÕES 
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As perceções do Treinador e dos Pontas-de-Lança (PL) divergem no que 

concerne ao comportamento do PL nos vários momentos de jogo. 

Na fase defensiva (FD), contrariamente à fase ofensiva (FO), apesar da ideia 

principal de jogo ser unanimemente partilhada pelos intervenientes (Treinador 

e PL), assim como as variáveis em função das quais o PL se deveria 

posicionar, o posicionamento a adotar pelo PL não reuniu consenso, sendo no 

momento de transição defensiva (TD) completamente discordante. Constatou-

se que em FO, a maior percentagem de concordância entre o Treinador e os 

PL se circunscreveu ao momento de organização ofensiva (OO) no que diz 

respeito aos posicionamentos e às preocupações a ter pelo PL nas situações 

em que a bola se encontrava no setor ofensivo (SO) da equipa.  

Concluiu-se, também, que no momento de transição ofensiva (TO), os PL 

adotaram posicionamentos maioritariamente pelos corredores laterais, 

contrariamente ao momento de OO, no qual se constatou que os 

posicionamentos ocorreram no corredor central (CC). As desmarcações, no 

momento de OO, foram maioritariamente orientadas para a profundidade em 

detrimento da largura. 

Por fim, destaca-se que o PL, nas situações de finalização em que marcou 

golo, se posicionou no CC, realizando a maioria das desmarcações no sentido 

vertical e em profundidade relativamente ao terreno de jogo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Admitindo que, num jogo de Futebol, o comportamento coletivo emerge da 

relação de múltiplos comportamentos individuais, afigura-se pertinente 

conhecer os comportamentos dos jogadores em jogo, de modo a que se torne 

viável ajustar, corrigir ou alterar o sentido das ações desempenhadas e, bem 

assim, maximizar o desempenho coletivo. 

Os dados obtidos através da análise dos comportamentos dos jogadores em 

contexto de competição constituem “ingredientes” essenciais na “receita” 

utilizada pelo Treinador. Em alto rendimento, mais que a componente estética, 

interessa a eficácia. A competência de uma equipa será, com certeza, avaliada 

pelos resultados que esta conseguir obter, que serão fruto da melhoria de 

todas as suas capacidades e potencialidades, aumentando assim o seu 

desempenho. Não será menos verdade que para o planeamento e 

operacionalização de todo o processo de ensino/treino, que envolve a 

aquisição, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de comportamentos 

essenciais para a implementação de um modelo de jogo, exista um 

conhecimento claro das reais características existentes e comportamentos 

demonstrados pela equipa. Neste sentido, toda a informação que se consiga 

recolher, quer através de jogos quer de treinos, é fundamental para que o 

processo de ensino-aprendizagem seja otimizado de forma a conseguir-se 

extrair o máximo rendimento individual e coletivo dos jogadores. 

A perceção sobre o que se pretende em cada momento de jogo, tem, na nossa 

perspetiva, de estar em perfeita consonância entre o Treinador e os jogadores, 

para que a equipa seja capaz de atingir o objetivo a que se propõe. Aqui, as 

vias de comunicação entre o Treinador e os jogadores adquirem enorme 

preponderância, ao ponto de serem responsáveis, em grande parte, pelo 

sucesso ou insucesso da equipa. A caminhada deve ser em busca de um 

sentido único, uma convergência de ideias e padrões, que ajudem num 

desenvolvimento positivo e numa otimização, tanto do processo de treino que 

se revelará em situação de jogo. 

Apesar de o Treinador pretender padronizar alguns comportamentos, para 

modelar o jogo, interessa-lhe também ter na equipa Pontas-de-Lança (PL) com 
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diferentes características, capazes de combater as mais variadas táticas e 

estratégias adversárias. Ora, no processo de treino, e na busca de 

padronização de comportamentos, importa ter em consideração sobretudo as 

características dos elementos a quem vão ser requisitados esses mesmos 

comportamentos. 

Atualmente, pensamos ser já consensual que todos os processos pelos quais 

passam a construção e implementação de um modelo de jogo, sejam sujeitos a 

treino de forma integrada e não de forma individualizada. O treino sistemático, 

de forma integrada, das ações tático-técnicas que desejamos ver realizadas 

em jogo, utilizando exercícios que consigam recriar muitas vezes e num curto 

espaço de tempo situações reais de jogo, são as mais utilizadas na atualidade. 

No entanto, existem estatutos posicionais que, pela sua especificidade de 

funções no jogo, na nossa perspetiva necessitam uma abordagem diferente 

quanto ao trabalho que é realizado em treino.  

A teoria tem-se reportado às características e às valências do PL, como foi 

neste documento referido, mas nunca se referindo ao processo de treino 

adjacente. Na nossa perspetiva, o PL exige um treino especializado e 

direcionado para a importância que ele demonstra ter no seio de uma equipa 

de Futebol. Assim, o treino específico do “Ponta-de-Lança”, como também se 

verifica há muito tempo para os guarda-redes, não é, segundo o nosso 

conhecimento, prática atual dos Treinadores. Assim, a especificidade das 

funções do PL, tal como a preponderância que demonstra ter no jogo, 

continuam, segundo diversos Treinadores de nível mundial, a não justificar que 

estes elementos sejam treinados de forma específica para que possam 

desenvolver as suas principais apetências e a refinar as competências que 

fazem dele um especialista dentro do próprio jogo. Contrariamente ao guarda-  

-redes, que já reúne consenso quanto à necessidade de precisar de trabalho 

específico para que consiga desenvolver e otimizar as componentes que a 

especificidade da sua posição em campo obriga, no caso do PL é recorrente 

ser treinado sob um conceito aplicável aos demais elementos da equipa. 
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A teoria é omissa no que diz respeito ao treino específico do jogador PL, pelo 

que admitimos que este treino, em particular, não tem sido alvo de 

considerações devidamente fundamentadas. Não obstante, encontram-se 

fundamentos teóricos do treino avulso do PL, que se reporta ao processo de 

treino da generalidade das suas componentes: físicas, psicológica e tático-

técnica. Assim, o treino do PL que se encontra atualmente enraizado no 

Futebol mundial, segue o normal processo de treino dos restantes elementos 

da equipa, no seguimento da implementação de ideias e comportamentos que 

sejam convergentes, visando um objetivo comum para o jogo coletivo. A 

finalização, aspeto essencial para atender na preparação do PL enquanto 

especialista na obtenção de golos, continua a ser uma ação trabalhada de 

forma integrada em normais situações de jogo que se querem ver replicadas. 

No fundo, as componentes física, comportamental e tático-técnica, são 

trabalhadas de forma exaustiva no intuito de otimizar a performance do PL 

assim como de todos os restantes elementos da equipa, não prevendo a 

especificidade e particularidade, que na teoria é conhecida e mencionada. 

Segundo Duarte (2002), referindo-se a um estudo realizado por Salvo e Pigozzi 

(1998), que comparou programas de treino individualizado segundo os 

estatutos posicionais dos jogadores, o treino individual aplicado às 

necessidades inerentes ao treino no Futebol é mais eficaz no desenvolvimento 

e otimização da performance dos atletas. O mesmo autor (2002) refere que é 

necessária a adaptação dos programas de treino de acordo com as posições 

que os jogadores ocupam no terreno de jogo. De facto, quando olhamos para o 

trabalho que é realizado em treino, com o intuito de melhorar a performance do 

PL e, consequente, a performance da equipa, constata-se a dificuldade, nos 

moldes utilizados atualmente, em exercitar de forma exaustiva alguns 

comportamentos que mais frequentemente são reclamados a estes elementos 

do jogo. 

O desenvolvimento da personalidade e do carácter direcionados para a 

exigência mental necessária à criação e conclusão de situações de finalização, 

assim como a criação de estímulos para o desenvolvimento do “instinto”, não 
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apenas de previsão do local onde a bola poderá surgir, mas também da 

capacidade de marcar golo em poucas oportunidades, são fundamentais para 

que o PL tenha um elevado aproveitamento das oportunidades de golo que 

possui. Assim, no nosso ponto de vista, as competências de um PL devem 

também, e sem menor importância, serem potenciadas com programas de 

treino individualizados.  

Em suma, é nossa convicção, no que diz respeito ao treino do PL, que uma 

combinação entre o tipo de treino que é praticado atualmente para o coletivo-

equipa, e programas de treino individualizados que visem, não só algumas 

características individuais como particularidades específicas da posição que 

estes elementos ocupam em campo, a solução do futuro para melhor 

desenvolver e otimizar todas as competências deste elemento fundamental do 

jogo de Futebol. 
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Anexo 1. Bloco de perguntas do inquérito respeitante à identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 100%

Treinador

Identificação 
A análise das suas respostas ao inquérito não mencionará qualquer informação

identificativa a seu respeito. 

* Anos de experiência profissional como treinador principal.
Neste campo só é possível introduzir números.

Por favor considere também a presente época desportiva.

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte

0% 100%

Treinador

Identificação 
A análise das suas respostas ao inquérito não mencionará qualquer informação

identificativa a seu respeito. 

* Idade
Neste campo só é possível introduzir números.

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte

0% 100%

Treinador

Identificação 
A análise das suas respostas ao inquérito não mencionará qualquer informação

identificativa a seu respeito. 

* Nome

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte
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0% 100%

Treinador

Identificação 
A análise das suas respostas ao inquérito não mencionará qualquer informação

identificativa a seu respeito. 

* Nível mais elevado de experiência enquanto treinador principal.
Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, selecione...

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte

0% 100%

Treinador

Identificação 
A análise das suas respostas ao inquérito não mencionará qualquer informação

identificativa a seu respeito. 

* Qual(ais) o(s) país(es) em que exerceu a função de treinador principal de futebol? Por
favor, indique a respetiva quantidade de anos.

Exemplo: 

Portugal: 5 anos

Brasil: 2 anos

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte

ü Por	  favor,	  Selecione...	  
2ª	  Liga	  
1ª	  Liga	  
Provas	  Internacionais	  (Clube)	  
Seleção	  Nacional	  (	  de	  Sub-‐20	  à	  Seleção	  “A”)	  
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Anexo 2. Exemplo de uma pergunta do inquérito de escolha múltipla para 

selecionar apenas uma opção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 100%

Treinador

Transição Defensiva 

* O(s) comportamento(s) do Ponta-de-Lança na transição defensiva visa(m):
Selecione no máximo uma resposta

 
Recuperar a posse de bola o mais rapidamente possível na zona onde foi
perdida

 
Baixar o bloco defensivo para iniciar a organização defensiva com os
jogadores atrás da linha da bola

 Outro: 

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte
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Anexo 3. Exemplo de uma pergunta do inquérito de escolha múltipla com a 

possibilidade de escolha de várias opções 

 

 

 

0% 100%

Treinador

Organização Defensiva 

*

Em organização defensiva, o Ponta-de-Lança deve posicionar-se em função:

Nota: Após selecionar a(s) opção(ões) pretendida(s) coloque na caixa de texto situada na frente de cada
opção a respetiva ordem de escolha.

Comment only when you choose an answer.

Selecione pelo menos uma resposta

 

Apenas da zona do terreno de jogo onde se
encontra, seja o corredor central ou os
corredores laterais.

 

Apenas da zona do terreno de jogo que a
sua equipa ocupa, 1º terço, 2º terço ou 3º
terço.

 
Da zona onde se encontra a bola: corredor e
setor.

 
Do posicionamento dos jogadores da equipa
adversária.

 
Do posicionamento dos jogadores da sua
equipa.

Outro: 

Ver exemplo seguinte:

 

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte
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Anexo 4. Exemplo de uma pergunta do inquérito para registar o 

posicionamento a adotar pelo PL 

 

0% 100%

Treinador

Organização Ofensiva 

*

Em função da situação de organização ofensiva de seguida exposta, por favor indique
qual o posicionamento que o Ponta-de-Lança deve adotar:

 

Nota: Escolha na imagem o quadrado correspondente à sua perceção relativamente à posição que o Ponta-de-
Lança deve adotar.

Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, selecione...

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte

ü Por	  favor,	  selecione...	  
A1	  
A2	  
A3	  
A4	  
....	  
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Anexo 5. Exemplo de uma pergunta do inquérito para registar o tipo de 

desmarcação realizada pelo PL 

 

 

 

 

0% 100%

Treinador

Organização Ofensiva 

*

Em função da situação de transição ofensiva exposta na pergunta anterior e tendo em
conta o posicionamento do Ponta-de-Lança que referiu, por favor indique, de acordo com
a imagem abaixo, qual a desmarcação que ele deve realizar:

Nota: Escolha na imagem a sua opção e selecione-a abaixo.

Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, selecione...

 Sair e limpar questionário Continuar mais tarde Anterior Seguinte

ü Por favor, selecione... 
Desmarcação lateral para o lado da bola 
Desmarcação lateral em profundidade para o lado da bola 
Desmarcação vertical na profundidade 
Desmarcação lateral na profundidade para o lado contrário da bola 
Desmarcação lateral para o lado contrário da bola 
Desmarcação lateral de apoio para o lado contrário da bola 
Desmarcação vertical de apoio 
Desmarcação lateral de apoio para o lado da bola 
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Anexo 6. Folha de registo de ocorrências para recolha dos dados relativos às 

ações comportamentais em jogo nas situações de golo marcado pelo PL 

  

Golos MJ SB PB PPL D 

1 TO SM CL CC DVP 
2 TO SM CL CC DVP 
3 TO SM CL CC DVP 
4 TO SO CL CC DVP 
5 P P P P P 
6 OO SO CL CC DLPLB 
7 C C C C C 
8 P P P P P 
9 P P P P P 

10 P P P P P 
11 OO SO CL CC DLPLCB 
12 P P P P P 
13 OO SM CC CC DVP 
14 P P P P P 
15 P P P P P 
16 TO SM CL CC DLPLCB 
17 P P P P P 
18 P P P P P 
19 P P P P P 
20 TO SO CL CC DLLCB 
21 P P P P P 
22 TO SM CL CC DLPLCB 
23 TO SM CL CC DVP 
24 TO SM CL CC DVP 
25 TO SM CC CC DVP 
26 C C C C C 
27 TO SM CL CC DVP 
28 P P P P P 

Legenda: Momento de Jogo – MJ; Setor da equipa onde está a bola – SB; Posição da bola – PB; Posição do PL – PPL; 
Tipo de desmarcação – D; Penálti – P; Pontapé de canto – C; Transição ofensiva – TO; Organização ofensiva – OO; 
Setor médio – SM; setor ofensivo – SO; Corredor lateral – CL; Corredor central – CC; Desmarcação Lateral em 
Profundidade para o Lado da Bola – DLPLB; Desmarcação Vertical na Profundidade – DVP; Desmarcação Lateral em 
profundidade para o lado contrário da Bola – DLPLCB; Desmarcação Lateral para o Lado Contrário da Bola – DLLCB. 
  


