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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo conhecer a configuração espacial das equipas em 

oposição no momento da recuperação da posse de bola em Futebol. Utilizou-se como unidade 

de análise o instante relativo à recuperação da posse de bola em todos os jogos (n=19) 

realizados em casa pelo Club Atlético Osasuna (La Liga BBVA) na época 2008/09. Analisaram-

se 1463 recuperações de bola, na condição de igualdade numérica 11x11 entre as equipas, de 

acordo com seis categorias respeitantes ao posicionamento das equipas: posicionamento baixo 

adversário contra um posicionamento alto da equipa observada (n=169), posicionamento baixo-

médio adversário contra um posicionamento alto da equipa observada (n=106), posicionamento 

médio das duas equipas (n=533), posicionamento médio-alto adversário contra um 

posicionamento baixo-médio da equipa observada (n=77), posicionamento alto adversário 

contra um posicionamento baixo-médio da equipa observada (n=212) e posicionamento alto 

adversário contra um posicionamento baixo da equipa observada (n=366). A partir do sistema 

de análise Amisco®, em cada instante relativo à recuperação de bola foram apuradas: (i) a 

profundidade de cada equipa; (ii) a largura de cada equipa; (iii) a superfície de cada equipa; e 

(iv) a diferença entre a profundidade, a largura e a superfície das equipas em confronto. 

Encontraram-se diferenças significativas relativamente às variáveis analisadas em função do 

posicionamento das equipas (p<0.05). As comparações entre as médias de cada amostra 

aventaram que cada categoria do posicionamento das equipas apresenta um contexto 

configuracional próprio no que diz respeito à profundidade, largura e superfície das equipas. A 

profundidade, a largura e a superfície da equipa observada, em cada contexto configuracional, 

foram idênticas nas duas voltas do campeonato. As recuperações da posse de bola com maior 

número de diferenças significativas foram as concretizadas com posicionamentos das equipas 

em zonas próximas das balizas. Os valores médios dos vários indicadores de desempenho 

obtidos no presente estudo caracterizaram configurações espaciais com diferentes níveis de 

organização, que expressam situações momentâneas em que a recuperação da posse de bola 

foi concretizada imediatamente após a sua perda, e outras em que a equipa observada teve 

que recuperar defensivamente e defender a sua baliza numa zona mais próxima. Depreende-

se que o posicionamento das equipas constitui-se como fator crítico na gestão do espaço por 

parte da equipa observada (em fase defensiva), verificando-se um comportamento tático-

estratégico que se altera em função da proximidade da equipa adversária em relação à sua 

própria baliza. Conclui-se, assim, que é premente avaliar as distâncias entre os jogadores da 

própria equipa e em relação aos da equipa adversária, em função do posicionamento das 

equipas, de modo a aferir o melhor desempenho tático-estratégico defensivo. A gestão do 

espaço revela-se um fator relevante na planificação e na condução do processo de preparação 

das equipas de Futebol. 

Palavras-chave: ANÁLISE DE DESEMPENHO, SISTEMA AMISCO®, FUTEBOL, 

RECUPERAÇÃO DA POSSE DE BOLA, CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DE INTERAÇÃO, 

ESTUDO DE CASO. 
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Abstract 

 

The present study aims to understand the spatial configuration of both the opposing teams in 

the instant of ball recovery – investigation unit of analysis – performed at home games by the 

Club Atlético Osasuna (La Liga BBVA) during 2008/09 season. For this, 1463 ball recoveries 

were recorded and analysed taking in consideration the categories related to the positioning of 

the teams, namely: opponent low positioning versus observed team high positioning (n=169), 

opponent low-medium positioning versus observed team high positioning (n=106), medium 

positioning of both teams (n=533), opponent medium-high positioning versus observed team 

low-medium positioning (n=77), opponent high positioning versus observed team low-medium 

positioning (n=212), and opponent high positioning versus observed team low positioning 

(n=366). With the application of Amisco® analysis system, in each ball recovery instant the 

following variables were considered: (i) depth of each team; (ii) width of each team; (iii) playing 

surface of each team; and (iv) the difference between the depth, the width and the playing 

surface of the opposing teams. (i) each team depth and the respective differences; (ii) each 

team width and the respective differences; and (iii) each team playing surface and the 

respective differences. Significant differences (p<0.05) were found concerning to variables 

related to the positioning of the teams. Results showed that each category of teams positioning 

showed a  specific configuration in relation to depth, width and playing surface of the teams. 

The depth, width and playing surface of the observed team, in each configuracional context, 

were similar in both halves of the studied league. Also, ball recoveries with both the teams 

nearby the goals evidenced the most differences. The values obtained characterize spatial 

configurations with different levels of organization, that express situations in which the ball 

recovery was performed immediately after its lost, and others in which the observed team was 

forced to recover defensively and defend the own goal in defensive zones. The teams’ 

positioning seems a critical indicator to manage the playing surface by the observed team, 

showing that the strategic-tactical behaviour is incessantly adjusted regarding the proximity into 

the opponent goal. We concluded that the evaluation and the identification of the distances 

between the defensive lines of the opposing teams is vital to find out the most adequate 

strategic-tactical performance to be used in competition settings. The space management 

appears to be a relevant factor to attend in the process of planning and conducting soccer 

teams’ preparation. 

 

Keywords: PERFORMANCE ANALYSIS, AMISCO® SYSTEM, SOCCER, BALL 

POSSESSION RECOVERY, SPATIAL CONFIGURATION, CASE STUDY. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1. Âmbito e pertinência do estudo 

O primeiro Congresso Mundial de Ciência e Futebol realizou-se em 1987, 

representando um avanço significativo na efetivação de uma ligação entre a 

teoria e a prática do Futebol. A partir de então tem ocorrido uma sistematização 

do apoio das Ciências do Desporto a equipas de Futebol, especialmente as 

que operam em níveis profissionais e de elite (Reilly & Gilbourne, 2003). É, 

neste sentido, destacada a importância da elevação do jogo a objeto de estudo 

(Garganta, Marques, & Maia, 2002). 

Aos investigadores que estudam o Futebol é exigido um esforço tremendo 

para explicar e predizer a sua realidade (Castellano & Álvarez, 2013). São 

reconhecidas entre outras dificuldades, a identificação e a interpretação de 

ações e eventos que ocorrem no campo de Futebol (Blazevic, 2010). Neste 

âmbito, a análise notacional constitui-se como uma das metodologias capazes 

de solucionar este problema através de uma observação sistematizada e 

previamente definida, que proporciona uma informação exata, precisa e 

objetiva sobre os eventos emergentes do terreno de jogo (James, 2006b). 

A análise notacional normalmente gera uma descrição estatística do que 

aconteceu durante um evento ou uma série de eventos, com a complexidade 

da análise e o conteúdo da codificação aberto à escolha1. Na sua 

operacionalização, cada ação, numa série de jogos, é registada através de 

algumas questões acerca do evento, como "Quem (fez)? – O quê? – Onde? – 

Quando?” (McGarry, 2009), à qual se pode articular com outras informações 

como o resultado da ação. Neste sentido, contrariamente ao treinador, que 

tende a formar uma opinião sobre as frequências de eventos com base na 

memória, o analista notacional regista os detalhes do desempenho para 

garantir a precisão (James, 2006b). Segundo Reilly e Williams (2003), as 

aplicações da análise notacional são: (i) o estudo de movimentos durante o 

jogo; (ii) a avaliação tática; (iii) a avaliação técnica; (iv) a construção de base de 

                                                             
 
1
 Determinado antes de um evento ter lugar. 
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dados e modelos de desempenho; e (v) o processo de treino e a formação de 

treinadores. 

Nos últimos anos, a crescente capacidade da tecnologia digital para 

coletar, gerir e organizar as imagens de vídeo tornou possível o 

aperfeiçoamento de procedimentos analíticos específicos (Barris & Button, 

2008; Drust, 2010; McGarry, Anderson, Wallace, Hughes, & Franks, 2002). 

Como exemplo, os sistemas que recolhem dados através de tecnologias vídeo 

digital facilitam a recolha de informações (Reilly & Gilbourne, 2003) e permitem 

desenvolver um enorme banco de dados de informação, tornando a análise de 

jogo uma ferramenta poderosa (Blazevic, 2010), o que, por sua vez, estimula 

análises cada vez mais sofisticadas. 

A análise de jogo tornou-se, assim, uma parte importante do treino, no 

qual os treinadores usam regularmente o vídeo e as aplicações informáticas 

necessários para observar os seus jogadores, os seus adversários e 

desenvolver estratégias (Barris, 2008). A maioria das equipas profissionais de 

Futebol utilizam alguma forma de feedback proveniente do uso do vídeo 

juntamente com um sumário estatístico dos eventos. Estes detalhes, segundo 

James (2006b), são compreensivelmente de acesso mais difícil devido ao sigilo 

necessário em torno da análise do desempenho e da necessidade de obter 

uma vantagem sobre o adversário. 

Estas diligências permitem que os treinadores e os restantes elementos 

dos staffs técnicos possam dispor de informação objetiva que possibilite uma 

retroalimentação necessária ao aumento do rendimento em Futebol (Carling, 

Williams, & Reilly, 2005). 

Por outro lado, as possibilidades de se analisar o jogo não se esgotam na 

análise notacional. Na literatura encontram-se outras alternativas para se 

analisar o desempenho desportivo dos jogadores e das equipas, constatando-

se que os investigadores tendem a utilizar estratégias diferenciadas como a 

análise sequencial (Barreira, 2006), a análise de coordenadas polares 

(Castellano & Hernández-Mendo, 2003), a análise de padrões temporais 

(Anguera, 2004; Borrie, Jonsson, & Magnusson, 2002) e a análise de redes 

neurais (Memmert & Perl, 2006). Recentemente, ideias sobre a dinâmica 



 

- 3 - 

 

ecológica têm sido estudadas e defendidas para explicar os desempenhos 

individuais e coletivos através da identificação de estabilidade, variabilidade e 

transições entre estados coordenados de comportamento (Araújo, Davids, & 

Hristovski, 2006; Vilar, Araújo, Davids, & Button, 2012). 

Não obstante a disparidade de meios e de métodos utilizados, os 

cientistas do desporto convergem quanto à intenção de definir asserções 

preditivas acerca das táticas mais eficazes (McGarry & Franks, 1995). 

A investigação empírica demonstra que o desempenho das equipas 

evidencia variações significativas (Drust, 2010; Lago & Dellal, 2010; Mohr, 

Krustrup, & Bangsbo, 2003; Rampinini Coutts, Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 

2007), uma vez que consiste numa série complexa de interrelações de uma 

grande diversidade de variáveis (Borrie, Jonsson, & Magnusson, 2002), sendo 

múltiplos os fatores que o podem afetar (O'Donoghue, 2009). Por este motivo, 

evidencia-se a necessidade de indagar as causas da mencionada variabilidade, 

constituindo-se o nível da análise uma consideração igualmente importante, 

devendo corresponder à complexidade das situações desportivas a examinar 

(James, 2006a). 

Um jogo de Futebol constitui-se no confronto entre duas equipas com 

objetivos perfeitamente antagónicos. O aspeto capital do jogo passa por ter e 

manter a posse de bola, visto que a equipa que a detém pode concretizar o 

objetivo do jogo - obter golo -, enquanto que a equipa contrária não o poderá, 

lutando incessantemente por recuperar a bola (Castelo, 2004). Neste sentido, 

infere-se que estar com a posse de bola é tão importante quanto a sua 

recuperação (Almeida, Ferreira, & Volossovitch, 2014), pelo que este último ato 

constitui-se como a finalidade principal da fase defensiva, materializando 

também o início da fase ofensiva (Bayer, 1986). Este evento situa-se, assim, na 

convergência dual de dois propósitos, transmutados de acordo com a equipa 

com a posse de bola (Garganta, 2008). 

Com efeito, o elemento material fundamental do jogo na mudança das 

escolhas e objetivos táticos momentâneos de cada equipa é a bola. Os 

objetivos da equipa, em fase defensiva, são recuperar a posse de bola e 

defender a sua baliza, sendo para o efeito necessário restringir o tempo e o 
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espaço disponível da equipa adversária, mantendo-os sob pressão e negando-

lhes a possibilidade de poderem progredir para zonas vitais do terreno de jogo 

(Castelo, 2004). Consequentemente, entende-se que a equipa melhor 

organizada e posicionada no terreno de jogo dispõe de melhores condições 

para atingir os seus objetivos, uma vez que pode manipular a precisão e a 

velocidade das ações através do espaço de jogo (idem, 2004). 

À equipa sem a posse de bola interessa compactar o espaço de jogo 

para reduzir o tempo de reação ao adversário. Em contraposição, à equipa em 

posse da bola importa aumentar esse mesmo espaço e consequentemente o 

tempo para os companheiros da própria equipa, o que dificulta a missão de 

reconquista da posse de bola pelo oponente (Costa, 2010). 

Neste sentido, pode afirmar-se que o posicionamento de uma equipa de 

Futebol conjuga o posicionamento parcelar dos respetivos setores, que 

circunscrevem em resposta última, o de cada jogador, resultando daí uma 

equação complexa de interações, onde se integra também a oposição na sua 

composição (Santos, 2012). Resultam várias escalas ou níveis para avaliar os 

posicionamentos da equipa, que permitem a extração de múltiplas variáveis 

para retratar o desempenho, de acordo com uma abordagem espacial do jogo 

(idem, 2012). Neste âmbito, a aproximação sistémica, considerando as 

configurações espaciais, conduz a aspetos reveladores do jogo a partir de uma 

perspetiva coletiva.  

A partir deste enquadramento espacial de interação, pode esperar-se 

que quando uma equipa recupera a posse de bola, possui uma organização 

espacial diferente em termos de profundidade e de largura, que é fruto da 

intenção tática que tinha até ao instante imediatamente anterior. O mesmo se 

passa com a equipa que tinha a bola e a perdeu. 

Assim, no decorrer de um jogo de Futebol, a organização da equipa 

pode mudar como resultado de uma perturbação (Frencken & Lemmink, 2008). 

Neste âmbito, a recuperação da posse de bola afigura-se um evento crítico 

potenciador de perturbação, dado que se caracteriza por uma alteração do 

equilíbrio e ordem no jogo que origina momentos de transição de fase 

(Barreira, Garganta, Guimarães, Machado, & Anguera, 2014). Na sequência 
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desse instante de mudança da pertença da posse de bola, a equipa que a 

recupera vai procurar mudar de atitude o mais rapidamente possível para tentar 

beneficiar da desorganização contrária, ou seja, iniciar a transição defesa-

ataque. 

Neste campo de investigação, a literatura sugere que o tipo e a zona onde 

a bola é recuperada afetam a eficácia ofensiva das equipas de Futebol de elite, 

constituindo-se como determinantes táticas que devem ser treinadas 

especificamente no âmbito da organização defensiva coletiva e na preparação 

das transições, quer ofensiva quer defensiva (Barreira et al., 2014). 

Resulta conveniente encarar as lógicas organizativas das equipas a fim 

de compreender as causas que se encontram por detrás do funcionamento 

competitivo do jogo. O espaço livre resultante da espacialização das equipas 

no terreno de jogo, no instante da recuperação da posse de bola, poderá ser 

aproveitado pela equipa que a conquista, que considerará as debilidades 

posicionais da equipa adversária ainda durante o respetivo momento de 

transição defensiva. Portanto, a dinâmica do jogo exige às equipas que 

compitam para obter vantagem no tempo e no espaço, desenvolvendo 

comportamentos individuais e coletivos para melhorar os seus próprios níveis 

de organização e beneficiar do desequilíbrio adversário, no instante de 

mudança de fase de jogo (Barreira et al., 2014). 

No entanto, alguns investigadores da área dos desportos coletivos 

recusam a ideia de que um conhecimento global seja necessário como ponto 

de partida para conhecer um determinado acontecimento desportivo por se 

tratar de um evento único (Lago, Martín, & Seiru-lo, 2007). No entanto, a 

questão não é se os acontecimentos são únicos, mas sim se é ou não possível 

extrair de um conjunto de ocorrências as características principais da realidade 

desportiva que se quer compreender (idem, 2007). 

Fica, desta forma, enfatizada a necessidade de se escrutinar o instante da 

recuperação da posse de bola em Futebol, no que concerne à espacialização 

das equipas e à respetiva interação. 
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A partir do que foi referido, emerge um conjunto de interrogações que 

justificam a relevância do estudo do instante em que a recuperação da posse 

de bola é realizada em Futebol, nomeadamente: 

- Existirão diferenças entre as equipas em confronto quanto à respetiva 

profundidade, largura e superfície aquando da recuperação da posse de bola?  

- As diferenças relativas à configuração espacial das equipas em 

confronto verificar-se-ão dominantemente em largura ou em profundidade? 

- Poder-se-ão relacionar determinadas configurações espaciais com um 

melhor rendimento da equipa observada? 

Atendendo-se aos estudos que perspetivam o papel do adversário em 

contexto de confronto entre as equipas, a literatura é parca quanto aos aspetos 

defensivos, privilegiando sobretudo a dimensão atacante do jogo (Marcelino, 

Mesquita, & Sampaio, 2011). Será, identicamente, desejável apurar 

dissemelhanças críticas relativas à organização da equipa na sua fase 

defensiva, em termos de ocupação e de gestão do espaço. Face a estas 

inquietações, considera-se estimulante estudar particularmente o instante da 

recuperação da posse de bola, de modo a averiguar se existem regularidades 

comportamentais na gestão do espaço. Mas torna-se não menos relevante 

verificar se os mesmos indicadores de desempenho podem ter uma potência 

explicativa muito diferente para uma mesma equipa, em dois momentos 

distintos da competição (Lago et al., 2007), especialmente no que diz respeito 

ao seu rendimento.  

Pretende-se, portanto, através deste estudo indagar as determinantes 

posicionais e espaciais no momento de recuperação da posse de bola de uma 

equipa profissional de Futebol, atendendo-se também ao adversário. 

Por um lado, o conhecimento destas determinantes permitirá às equipas o 

reconhecimento de cenários competitivos, a antecipação de respostas 

estratégicas, permitindo a melhoria do processo de treino com vista à 

preparação e otimização do desempenho dos jogadores e das equipas, bem 

como criar condições para que o treinador atue com mais eficácia em contexto 

competitivo. 
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Por outro lado, se a definição de modelos táticos no Futebol é um assunto 

com interesse para a evolução do jogo (Janković, Jevic, Jelušić, Pašić, & 

Mićović, 2011), a presente investigação procurará constituir um contributo 

nesse âmbito, através de uma melhor compreensão de um instante crítico do 

jogo. 
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1.2. Estrutura do trabalho 

No primeiro capítulo – Introdução – procura-se justificar a pertinência e o 

âmbito do estudo realizado, tendo por base o escrutínio do evento crítico 

recuperação da posse de bola.  

O segundo capítulo – Revisão da Literatura – tem por objetivo definir o 

estado atual de conhecimentos no domínio em que o trabalho se desenvolve. 

Procurou-se enquadrar conceptualmente o estudo, abordando a pertinência da 

análise científica do desempenho, outorgando ênfase na sua dimensão tática e 

estratégica, e na interação enquanto geradora de dinâmicas específicas, 

focando particularmente o instante da recuperação da posse de bola. 

No terceiro capítulo – Objetivos e Hipóteses – são apresentados os 

objetivos e as hipóteses formulados no âmbito do problema do estudo. 

No quarto capítulo – Metodologia – são aclarados os passos que 

conduziram à estruturação do desenho metodológico utilizado. São descritos 

os seguintes pontos: (i) amostra; (ii) observação e registo dos dados; e (iii) 

procedimentos estatísticos. 

O quinto capítulo consiste na  apresentação e discussão dos resultados 

provenientes da análise estatística dos dados. 

O sexto capítulo – Conclusões – encerra as principais respostas obtidas 

que se reportam ao problema, objetivos e hipóteses previamente estabelecidos 

para a investigação. 

No sétimo capítulo – Considerações finais – é explanado o contributo da 

presente dissertação no aprofundamento do conhecimento relativo à dinâmica 

do jogo de Futebol, como também são expostas algumas sugestões para 

futuras linhas de investigação. 

No oitavo capítulo – Implicações práticas – é realizada uma reflexão 

acerca das implicações dos resultados obtidos ao nível da otimização dos 

processos de treino. 

No nono capítulo – Referências – encontram-se as obras a que se 

recorreu para suportar cientificamente a realização do presente estudo. 

Por último, em Anexos, são disponibilizados os dados estatísticos obtidos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Desempenho desportivo: relevância, objetivos e contributos da 

sua análise 

A necessidade de no Futebol se obter continuamente sucesso competitivo 

coloca às equipas exigências acrescidas nos seus desempenhos (Santos, 

2012), tornando a preparação para o desporto de alto rendimento cada vez 

mais exigente (Tani, 2001). Neste sentido, a especialização que daí resulta, no 

âmbito dos contextos de treino e de competição, tem conduzido à 

imprescindibilidade da racionalização dos processos conducentes à eficácia da 

preparação e orientação dos jogadores e das equipas (Garganta, 2008). Não 

admira, portanto, que treinadores e atletas estejam continuamente à procura de 

práticas mais eficazes para melhorar os respetivos desempenhos desportivos 

(Liebermann et al., 2002; Nevill, Atkinson, & Hughes, 2008). 

Na sua atividade, o treinador busca, em cada momento, entender quais 

são os condimentos e em que doses se combinam, para que a sua equipa 

atinja o objetivo perseguido (Garganta, 2003). Portanto, o aspeto nuclear da 

função do treinador é fornecer ao atleta um ambiente de prática que seja 

propício a uma aprendizagem eficaz (Liebermann et al., 2002). 

Seguindo este raciocínio, os treinadores de alto rendimento devem 

atender e responder às exigências inerentes à procura de vantagem 

competitiva, o que, por sua vez, aumenta a sofisticação do conhecimento que 

buscam, bem como o desafio de encontrá-lo através de uma prática reflexiva 

(Carson, 2008; Reade, Rodgers, & Hall, 2008). 

Sendo o propósito do processo de treino desportivo induzir desempenhos 

que conduzam ao êxito nas competições desportivas, tal finalidade é, em 

grande parte, gerada pelo treinador através da eficiente instrução (feedback) 

disponibilizada aos atletas nos diferentes ambientes de preparação (Garganta, 

2008). 

Neste âmbito, evidências empíricas demonstram que a observação 

humana e a memória não são suficientemente fiáveis e não podem servir como 

indicadores precisos e objetivos de um desempenho do atleta, especialmente 
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num desporto complexo como o Futebol (Blazevic, 2010). Por inferência, é 

colocada ênfase sobre a capacidade do treinador para observar e recordar 

todos os incidentes críticos distintos de um desempenho desportivo (Borrie et 

al., 2002), uma vez que parecem ser apenas capazes de monitorizar a parte do 

campo de Futebol próximo da bola, tendo dificuldade em observar e analisar as 

informações sobre os movimentos nas outras zonas (Blazevic, 2010). Neste 

sentido, a exatidão e a precisão dos feedbacks apenas podem ser 

proporcionadas se o desempenho e a prática forem submetidos a um robusto 

processo de análise (Drust, 2010), o que nos remete para o papel decisivo da 

análise da competição. 

No âmbito da investigação em Futebol, a análise de jogo constitui um 

argumento de importância relevante, uma vez que permite a descrição e a 

modelação do desempenho dos jogadores e das equipas em contexto de 

competição. Assim, através da codificação de ações individuais, grupais ou 

coletivas, sintetiza-se informação que se torna gradualmente mais objetiva e 

específica, permitindo a evolução da qualidade do processo de treino e, 

consequentemente, do jogo (Garganta, 2008). 

Assim sendo, a análise científica do desempenho visa ampliar os 

conhecimentos acerca do jogo, de modo a fornecer linhas orientadoras e 

recomendações que promovam alterações ou validem práticas de treino 

(Carling, Reilly, & Williams, 2009), o que, por sua vez, permite melhorar a 

qualidade de intervenção do treinador e contribuir para a otimização do 

rendimento das equipas (Blazevic, 2010; Borrie et al., 2002; Carling et al., 

2009; Clemente, Couceiro, Martins, & Mendes, 2013; McGarry, 2009; McGarry 

& Franks, 2003). 

O potencial da análise científica do desempenho, materializado pela sua 

capacidade de retirar do jogo elementos concretos para auxiliar a 

operacionalização de melhores programas de treino (Carling et al., 2009) é 

claramente do interesse das equipas técnicas. Este interesse é igualmente 

partilhado pelos investigadores, visto que as informações retiradas podem 

proporcionar um entendimento da dinâmica da atividade do jogador e da 

equipa como também os constrangimentos mais influentes que a condicionam 
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(Barris & Button, 2008). A informação científica é assim considerada uma forma 

eficaz de melhorar o desempenho dos desportistas, fornecendo um quadro 

adequado para o desenvolvimento da pesquisa e da otimização da prática 

desportiva em diferentes contextos (Bampouras, Cronin, & Miller, 2012; 

Fernandes, Garganta, & Anguera, 2012). 

A última década demonstra bem o crescimento da análise de 

desempenho como objeto de pesquisa em Ciências do Desporto (Glazier, 

2010). Constata-se, assim, que as oportunidades atuais para a pesquisa na 

área da análise de desempenho são mais favoráveis do que em qualquer outro 

momento na história das Ciências do Desporto (Drust, 2010; Nevill et al., 2008).  

Noutra perspetiva, na literatura também se encontra documentado como a 

tecnologia de informação tem sido usada para providenciar ao atleta e ao 

treinador uma informação objetiva acerca do seu desempenho desportivo2. 

Com a introdução desta tecnologia no mundo desportivo, é possível reconstruir 

as localizações dos jogadores durante o desenrolar da competição (Carling, 

Bloomfield, Nelsen, & Reilly, 2008), e, desta forma, obter informações precisas 

sobre as variáveis espaço-temporais que podem ser relevantes para 

compreender a complexidade tática do jogo (Castellano & Álvarez, 2013).  

Neste contexto, a introdução de sistemas multi-câmara, juntamente com o 

software específico, têm contribuído para a melhoria da análise detalhada da 

informação individual e coletiva dos praticantes (Drust, 2010), oferecendo uma 

maneira eficaz de recolha de informações específicas acerca da competição e 

um feedback objetivo sobre o desempenho dos jogadores e das equipas 

(Alcock, Hunter, & Brown, 2009). 

Acrescenta-se, ainda, que os resultados obtidos através da análise de 

desempenho podem facultar informação substancial às equipas técnicas, que é 

de todo inatingível de outra forma dada a complexidade dos métodos de 

análise em uso (Mesquita & Marcelino, 2011). 

 

                                                             
 
2
 Consultar o estudo de Liebermann, Katz, Hughes, Bartlett, McClements, e Franks ( (2002). 
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2.2. De uma orientação centrífuga à uma orientação centrípeta no 

processo de análise do desempenho 

A orientação centrífuga em relação à dinâmica do jogo hipervaloriza a 

quantidade dos eventos para reportar os indicadores de desempenho nos 

desportos de equipa, sendo o jogo perspetivado enquanto subproduto da 

quantidade de habilidades bem-sucedidas ou fracassadas que os jogadores 

concretizam, o que não proporciona um aporte de informação pertinente para o 

treino nem para a competição (Garganta, 2008). Para o efeito, é aconselhado 

um entendimento centrípeto, onde o jogo emerge da interação das distintas 

lógicas organizativas a partir de constrangimentos estruturantes tais como os 

cenários de prática e os jogadores/equipa (idem, 2008). 

Esta natureza inter-relacionada dos desempenhos das equipas e 

indivíduos no desporto motivou um programa de pesquisa de atividade para 

desenvolver uma Teoria da Interação de Desempenhos (O´Donoghue, 2009). 

Esta assenta em quatro ideias chave: (i) o desempenho é influenciado pelo 

oponente em particular; (ii) o resultado de um desempenho é influenciado pela 

qualidade e tipo de oposição; (iii) o processo de desempenho é influenciado 

pela qualidade e o tipo de oposição; e (iv) diferentes jogadores são 

influenciados pelo mesmo tipo de oposição de diferentes maneiras. 

Na literatura, todavia, verifica-se que nas análises de desempenho as 

especificidades do opositor tendem a ser negligenciadas quando se atribui 

métricas de desempenho para um jogador ou equipa. Por conseguinte, os 

perfis de desempenho devem ser aprimorados, ou seja, devem incluir detalhes 

de como as equipas e o atleta jogam contra diferentes tipos de oposição. A 

magnitude das mudanças, se existirem, é uma característica importante a ser 

considerada por pesquisadores e técnicos na avaliação do desempenho (Silva, 

Castelo, & Santos, 2011). 

Desta forma, modelar um sistema dinâmico significa mapear não apenas 

os seus componentes e os comportamentos de entrada e de saída, mas 

também a respetiva interação, pelo que nos jogos de oposição, o foco deve ser 

dirigido preferencialmente para as variáveis que emergem da interação dos 

executantes (Garganta, 2008). 
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2.2.1. O duelo coletivo enquanto interação 

Em desportos de equipa, o desempenho é resultado de vários fatores que 

interagem em situações de constante mudança, sendo que o comportamento 

observável emerge de interações dinâmicas que ocorrem entre os sujeitos, 

individuais ou coletivos, em confronto (Garganta, 2008). 

As equipas de Futebol, deste modo, operam como sistemas dinâmicos 

que se confrontam simultaneamente com o previsível e o imprevisível, com o 

estabelecido e a inovação (Garganta & Silva, 2000). O jogo concretiza-se na 

convergência de uma dimensão mais previsível, induzida pelas leis e princípios 

do jogo, com outra menos previsível, corporalizada a partir da autonomia dos 

jogadores (Garganta, 2008). O enfrentamento entre sistemas concorrentes, 

caracterizados pela alternância de circunstâncias de ordem e desordem, 

estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade, estimulam a 

multiplicidade e a singularidade dos acontecimentos (idem, 2008).  

Esta característica do jogo de Futebol cria, inevitavelmente, um padrão3 

complexo que é muito difícil de determinar (James, 2006b). Devido à profusão 

de interações que ocorrem num jogo de Futebol, os jogadores, para obterem 

um desempenho eficaz, procuram organizar as suas ações no terreno de jogo 

de acordo com os princípios de ação individual, grupal e coletiva, nas 

diferentes fases que a partida dispõe (Costa, Garganta, Greco, & Mesquita, 

2009). Neste contexto, as competências para jogar inscrevem-se numa rede de 

interações complexas, operadas em condições instáveis e contingentes de 

cooperação e antagonismo que agregam distintos níveis de organização 

(Garganta, 2008). 

Em termos práticos, a atividade dos jogadores e das equipas de Futebol, 

é desenvolvida em condições que se alteram e dependem do tipo de oposição 

e de cooperação, dos enormes graus de liberdade e de variabilidade, e das 

características das habilidades técnicas para atuar em condições específicas 

(Garganta, 2009). Desta forma, o Futebol é examinado como um fenómeno 

                                                             
 
3
 O conceito de Padrão assenta no caráter de regularidade e de probabilidade de ocorrência de certas 

condutas relativamente a outras, sendo verificado quando os comportamentos ocorrem de um modo 
ordenado, lógico e contíguo. 
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situacional pois deriva de uma teia de relações cujas condições se alteram 

continuamente (Garganta, 2008), em que a ação se constrói coletivamente 

mediante a interação dos desportistas que participam em cada um dos atos 

molares que a compõem (Acero & Lago, 2001). 

É neste quadro de cooperação versus oposição, intrínseco ao jogo de 

Futebol, que emerge a necessidade de se estabelecer um equilíbrio dinâmico 

capaz de manter a eficácia em níveis independentes da variabilidade 

situacional (Barreira, 2006).  

Uma das principais abordagens para o entendimento do jogo consiste na 

análise de competições desportivas como um "sistema dinâmico", cujo 

comportamento tem propriedades de auto-organização. Nesta perspetiva, é 

enfatizada a necessidade de se considerarem as equipas enquanto sistemas 

dinâmicos e auto-organizados sujeitos a interferências externas que afetam o 

seu funcionamento (McGarry et al., 2002). Assim sendo, o comportamento dos 

jogadores, numa competição desportiva, surge como o resultado da auto-

organização entre os jogadores que interagem e que fazem parte do sistema 

(Lames, 2006; McGarry et al., 2002; Reed & Hughes, 2006). 

A literatura relativa à análise do jogo de Futebol evidencia que as 

interações entre os jogadores da mesma equipa, e entre os elementos de 

ambas as equipas em confronto, originam padrões temporais consistentes que 

podem ser observáveis (Borrie et al., 2002, McGarry et al., 2002) apesar da 

natureza mutável e da desordem aparente (Hughes & Franks, 2008). Neste 

âmbito, os estudos que procuram identificar propriedades de sistemas 

dinâmicos (ver Araújo, Davids, Bennett, Button, & Chapman, 2004; 

Bourbousson, Sève, & McGarry, 2010a; Bourbousson, Sève, & McGarry, 

2010b; Passos, Araújo, Davids, & Shuttleworth, 2008) mostram-se úteis para a 

compreensão de padrões espaço-temporais nas diferentes modalidades 

(Frencken & Lemmink, 2008; McGarry et al., 2002; McGarry, 2005; Palut & 

Zanone, 2005; Reed & Hughes, 2006). Estes tendem a evidenciar que os 

atletas de desportos de equipa de invasão evidenciam um comportamento 

oscilatório (Bourbousson et al., 2010b; Frencken & Lemmink, 2008; Frencken, 

Lemmink, Delleman, & Visscher, 2011; Lames, Ertmer, & Walter, 2010; Moura 
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Martins, Anido, de Barros, & Cunha, 2012). Nestes estudos, os centros 

geométricos de ambas as equipas foram monitorizados, ao longo do tempo, em 

direções longitudinais e laterais como reflexo da interação do fluxo contínuo do 

ataque e da defesa (Frencken et al., 2011). 

Deste modo, a investigação centrada na análise de jogo tem contribuído 

de forma substancial para o conhecimento de características, regularidades e 

particularidades dos comportamentos assumidos pelas equipas e jogadores no 

decorrer das competições (Marcelino et al., 2011), não obstante o caminho ser 

ainda longo dado que são diversos e interatuantes os aspetos que concorrem 

para o rendimento desportivo em Futebol (Garganta, 2008). O mais relevante 

parece ser, no entanto, que o nível de análise deve corresponder à 

complexidade específica das situações desportivas examinadas (James, 

2006a; McGarry & Franks, 2003), exigindo-se a flexibilidade necessária ao 

laborar com dados complexos e dinâmicos (Reed & O´Donoghue, 2005). O 

desempenho de um jogador ou de uma equipa não pode, portanto, ser 

reduzido a uma análise sem se considerar o seu adversário, devendo ser 

examinado como o resultado de interações consideradas indivisíveis entre 

jogadores e equipas. 

Da mesma forma, as estruturas e configurações de jogo devem ser 

consideradas como um todo, dado que sistemas com vários elementos que 

interagem de forma dinâmica podem produzir padrões variados de 

comportamentos que são claramente diferentes do comportamento de 

jogadores individuais (Passos, Lopes, & Milho, 2009). 
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2.3. A identidade e a integridade da expressão dos comportamentos 

táticos da equipa 

A criação de uma linguagem tática comum no seio da equipa é 

fundamental para a resolução operativa tático-técnica dos diferentes contextos 

situacionais que o jogo em si encerra. Urge, assim, a necessidade de se 

estabelecer um quadro referencial, a partir do qual os jogadores interpretam as 

ações do jogo, quer dos companheiros como também dos adversários, 

percecionando-se o sentido e o significado dos sinais que elas em si 

transportam num dimensão estratégica e tática (Castelo, 2004). 

Desponta, neste contexto, o conceito de modelo de jogo, que se 

consubstancia na construção de um conjunto de princípios de jogo referentes 

aos quatro momentos do jogo (ataque, defesa e respetivas transições), 

idealizados pelo treinador, que estão intimamente relacionados com a 

organização funcional dos jogadores e com a organização estrutural utilizada 

(Oliveira, 2002)4. 

O modelo de jogo é influenciado pela conceção de jogo do treinador 

(Queiroz, 1986; Oliveira, 2002), como também pelas características e 

capacidades dos jogadores da equipa (Castelo, 2004; Oliveira, 2002) sendo, 

por isso, necessário existir uma relação dialética permanente entre a ideia de 

jogo do treinador e as características e capacidades dos jogadores que este 

dispõe. Neste sentido, é percétivel que as equipas podem ter mais iniciativa ou, 

por outro lado, jogar mais na expectativa (Lago et al., 2007), privilegiar um 

estilo de jogo direto ou mais indireto (Lago, 2009), recorrer ao contra-ataque ou 

mais ao ataque posicional (Tenga, Holme, Ronglan, & Bahr, 2010a, 2010b, 

2010c; Tenga & Sigmundstad, 2011). 

As equipas de elite apresentam, assim, uma identidade que deriva da 

racionalidade e coordenação que caracterizam todo um método de jogo (quer 

ofensivo quer defensivo). Este define-se pela variação sequencial e velocidade 

de execução dos procedimentos tático-técnicos que aclaram um tempo e um 

                                                             
 
4
 Oliveira, J. (2002). Programação e periodização do treino em Futebol. Documento não publicado 

apresentado nas aulas de seminário na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no ano 
letivo de 2002/03.  
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ritmo de jogo próprio da equipa. Tudo se resume à criação de condições mais 

vantajosas em termos de número, espaço e tempo (Castelo, 2004) para ter 

sucesso em contexto competitivo. 

A equipa com a posse de bola estabelecerá um ritmo de jogo, baixo ou 

alto, segundo os objetivos parciais e globais da equipa, pese embora ter a 

posse de bola não signifique necessariamente ter o controlo do jogo (González, 

2013) já que a equipa adversária pode estrategicamente ceder essa iniciativa. 

Por outro lado, o desempenho de uma equipa ou jogador é influenciado pela 

qualidade da oposição e pelo seu estilo de jogo (O'Donoghue, 2009), incluindo 

o seu sistema (Carling, 2011), ou seja, a expressão de uma equipa é 

parcialmente consequência da do seu adversário (Santos, 2012). 

A bola representa o centro de atração do jogo em todo o instante. 

Portanto, a sua posição determina o posicionamento e as ações estratégicas 

das equipas (Castellano, Álvarez, & Blanco, 2013; Fradua, Zubillaga, Caro, 

Iván, Ruiz-Ruiz, & Tenga, 2013; González, 2013; Zubillaga, Gabbett, Fradua, 

Ruiz-Ruiz, Caro, & Ervilla, 2013). Por inferência, as equipas em confronto 

planificam e coordenam as suas ações para agirem uma contra a outra, cujos 

comportamentos são determinados pelas relações antagónicas de ataque e 

defesa. Ainda que a finalidade básica do jogo seja marcar mais golos do que o 

seu adversário, subsistem muitas ocasiões, durante o jogo ou até antes do seu 

início, em que a finalidade da equipa não é coincidente com a finalidade do 

próprio jogo, dependendo da estratégia planeada (Castelo, 2004). O plano 

estratégico será traçado por uma equipa em função de outra, para aquele 

confronto, naquele momento e perante determinadas circunstâncias que 

objetivam recriar condições favoráveis que permitam neutralizar a oposição 

(Castelo, 2004; González, 2013). 

A partir deste enquadramento, pode referir-se que o comportamento da 

equipa no jogo alicerça-se em dois atributos fundamentais: a estabilidade e a 

flexibilidade (Warren, 2006). Estes predicados evidenciam a singularidade 

própria da equipa, que se manifesta através da presença de assinaturas 

comportamentais no jogo (Santos, 2012). Cabe aos respetivos treinadores 

acreditarem e vincarem a sua ideia de jogo, e prepararem especificamente a 
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equipa para a sua assimilação. É fundamental manter a identidade e a 

integridade da expressão de comportamentos táticos da equipa, mantendo o 

modelo de jogo idealizado e treinado, apesar da pressão dos vários 

constrangimentos situacionais inerentes ao contexto de competição (Machado, 

Barreira, & Garganta, 2014). 

 

 

2.4. A variabilidade e a padronização comportamental: os 

indicadores de desempenho 

Pese embora os constrangimentos cambiarem ao longo do jogo, 

conduzindo a estados instáveis do sistema de coordenação (Araújo & Davids, 

2009), o desempenho desportivo pode ser medido com o recurso a indicadores 

de desempenho5, que podem ser categorizados em indicadores de rendimento 

e de qualidade de desempenho (Hughes & Bartlett, 2002).  

Os indicadores de desempenho são, assim, uma seleção ou combinação 

de variáveis de ação que visam definir alguns ou todos os aspetos do 

desempenho (idem, 2002). Estes são frequentemente utilizados e 

desenvolvidos com a finalidade de se identificar os elementos fundamentais no 

desempenho desportivo. Neste sentido, vários estudos seguiram as 

recomendações de Hughes e Bartlett (2002), centrando-se sobre o 

desenvolvimento e utilização destes indicadores. São, desta forma, propostas 

uma multitude de indicadores de rendimento (Mackenzie & Cushion, 2012), que 

disponibilizam informação objetiva aos treinadores para valorizar o rendimento 

das suas equipas nas respetivas modalidades (Carling et al., 2005). Neste 

âmbito, Hughes e Bartlett (2002) acrescentam que é fundamental que os 

indicadores utilizados diferenciem eventos de sucesso e de insucesso. Esta 

diferenciação parece ser uma etapa fundamental no desenvolvimento de um 

sistema de análise de desempenho em desportos de equipa. 

Face à consciência de que os comportamentos dos jogadores e das 

equipas, quando observados várias vezes e perante diferentes adversários, 

                                                             
 
5
 Indicadores de desempenho são geralmente classificados em indicadores gerais de jogo, táticos e 

técnicos. 
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são suscetíveis de exibir traços que permitem identificar padrões de jogo 

(McGarry et al., 2002), justifica-se a calibragem de “lentes” potentes e refinadas 

que possam, a partir da análise dos processos desenvolvidos nos jogos, 

modelar ou prognosticar tendências noutras competições (Garganta, 2008). O 

interesse dos investigadores em identificar padrões obtidos com base nos 

comportamentos patenteados pelos jogadores e pelas equipas em competição 

é bem evidente na literatura. Vários são os que têm procurado desvendar as 

regras de funcionamento dos jogos de equipa, recorrendo à modelação para 

promover a identificação de relações entre os eventos do jogo e os 

constrangimentos que concorrem para o sucesso e o insucesso dos jogadores 

e das equipas (consultar McGarry et al., 2002, Palut & Zanone, 2005, Lames & 

McGarry, 2007). 

A base para qualquer modelo de previsão é de que o desempenho é 

repetível, em algum grau. Desta forma, eventos que já ocorreram irão ocorrer 

novamente de alguma maneira previsível. Se este não fosse o caso, então a 

previsão seria, obviamente, impossível. Em resultado do progresso na área da 

análise do desempenho, os padrões preferenciais podem ser simulados 

através de modelos físicos ou modelos virtuais computorizados, recriando-se 

cenários “reais” (Carling et al., 2005). Quer isto dizer que, apesar da elevada 

variabilidade, imprevisibilidade e aleatoriedade do jogo (Garganta, 1997), 

detetar padrões estáveis de interação entre os praticantes e o ambiente é 

atingível (Araújo et al., 2006), sendo assumida a existência de traços 

comportamentais, assinaturas ou padrões de um determinado jogador e/ou 

equipa (McGarry, 2009; McGarry et al., 2002; McGarry & Franks, 2003; Santos, 

2012). 

Neste cenário nasce a necessidade de se enquadrar a variabilidade e a 

instabilidade do jogo pela identificação e quantificação da estabilidade e 

padronização comportamental enquanto o confronto se desenvolve (Santos, 

2012). Este enquadramento permitirá auxiliar o entendimento da natureza 

complexa do desempenho desportivo (Marcelino et al., 2011; Volossovitch, 

2008). 
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Perante constrangimentos e cenários contextuais diferentes, os traços 

comportamentais são distintos, mas emergem tendencialmente de forma 

similar em condições análogas (Santos, 2012). Um método utilizado para 

investigar a invariância nos indicadores de desempenho envolve a constituição 

de perfis de desempenho (Hughes, Evans, & Wells, 2001; Redwood-Brown, 

Bussell, & Bharaj, 2012; Taylor, Mellalieu, & James, 2004). Estes permitem a 

descrição de padrões de conduta a partir da recolha de frequências de 

combinações de indicadores (Hughes et al., 2001). Para os determinar, é 

realizado um registo sistemático de dados de uma equipa (ou equipas), ao 

longo de uma série de jogos, sendo os dados coletados padronizados para 

cada indicador de desempenho e comparados com partidas anteriores. 

Esta metodologia permite ao treinador ver claramente quais os aspetos 

dos jogos que foram incomuns (James, 2006b). Contudo, respostas 

comportamentais invariantes a situações semelhantes nem sempre são 

verificadas (McGarry & Franks, 1996), sendo a capacidade de detetar padrões 

de jogo um dos desafios que ainda subsiste na investigação (McGarry, 2009; 

McGarry et al., 2002). 

A razão para tal ocorrência pode ser justificada pela complexidade da 

análise não igualar a complexidade das situações desportivas examinadas 

(James, 2006b). Por outro lado, os desportistas de elite podem não responder 

necessariamente da mesma forma em situações semelhantes, possuindo 

várias respostas que eles interpolam para confundir a oposição (idem, 2006b). 

Subsiste, então, a premência em encontrar caminhos onde, sem descurar a 

variabilidade e a instabilidade dos fenómenos em estudo, se identifique e 

quantifique a estabilidade e a padronização comportamental vigente no jogo 

(Santos, 2012), visando dar respostas substantivas acerca da natureza 

complexa do desempenho desportivo (Marcelino et al., 2011) 
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2.4.1. A análise dos pontos de inflexão comportamental 

Os perfis de desempenho evidenciados no jogo por uma equipa 

representam as suas soluções perante os problemas resultantes da interação 

da estrutura dinâmica não linear e complexa do jogo (Santos, 2012). Esses 

problemas são o resultado de encadeamentos de eventos que decorrem da 

convergência da polaridade global entre opositores, da polaridade entre ataque 

e defesa e da polaridade entre cooperação e oposição (Garganta, 2008). 

No âmbito da organização de uma equipa de Futebol, é pertinente 

questionar a constância comportamental, analisando-se a transformação 

produzida perante distintos contextos de competição que se ocasionam na 

lógica evolutiva do jogo (Santos, 2012). Ergue-se, neste contexto, a 

necessidade de estudar ações consideradas representativas do jogo, com o 

intuito de identificar os constrangimentos que induzem perturbação e 

desequilíbrio do balanço posicional entre os opositores (Garganta, 2008), mas 

também os pontos de transição que provocam uma alteração no 

comportamento estratégico-tático duma equipa (Santos, 2012). 

Parece, pois, relevante identificar o que origina variações no desempenho 

das equipas, ou seja, apurar as causas que estão na base dos 

comportamentos observados (Garganta, 2005). A insistência em investigar 

elementos criadores de pontos de transição no jogo é justificada pela 

possibilidade dos mesmos permitirem compreender as caraterísticas evolutivas 

da estrutura funcional das equipas, como também contornar a dificuldade em 

detetar os padrões comportamentais de uma equipa (Santos, 2012).  

Ressalta-se, novamente, que para apreender as “transições de fase” 

torna-se mais importante observar a organização das ações no que respeita à 

interação dos constrangimentos do que dissecar o comportamento individual 

dos executantes (Araújo et al., 2004; Garganta, 2008; Vilar et al., 2012). 

Identificada a ocorrência de uma mudança no comportamento investigado e 

o(s) respetivo(s) fator(es) explicativo(s), poder-se-á prever, para cenários 

similares, quando uma alteração poderá ocorrer pela dependência evidenciada. 

Nesta linha metodológica, importa inventariar fatores associados a alterações 
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na estratégia das equipas e jogadores no quadro macro dos seus padrões 

comportamentais e perceber o processamento dessa influência (Santos, 2012). 

 

 

2.5. O uso estratégico do espaço: a compreensão das “paisagens 

de jogo”  

O jogo visto sob uma perspetiva dualista baseia-se num quadro 

dicotómico em função da posse de bola, evidenciando duas fases 

perfeitamente antagónicas – o ataque e a defesa. Estas fases abarcam 

princípios, comportamentos tático-técnicos, conceitos e finalidades, 

consubstanciados em interesses e objetivos diametralmente opostos que 

passam basicamente por marcar golos na baliza adversária e evitar sofrer 

golos na própria (Castelo, 2004). Neste sentido, a realidade competitiva obriga 

as equipas a uma dinâmica de funcionamento com alternativas em função de 

quem possui a bola (Castellano, 2008). 

Esse dualismo encontra-se diretamente relacionado com a 

macroestrutura “espaço” (Barreira, 2006). A organização espacial dos 

jogadores no terreno de jogo é resultado das suas circunstâncias e diz respeito 

às movimentações da bola e às alternativas de ação, quer dos companheiros 

quer dos adversários (Duprat, 2005). 

No Futebol, a dinâmica espacial quando a equipa tem a posse de bola 

visa desequilibrar o adversário com o objetivo de se aproximar da sua baliza, 

de modo a reunir melhores condições para se marcar um golo, procurando 

gerar desequilíbrios na estrutura adversária (Gréhaigne, Godbout, & Zerai, 

2011). Por outro lado, a equipa que defende procura fazer frente às propostas 

ofensivas rivais, temporizando, recolhendo e defendendo a sua baliza. Verifica-

se, assim, que as configurações das equipas são sujeitas a uma transformação 

constante (Moura et al., 2012).  

A espacialização do terreno de jogo em Futebol permite distinguir zonas 

com valor diferente, o que exige às equipas em confrontação a condução do 

jogo para certos espaços em detrimento de outros que se pretendem evitar, 

bem como comportamentos distintos (Castelo, 2004). Identificam-se, deste 
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modo, à medida que as equipas se afastam da baliza que defendem, espaços 

de grande segurança, espaços onde subsiste um certo equilíbrio entre a 

segurança e o risco, espaços onde se conserva um certo equilíbrio entre o 

risco e a segurança e, por último, espaços de risco (idem, 2004). 

Por este motivo, Barreira (2006) entende que na estrutura do jogo de 

Futebol existem espaços vitais, que por serem constantemente alterados no 

respeitante à sua relevância para o fluxo condutural do jogo, caracterizam um 

espaço configuracional. O espaço de jogo define-se, assim, de forma muito 

diferente em espacialidades funcionais e segmentárias (Lago & Martín, 2007). 

Com efeito, o espaço de jogo proporciona constantemente a possibilidade de 

renovar o significado do comportamento dos jogadores em função das suas 

intenções, o que evidencia a influência mútua e recíproca das movimentações 

das duas equipas (Castelo, 2004). 

A abordagem geométrica do jogo assume cada vez maior relevância para 

se apreender o enredo do jogo, permitindo perceber como os sistemas 

evoluem, no espaço e no tempo, de acordo com a relação das diferentes 

lógicas de organização ofensiva e defensiva (Garganta, 2008). Alguns 

indicadores do espaço praxiomotor6 utilizados para analisar os objetivos 

motores e as caraterísticas do envolvimento em relação ao espaço na dinâmica 

da própria situação, passam:  

- pela localização dos participantes e dos móbis (jogadores, árbitro e 

bola); 

- pelas distâncias intermédias entre participantes, entre móbil e 

participantes, entre participantes ou móbis e os lugares de referência no 

terreno de jogo; 

- pelas trajetórias utilizadas pelos participantes e móbis (jogadores, árbitro 

e bola); 

- pelo espaço de confrontação motora; 

- pelo espaço em função do desenvolvimento da participação grupal;  

                                                             
 
6
 Aplicável à dinâmica do jogo de Futebol. 
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- e pelos espaços ocupados (como os sistemas de jogo e as zonas livres) 

(Hernández Moreno, 2004). 

A ocupação do terreno de jogo, em situação de defesa ou de ataque, é 

centrada em torno de duas dimensões a serem preenchidas que são, em certa 

parte, contraditórias, ou seja, a largura e a profundidade em relação ao 

estiramento (dispersão) e/ou à concentração dos jogadores de cada equipa 

(Gréhaigne, Godbout, & Bouthier, 1999). Por outras palavras, a equipa que 

ataca deve procurar fazer “campo grande” dando amplitude (profundidade e 

largura) ao seu jogo, enquanto que a equipa defensora deve fazer “campo 

pequeno”, colocando a equipa adversária sob constante constrangimento 

espaço-temporal (Amieiro, 2005). Objetiva-se, no fundo, aumentar as 

distâncias entre os jogadores adversários quando se ataca e encurtar essas 

distâncias quando se defende. Neste sentido, a amplitude defensiva das 

equipas guarda a sua importância no jogo (Castellano et al.,2013). 

O instante da recuperação da posse de bola, que traduz uma transição da 

fase de defesa para a de ataque para a equipa que a recuperou, e o oposto 

para a equipa que a perdeu, caracteriza-se por indicadores que refletem uma 

elevada desorganização das equipas. Neste domínio, Barreira e colaboradores 

(2014) referem que a manutenção do equilíbrio defensivo coletivo na zona 

médio defensiva, com um aumento de pressão na faixa central, garante 

melhores condições para o sucesso, tanto da recuperação de bola como do 

sucesso do ataque subsequente. 

Desta forma, este entendimento do espaço pode conduzir a que num 

mesmo jogo, um melhor rendimento tático de uma das equipas seja suscetível 

de limitar ao máximo o espaço de jogo do adversário e aumentar o próprio 

(González, 2013). A análise de jogo assume, nesse contexto, um papel 

principal pois permite a procura de identificação dos pontos fortes e débeis das 

equipas que podem ser potenciados ou evitados (Carling et al., 2008). 

Considera-se que a análise do uso estratégico que as equipas fazem do 

espaço pode ser otimizado com a incorporação de relações espaciais entre 

jogadores de ambas as equipas, tais como a distância que separa os 
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jogadores, a sua localização ou a superfície que ocupam em fase defensiva e 

ofensiva (Castellano et al., 2013). 

No caso concreto de desportos de invasão como é o Futebol, as análises 

têm vindo a incidir em constrangimentos estruturantes como a criação e gestão 

de “bolsas de pressão” no espaço de jogo, a compacidade da equipa (distância 

entre as linhas de jogadores) e o manejo da largura e da profundidade do 

espaço efetivo de jogo (Garganta, 2008). Carece, todavia, a introdução de 

variáveis que contemplem simultaneamente informação da equipa que ataca e 

da equipa que defende, quer sobre os respetivos posicionamentos quer sobre 

aspetos particulares da configuração espacial. 

 

 

2.6. O efeito da variação sazonal sobre indicadores de desempenho 

em Futebol 

O conhecimento das inter-relações existentes entre as equipas em 

confrontação revela-se determinante na preparação das competições, sendo 

fundamental atender a marcadores temporais do desempenho dos jogadores 

para melhor se compreender a evolução da organização do jogo e da 

adaptação das equipas aos constrangimentos impostos pela natureza da 

oposição estabelecida (Mesquita & Marcelino, 2011). 

Apesar da escassez de estudos na literatura que investiguem a influência 

da variação sazonal em indicadores de desempenho, existe evidência empírica 

que demonstra a relevância que o desenvolvimento temporal da época 

desportiva tem no desempenho, quer físico quer tático, dos jogadores e das 

equipas. 

No âmbito da dimensão física, Mohr e colaboradores (2003) verificaram 

que o coeficiente de variação na corrida de alta intensidade de jogadores 

profissionais de Futebol, em jogos oficiais aumentou de 9.2% (entre jogos 

sucessivos) para 24.8% entre as diferentes fases da época, observando 

grandes mudanças durante a época no desempenho físico. 

Por seu lado, Rampinini e colaboradores (2007) analisaram a influência 

de variações sazonais e da equipa adversária no desempenho físico de 
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jogadores de Futebol de elite através do sistema de análise Prozone® ao longo 

de uma época desportiva. Os autores (2007) concluíram que as distâncias 

percorridas, as distâncias percorridas em corrida de alta intensidade e as 

distâncias realizadas com corrida de muito alta intensidade foram maiores no 

final da época. Sugeriram ainda que este incremento pode estar relacionado 

com vários fatores como são as adaptações específicas ao jogo durante a 

época, o trabalho de equipa e as alterações na dimensão tática do jogo. 

Neste sentido, Taylor, Mellalieu, James e Barter (2010) examinaram o 

efeito da época competitiva (temporada 1 vs. temporada 2), da localização do 

jogo (casa vs. fora) e do resultado momentâneo (ganhar vs. empatar vs. 

perder) sobre a ocorrência do passe e a respetiva distribuição espacial no 

terreno de jogo por parte de uma equipa profissional de Futebol, isto é, 

debruçando-se sobre a perspetiva tática e técnica do jogo. Foram analisados 

47 jogos de duas temporadas consecutivas, sendo 25 referentes à primeira 

temporada e 22 da temporada seguinte. Os autores (2010) verificaram que a 

frequência de passes variou com a interação das três variáveis situacionais do 

estudo ao passo que as mesmas tiveram um efeito independente sobre a 

distribuição espacial dos passes. Estes aventaram que o impacto da época 

desportiva pode dever-se, por exemplo, à alteração de treinadores e jogadores 

como também nos métodos de treino. 

Numa análise global dos estudos apresentados, parece ser evidente que 

fatores explicativos de natureza temporal são importantes para se apurar a sua 

influência nos comportamentos desportivos nas várias dimensões do treino 

(tática, técnica, física e psicológica). No entanto, urge a necessidade de se 

testar a generalização desses resultados noutras equipas assim como noutros 

indicadores de desempenho (Santos, 2012). Por outro lado, tal como referem 

Taylor e colaboradores (2010), a presença de efeitos associados à época 

desportiva inspiram precauções quando se extrapolam os resultados de um 

período de tempo para outro, sendo necessário examinar métodos alternativos 

em pesquisas futuras. 
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

Partindo do pressuposto que a recuperação da posse de bola representa 

um evento crítico no jogo de Futebol da atualidade, caracterizado por uma 

perturbação do equilíbrio e ordem no jogo, originando momentos de transição 

de fase (Barreira et al., 2014), torna-se pertinente estudar as “fotografias” 

desse instante com o intuito de procurar eventuais diferenças entre as 

mesmas. 

O reconhecimento de padrões de organização revelados por uma equipa 

no momento da recuperação da posse de bola, ao longo de vários jogos de 

uma mesma época desportiva, proporciona o acesso a indicadores acerca da 

eficácia do seu desempenho, sendo essencial entender a organização das 

equipas segundo as variações e as regularidades que configuram os eventos 

do jogo neste momento. Defende-se a ideia que as constatações sobre o 

posicionamento das equipas e a respetiva configuração espacial, no instante 

da recuperação da posse de bola, podem auxiliar o exame da intencionalidade 

tática que se lhe atribui. 

Por este motivo, o presente estudo pretende conhecer o contexto 

posicional das equipas quando se concretiza uma recuperação da posse de 

bola, descortinar as diferenças e verificar se são significativas. Objetiva-se 

ainda apresentar a resposta estratégico-tática da equipa que defende, 

detalhando variáveis críticas do seu desempenho face ao dinamismo 

contextual que visem descrever e explicar a lógica do funcionamento 

competitivo das equipas e dos jogadores.  

Para o efeito, registaram-se várias distâncias entre os jogadores da 

mesma equipa, como também das duas equipas em interação. Na persecução 

desta pretensão científica, foram definidos os seguintes objetivos específicos. 
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3.1. Objetivos 

(i) Determinar a configuração espacial de cada combinação resultante do 

posicionamento das equipas, no instante da recuperação da posse de bola; 

(ii)  Caracterizar as diferenças entre as configurações espaciais das 

equipas em função dos seus posicionamentos, no instante da recuperação da 

posse de bola; 

(iii) Indagar a lógica de atuação da equipa analisada perante a mudança 

do posicionamento do espaço de jogo; 

(iv) Comparar os indicadores de desempenho da equipa observada em 

cada contexto posicional, em função da volta disputada, e relacionar eventuais 

diferenças com o rendimento competitivo da equipa (número de pontos 

obtidos). 

 

3.2. Hipóteses  

Tendo por base os objetivos estabelecidos, são avançadas as seguintes 

hipóteses:  

(H1) O instante da recuperação da posse de bola é caracterizado por 

posicionamentos mais representativos das equipas, sendo mais frequente um 

contexto de oposição junto da baliza da equipa em fase defensiva. 

(H2) Os indicadores de desempenho que caracterizam a espacialização 

das equipas são influenciados pelos respetivos posicionamentos no terreno de 

jogo. 

(H3) Quanto mais perto das balizas for concretizada a recuperação da 

posse de bola, mais se encontram diferenças entre os indicadores de 

desempenho estudados. 

(H4) A equipa que recupera a posse de bola apresenta valores médios 

inferiores quanto à sua profundidade, largura e superfície, em comparação com 

os seus adversários. 

(H5) A recuperação da posse de bola com as equipas posicionadas na 

zona média do terreno de jogo revela um contexto de interação com um 

equilíbrio “aparente” da relação de forças. 
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(H6) Os indicadores de desempenho relacionados com a configuração 

espacial da equipa observada apresentam diferenças significativas nas duas 

voltas do campeonato, influenciando positivamente o rendimento pontual da 

equipa na 2ª volta da competição. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Amostra 

Utilizaram-se os dezanove jogos disputados pelo Club Atlético Osasuna 

(doravante designado por equipa observada) no seu estádio, durante a época 

2008/2009, na Liga BBVA7. 

A unidade de análise reporta-se ao instante da recuperação da posse de 

bola pela equipa referida. Não obstante a sua ocorrência, o seu registo apenas 

foi efetuado na condição de igualdade numérica 11x11 entre as equipas, tal 

como é verificado nos estudos de Barreira (2013), Santos (2012) e Lago-

Ballesteros (2011). 

Por conseguinte, dos dezanove jogos analisados, dez foram submetidos a 

uma análise parcial e nove tiveram uma análise integral. Todas as interrupções 

na análise dos jogos foram ocasionadas pela expulsão de um jogador, tanto 

favorável como contra a equipa observada. As expulsões assinaladas 

ocorreram em ambas as partes regulamentares do jogo mas sucederam com 

maior frequência após o seu intervalo. 

Nos jogos analisados, identificaram-se 1802 recuperações da posse de 

bola pela equipa observada (Quadro 1). No entanto, após uma análise 

exploratória do posicionamento das equipas (variável independente do estudo), 

apenas 1463 foram analisadas (ver explicação no ponto 4.2.1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
7
 Principal Liga Espanhola de Futebol. 
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Quadro 1 – Dados alusivos aos jogos analisados  

 
Legenda: RES (resultado final), N.º RA (número de recuperações de bola no tempo de análise), Nº RNA (número 
de recuperações de bola fora do tempo de análise), Nº RT (número de recuperações de bola totais), T 1P (tempo da 

1ª parte), T 2P (tempo da 2ª parte) e TT (tempo total de jogo), TA (tempo de análise da investigação), TNA 
(tempo não analisado), TE (tempo em que se verificou a primeira expulsão do jogo), * - 1ª Parte, ** - 2ª Parte. 

 

 

 

4.1.1. Caracterização do sucesso competitivo da equipa observada 
 

Após ter-se apresentado a amostra, interessa proceder à caracterização 

do sucesso competitivo da equipa observada na época em que se recolheu os 

dados, de forma a conhecer o rendimento da equipa observada e poder 

compará-lo com o das outras equipas da liga de Futebol estudada. A mesma 

baseia-se em dados concretos relacionados com o rendimento da equipa, 

nomeadamente a respetiva classificação final, a pontuação obtida, os 

resultados e os golos marcados / sofridos. 

A equipa observada concluiu a competição classificada na décima quinta 

posição, conseguindo apenas na última jornada a manutenção na principal Liga 

Espanhola de Futebol. Para o efeito, o clube obteve mais um ponto que o Real 

J 
Equipa 

adversária do 

C.A. Osasuna  

RES Nº RA 
Nº 

RNA 
Nº RT 

T 1P 
(minutos e 
segundos) 

T 2P 
(minutos e 
segundos) 

TT 
(minutos e 
segundos) 

TA 
(minutos e 
segundos) 

TNA 
(minutos e 
segundos) 

TE 
(minutos e 
segundos) 

1 Villarreal C.F. 1-1 69 16 85 46:05 48:15 94:20 68:18 26:02 22:13** 

4 R.C. Deportivo 0-0 83 53 136 46:02 48:10 94:12 53:46 40:26 7:44** 

6 R. Racing Club 0-1 31 58 89 48:10 49:59 98:09 38:25 59:44 38:25* 

8 Real Betis B. S. 0-2 148 0 148 45:01 48:01 93:02 93:02 - - 

10 At. Madrid 0-0 111 0 111 48:09 47:57 96:06 96:06 - - 

12 U.D. Almería 3-1 9 99 108 46:11 50:14 96:25 8:01 88:24 8:01* 

14 Real Valladolid 3-3 114 0 114 46:01 51:04 97:05 97:05 - - 

16 Getafe C.F. 5-2 112 0 112 49:16 47:04 96:20 96:20 - - 

18 F.C. Barcelona 2-3 112 0 112 46:39 49:13 95:52 95:52 - - 

21 R.C.D. Mallorca 1-0 76 34 110 47:14 51:17 98:31 61:58 36:33 14:44** 

22 Valencia C.F. 1-0 117 0 117 47:09 49:56 97:05 97:05 - - 

24 C.D. Numancia 2-0 112 0 112 47:09 48:48 95:57 95:57 - - 

26 Real S. Gijón 1-2 123 0 123 46:51 48:10 95:01 95:01 - - 

28 R.C.D. Espanyol 1-0 130 0 130 45:59 49:18 95:17 95:17 - - 

30 Athletic Club 2-1 66 49 115 45:05 48:06 93:11 49:34 43:37 4:29** 

32 Málaga C.F. 2-3 71 71 142 47:56 50:01 97:57 41:03 56:54 41:03* 

34 R.C.R. Huelva 1-2 114 44 158 47:06 51:10 98:16 55:34 42:42 08:28** 

36 Sevilla F.C. 0-0 106 19 125 46:09 48:32 94:41 82:05 12:36 35:56** 

38 R. Madrid C.F. 2-1 98 43 141 45:25 49:06 94:31 55:35 38:56 10:10**  

Totais 27-22 1802 486 2288 887:37 934:21 1821:58 1376:04 445:54 191:53 
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Betis B.S., que foi despromovido à liga imediatamente abaixo - Liga Adelante. 

Acrescenta-se que na última jornada da Liga BBVA 2008-20098, para 

além da equipa observada e do Real Betis B.S., mais quatro clubes disputaram 

a permanência, o que permite constatar o equilíbrio predominante entre os 

intervenientes no referido campeonato (Quadro 2). 

Analisando o desempenho da equipa observada, nas condições de 

equipa visitada e visitante (Quadro 3), verifica-se que a equipa conseguiu um 

melhor rendimento em casa do que fora, obtendo mais do dobro da pontuação 

na primeira situação. Verifica-se, assim, a existência de um elevado número de 

derrotas, sendo inclusive superior ao número de vitórias e empates (a equipa 

perdeu 39.5% dos seus jogos e só conseguiu vencer 26.3% e empatar 34.2%). 

Destaca-se, ainda, o número de golos marcados e sofridos, uma vez que 

resultaram no terceiro pior ataque mas, por outro lado, na terceira melhor 

defesa da competição. Assim, a relação entre golos marcados e sofridos é 

negativa devido, em grande parte, ao rendimento da equipa nos jogos 

disputados fora do seu estádio, com particular ênfase no reduzido número de 

golos marcados (14 em 19 jornadas). 

No que se refere unicamente aos jogos disputados em casa, pode 

verificar-se que a equipa observada obteve uma classificação parcial superior 

em relação à sua classificação final, afastando-se das equipas do final da 

tabela classificativa (Quadro 4). 

Por outro lado, relativamente aos jogos disputados na qualidade de 

equipa visitante, na mesma época desportiva, verifica-se que a equipa 

observada obteve uma classificação parcial inferior em relação às ordenações 

anteriores, o que afetou negativamente a sua classificação final (Quadro 5). 

                                                             
 
8
 Os dados relacionados com a classificação final das equipas (pontuação, número de vitórias, empates 

e derrotas, e golos marcados e sofridos) foram obtidos a partir da página oficial da Liga de Fútbol 
Profisional (LFP) de Espanha (http://www.lfp.es/). 
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Quadro 2 – Rendimento das equipas na época desportiva 2008-2009 da Liga BBVA (principal 

Liga Espanhola de Futebol)  

 
RENDIMENTO DOS CLUBES NA LIGA BBVA 2008-2009 

CL Clubes PT J V E D GF GC 

1 
 

F.C. Barcelona 87 38 27 6 5 105 35 

2 
 

Real Madrid C.F. 78 38 25 3 10 83 52 

3 
 

Sevilla F.C. 70 38 21 7 10 54 39 

4 
 

At. de Madrid 67 38 20 7 11 80 57 

5 
 

Villarreal C.F. 65 38 18 11 9 61 54 

6 
 

Valencia C.F. 62 38 18 8 12 68 54 

7 
 

R.C. Deportivo 58 38 16 10 12 48 47 

8 
 

Málaga C.F. 55 38 15 10 13 55 59 

9 
 

R.C.D. Mallorca 51 38 14 9 15 53 60 

10 
 

R.C.D. Espanyol 47 38 12 11 15 46 49 

11 
 

U.D. Almería 46 38 13 7 18 45 61 

12 
 

Real Racing Club 46 38 12 10 16 49 48 

13 
 

Athletic Club 44 38 12 8 18 47 62 

14 
 

Real S. de Gijón 43 38 14 1 23 47 79 

15 
 

C.A. Osasuna 43 38 10 13 15 41 47 

16 
 

Real Valladolid 43 38 12 7 19 46 58 

17 
 

Getafe C.F. 42 38 10 12 16 50 56 

18 
 

Real Betis B. S. 42 38 10 12 16 51 58 

19 
 

C.D. Numancia 35 38 10 5 23 38 69 

20 
 

R.C.R. de Huelva 33 38 8 9 21 34 57 

 

Quadro 3 – Pontos obtidos na globalidade e parcialmente (casa e fora) da equipa observada 

na época desportiva 2008-2009 da Liga BBVA (principal Liga Espanhola de Futebol)  

 
PT J V E D GF GC 

PONTOS TOTAIS 43 38 10 13 15 41 47 

PONTOS EM CASA 29 19 8 5 6 27 22 

PONTOS FORA 14 19 2 8 9 14 25 

DIFERENÇA DE PONTOS CASA/FORA 15 0 6 -3 -3 13 -3 
 

Legenda: PT (Pontuação), J (jogos disputados), V (número de vitórias), E (número de empates), D (número de 

derrotas), GF (número de golos a favor), GC (número de golos contra). O valor positivo ou negativo indica que a 
equipa possui, respetivamente, uma maior ou menor quantidade no item em questão em relação à equipa observada.  

 

 

 

 

 

Legenda: CL (Classif icação), PT (Pontuação), J (número de jogos), V (número de vitórias), E (número de 

empates, D (número de derrotas), GF (golos a favor), GC (golos contra), rendimento das outras equipas que 

disputaram a permanência na jornada 38 da Liga BBVA   
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Quadro 4 – Classificação final considerando os jogos realizados pelas equipas no seu estádio 
e comparação com o rendimento da equipa observada na época desportiva 2008-2009 da Liga 
BBVA (principal Liga Espanhola de Futebol) 

  
RENDIMENTO DOS CLUBES NOS 

JOGOS DISPUTADOS NOS RESPETIVOS 
ESTÁDIOS NA LIGA BBVA 2008-2009 

 

DIFERENÇA DO RENDIMENTO 
ENTRE A EQUIPA OBSERVADA E 
AS RESTANTES EQUIPAS NOS 

JOGOS DISPUTADOS NOS 
RESPETIVOS ESTÁDIOS 

CL Clubes PT J V E D GF GC 
 

PT V E D GF GC 

1 
 

F.C. Barcelona 45 19 14 3 2 61 14 
 

16 6 -2 -4 34 -8 

2 
 

Real Madrid C.F. 44 19 14 2 3 49 29 
 

15 6 -3 -3 22 7 

3 
 

Valencia C.F. 40 19 12 4 3 47 26 
 

11 4 -1 -3 20 4 

4 
 

At. de Madrid 40 19 13 1 5 47 23 
 

11 5 -4 -1 20 1 

5 
 

Villarreal C.F. 39 19 12 3 4 33 25 
 

10 4 -2 -2 6 3 

6 
 

U.D. Almería 37 19 11 4 4 27 20 
 

8 3 -1 -2 0 -2 

7 
 

R.C. Deportivo 36 19 10 6 3 30 18 
 

7 2 1 -3 3 -4 

8 
 

Sevilla F.C. 35 19 11 2 6 28 20 
 

6 3 -3 0 1 -2 

9 
 

R.C.D. Mallorca 33 19 9 6 4 33 24 
 

4 1 1 -2 6 2 

10 
 

Málaga C.F. 31 19 8 7 4 28 23 
 

2 0 2 -2 1 1 

11 
 

C.D. Numancia 30 19 9 3 7 23 22 
 

1 1 -2 1 -4 0 

12 
 

R.C.D. Espanyol 29 19 8 5 6 28 22 
 

0 0 0 0 1 0 

13 
 

C. A. Osasuna 29 19 8 5 6 27 22   0 0 0 0 0 0 

14 
 

Athletic Club 29 19 9 2 8 28 29 
 

0 1 -3 2 1 7 

15 
 

Real Valladolid 29 19 8 5 6 22 17 
 

0 0 0 0 -5 -5 

16 
 

Getafe C.F. 25 19 7 4 8 27 23 
 

-4 -1 -1 2 0 1 

17 
 

Real S. de Gijón 25 19 8 1 10 24 37 
 

-4 0 -4 4 -3 15 

18 
 

Real Racing Club 23 19 5 8 6 28 22 
 

-6 -3 3 0 1 0 

19 
 

Real Betis B. S. 20 19 4 8 7 24 25 
 

-9 -4 3 1 -3 3 

20 
 

R.C.R. de Huelva 16 19 4 4 11 17 29 
 

-13 -4 -1 5 -10 7 
 

Legenda: CL (Classif icação), PT (Pontuação), J (jogos disputados), V (número de vitórias), E (número de empates), 

D (número de derrotas), GF (número de golos a favor), GC (número de golos contra). O valor positivo ou negativo 

indica que a equipa possui, respetivamente, uma maior ou menor quantidade no item em questão em relação à equipa  

Observada. 

 

observada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 36 - 

 

 
Quadro 5 – Classificação final considerando os jogos realizados pelas equipas fora do seu 
estádio e comparação com o rendimento da equipa observada na época desportiva 2008-2009 
da Liga BBVA (principal Liga Espanhola de Futebol) 

   

RENDIMENTO DOS CLUBES NOS 
JOGOS DISPUTADOS NOS ESTÁDIOS 

ADVERSÁRIOS 
NA LIGA BBVA 2008-2009 

 

DIFERENÇA DO RENDIMENTO 
ENTRE A EQUIPA OBSERVADA 

E AS RESTANTES EQUIPAS 
NOS 

JOGOS DISPUTADOS NOS 
ESTÁDIOS ADVERSÁRIOS 

CL Clubes PT J V E D GF GC 
 

PT V E D GF GC 

1 
 

F.C. Barcelona 42 19 13 3 3 44 21  28 11 -5 -6 30 -4 

2  Sevilla F.C. 35 19 10 5 4 26 19  21 8 -3 -5 12 -6 

3  Real Madrid C.F. 34 19 11 1 7 34 23  20 9 -7 -2 20 -2 

4  At. de Madrid 27 19 7 6 6 33 34  13 5 -2 -3 19 9 

5  Villarreal C.F. 26 19 6 8 5 28 29  12 4 0 -4 14 4 

6  Málaga C.F. 24 19 7 3 9 27 36  10 5 -5 0 13 11 

7  Real Racing Club 23 19 7 2 10 21 26  9 5 -6 1 7 1 

8  Valencia C.F. 22 19 6 4 9 21 28  8 4 -4 0 7 3 

9  R.C. Deportivo 22 19 6 4 9 18 29  8 4 -4 0 4 4 

10  Real Betis B. S. 22 19 6 4 9 27 33  8 4 -4 0 13 8 

11  R.C.D. Mallorca 18 19 5 3 11 20 36  4 3 -5 2 6 11 

12  Real S. de Gijón 18 19 6 0 13 23 42  4 4 -8 4 9 17 

13  R.C.D. Espanyol 18 19 4 6 9 18 27  4 2 -2 0 4 2 

14  Getafe C.F. 17 19 3 8 8 23 33  3 1 0 -1 9 8 

15  R.C.R. de Huelva 17 19 4 5 10 17 28  3 2 -3 1 3 3 

16  Athletic Club 15 19 3 6 10 19 33  1 1 -2 1 5 8 

17  C.A. Osasuna 14 19 2 8 9 14 25  0 0 0 0 0 0 

18  Real Valladolid 14 19 4 2 13 24 41  0 2 -6 4 10 16 

19  U.D. Almería 9 19 2 3 14 18 41  -5 0 -5 5 4 16 

20  C.D. Numancia 5 19 1 2 16 15 47  -9 -1 -6 7 1 22 

 

 

Nos jogos analisados, a equipa observada obteve oito vitórias (duas na 1ª 

volta e seis na 2ª volta), cinco empates (quatro na 1ª volta e um na 2ª volta) e 

seis derrotas (três em cada volta), totalizando 29 pontos (10 pontos na 1ª volta 

e 19 na 2ª volta) em 57 possíveis, o que corresponde a um sucesso de 50.9% 

nos confrontos disputados no seu estádio. 

 

 

 

 

Legenda: CL (Classif icação), PT (Pontuação), J (jogos disputados), V (número de vitórias), E (número de empates), 

D (número de derrotas), GF (número de golos a favor), GC (número de golos contra). O valor positivo ou negativo 
indica que a equipa possui, respetivamente, uma maior ou menor quantidade no item em questão em relação à equipa 
observada. 
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4.2. Observação e registo dos dados 

 

4.2.1. Variáveis  

4.2.1.1. Variáveis independentes 

As variáveis independentes do presente estudo são as seguintes:  

 Posicionamento das duas equipas: O posicionamento de cada equipa 

resulta da conjugação da altura da sua defesa com a do seu ataque. A altura 

está relacionada com a distância do jogador mais atrasado (altura defensiva) e 

adiantado (altura ofensiva) da respetiva equipa em relação à baliza defendida. 

Foram categorizadas três alturas – baixa, média e alta – para a defesa e para o 

ataque de cada equipa. 

O critério para a “altura da defesa” é definido do seguinte modo: 

– Altura Baixa: estende-se entre a linha de baliza defendida e os 26.74 

metros9; 

– Altura Média: prolonga-se entre os 26.75 metros e os 44.34 metros; 

– Altura Alta: inicia-se na extremidade mais próxima do círculo central em 

relação à linha de baliza defendida10. 

No que se refere à “altura do ataque”, entende-se o seguinte: 

– Altura Baixa: prolonga-se no máximo até aos 53.49 metros; 

– Altura Média: inicia-se entre os 53.50 metros, ou seja, sobre a linha 

central do terreno de jogo e termina nos 80.24 metros11; 

– Altura Alta: estende-se a partir dos 80.25 metros. 

No posicionamento de cada equipa, a primeira referência espacial (altura) 

é relativa ao posicionamento do seu jogador mais atrasado e a segunda ao seu 

jogador mais adiantado. Quanto à combinação do posicionamento de cada 

equipa, a primeira referência é referente à equipa adversária e a última à 

equipa observada. 

                                                             
 
9
 Corresponde à divisão do meio campo defensivo em duas metades iguais. O terreno de jogo do C.A. 

Osasuna, na época 2008-2009, tinha 107 metros de comprimento. 
10

 No terreno de jogo do C.A. Osasuna situa-se a 44.35 metros da sua linha de baliza. 
11

 Corresponde à divisão do meio campo ofensivo em duas metades iguais, ao qual se soma o 
comprimento do meio campo defensivo. 
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A partir de uma análise exploratória, foram identificados 33 tipos de 

combinações do posicionamento das equipas no instante da recuperação da 

posse de bola (Quadro 6). 

Do número total de combinações registadas, optou-se por estudar apenas 

as seis categorias que tiveram uma frequência maior, nomeadamente: 

– Posicionamento baixo da equipa adversária versus posicionamento alto 

da equipa observada; 

– Posicionamento baixo-médio da equipa adversária versus 

posicionamento alto da equipa observada; 

– Posicionamento médio da equipa adversária versus posicionamento 

médio da equipa observada; 

– Posicionamento médio-alto da equipa adversária versus 

posicionamento baixo-médio da equipa observada; 

– Posicionamento alto da equipa adversária versus posicionamento 

baixo-médio da equipa observada; 

– Posicionamento alto da equipa adversária versus posicionamento baixo 

da equipa observada. 

 
Quadro 6 – Número de recuperações da posse de bola da equipa observada em função do 
posicionamento das equipas e da volta disputada 

Posicionamento das equipas RPB 1v RPB 2v Posicionamento das equipas RPB 1v RPB 2v 

médio versus MÉDIO 221 312 alto-médio versus BAIXO 2 3 

alto versus BAIXO 144 222 médio versus ALTO 2 3 

alto versus BAIXO-MÉDIO 119 93 médio-alto versus MÉDIO 2 - 

baixo versus ALTO 62 107 médio-baixo versus ALTO-MÉDIO 2 6 

baixo-médio versus ALTO 54 52 alto versus MÉDIO-BAIXO 2 - 

médio-alto versus BAIXO-MÉDIO 38 39 alto-médio versus MÉDIO-BAIXO 2 5 

médio versus BAIXO-MÉDIO 23 21 alto versus MÉDIO 2 2 

baixo-médio versus MÉDIO-ALTO 21 7 médio-alto versus BAIXO 1 2 

alto-médio versus MÉDIO 21 43 médio-baixo versus ALTO 1 1 

médio versus MÉDIO-ALTO 18 8 baixo-médio versus BAIXO-MÉDIO 1 - 

médio versus ALTO-MÉDIO 15 23 alto versus BAIXO-ALTO 1 - 

alto-médio versus BAIXO-MÉDIO 11 36 baixo-alto versus BAIXO-ALTO 1 - 

baixo-médio versus ALTO-MÉDIO 10 11 baixo versus MÉDIO-ALTO - 2 

baixo-médio versus MÉDIO 4 9 baixo-médio versus ALTO - 1 

médio versus MÉDIO-BAIXO 3 - médio-baixo versus MÉDIO-ALTO - 1 

médio-alto versus BAIXO-ALTO 3 1 médio-baixo versus MÉDIO - 1 

baixo versus ALTO-MÉDIO 3 2    

RPB 1v – Número de recuperações da posse de bola efetuadas, de acordo com os critérios definidos, na 1ª volta do campeonato 
RPB 2v – Número de recuperações da posse de bola efetuadas, de acordo com os critérios definidos, na 2ª volta do campeonato 
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Desta forma, das 1802 recuperações da posse de bola primeiramente 

identificadas de acordo com os critérios definidos, foram excluídas 339 

correspondentes a combinações de posicionamentos das equipas menos 

frequentes.  

Na Figura 1, é apresentado um exemplo em que a equipa adversária 

(branca) está num posicionamento médio e a equipa observada (vermelha) 

está igualmente num posicionamento médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Referências
12

 utilizadas para determinar a altura da defesa e do ataque de cada 
equipa 
 

 Volta da competição: resulta da divisão da competição em duas partes 

com igual número de jogos. A Liga BBVA 2008/09 foi jogada por vinte equipas, 

envolvendo dezanove jogos na condição de equipa visitada e outros tantos na 

condição de equipa visitante, perfazendo um total de trinta e oito jornadas. Na 

1ª volta, a equipa observada realizou nove jogos no seu estádio ao passo que 

na 2ª volta disputou dez. 

As 1463 recuperações de posse de bola analisadas repartem-se em 638 

concretizadas nos nove jogos disputados na 1ª volta e 825 conquistadas nos 

dez jogos da 2ª volta. 

                                                             
 
12

 Esta imagem não representa o terreno de jogo do C.A. Osasuna. O terreno demonstrado tem apenas 
106 metros de comprimento ao passo do que o do C.A. Osasuna possuía 107 metros. 
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4.2.1.2. Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes do presente estudo são as seguintes:  

 Profundidade adversária (PRa): a profundidade da equipa resulta da 

distância mais curta entre as linhas imaginárias tangenciais traçadas sobre o 

jogador mais afastado13 e mais próximo da respetiva baliza (Castellano et al., 

2003; Santos, 2012). Estas linhas imaginárias são paralelas à linha de baliza e 

estão delimitadas nas suas extremidades pelas linhas laterais do terreno de 

jogo. 

 Profundidade da equipa observada (PRo): mesma interpretação da 

variável PRa, tendo por referência os jogadores da equipa observada e a 

respetiva baliza. 

 Diferença entre a profundidade das equipas (DP): a diferença é obtida 

pela subtração da profundidade da equipa observada à profundidade da equipa 

adversária. 

 Largura adversária (LGa): a largura da equipa resulta da distância mais 

curta entre as linhas imaginárias tangenciais traçadas sobre os jogadores mais 

periféricos14 no sentido transversal do terreno de jogo, ou seja, mais próximos 

de cada linha lateral (Castellano et al., 2003; Santos, 2012). Estas linhas 

imaginárias são perpendiculares às linhas de baliza e estão delimitadas nas 

suas extremidades pelas linhas finais do terreno de jogo. 

 Largura da equipa observada (LGo): mesma interpretação da variável 

LGa, tendo por referência os jogadores da equipa observada e a respetiva 

baliza. 

 Diferença entre a largura das equipas (DL): a diferença é obtida pela 

subtração da largura da equipa observada à largura da equipa adversária. 

 Superfície adversária (SPa): a superfície da equipa é calculada através 

do produto entre a sua profundidade e a sua largura. 

 Superfície da equipa observada (SPo): mesma interpretação da 

variável Spa. 

 Diferença entre a superfície das equipas (DS): a diferença resulta da 

                                                             
 
13

 Se este jogador está em posição de fora de jogo, o mesmo é considerado para o cálculo desta variável. 
14

 Se este jogador está em posição de fora de jogo, o mesmo é considerado para o cálculo desta variável. 
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subtração da superfície da equipa observada à superfície da equipa adversária.  

 

No cálculo de todas as variáveis, a posição do guarda-redes não foi 

considerada. 

 

Na Figura 2 é apresentada uma representação bidimensional do software 

Amisco® Viewer no momento de uma recuperação da posse de bola por parte 

de uma equipa num jogo de Futebol. 

 

 

Figura 2 – Representação bidimensional do software Amisco® Viewer  
 

No exemplo em cima: 

 A profundidade, largura e superfície da equipa que recuperou a posse 

de bola (vermelha) é de 40.4m, 43.6m e 1761.4m², respetivamente; 

 A profundidade, largura e superfície da equipa adversária é de 35.1m, 

42.1m e 1477.7m², respetivamente. 

Desta forma, a diferença entre a profundidade, a largura e a superfície 

das equipas é de -5.3m, -1.5m e -283.73m², respetivamente.  
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4.2.2. Sistema de análise  

No âmbito do presente estudo, foi utilizado o sistema de análise de vídeo-

tracking denominado Amisco®15. Este baseia-se na tecnologia video-tracking, 

sendo sustida para o efeito por um conjunto de oito multi-câmaras instalado no 

topo do estádio da equipa que adquire a sua licença (Lago, 2009; Martín, 2012; 

Setterwall, 2003). Trata-se de um sistema de rastreamento passivo (marker-

less) (Setterwall, 2003), do qual cada captor tem um ponto de visão que 

objetiva gravar um determinado fragmento do terreno de jogo para registar 

todas as passagens dos móbis do jogo (jogadores, árbitro e bola) nessa zona. 

Estes captores colocados estrategicamente (quatro de um lado que 

cobrem metade do campo e quatro simétricos que cobrem a outra metade) 

permitem assim colher os deslocamentos de todos os intervenientes no 

terreno de jogo, em simultâneo, até 25 vezes por segundo (Di Salvo, Baron, 

Tschan, Calderon Montero, Bachl, & Pigozzi, 2007; Lago, 2009; Setterwall, 

2003). Sinais e ângulos obtidos pelos codificadores são sequencialmente 

convertidos em dados digitais e gravados em seis computadores para análises 

post-match (Lago, 2009; Zubillaga et al., 2013). 

As imagens são gravadas para um disco rígido, estando a gravação 

sempre salvaguardada por um sistema de segurança. Uma vez gravada a 

partida, a gravação é encaminhada para a sede da empresa onde se processa 

a informação que será decomposta em dados físicos, técnicos e táticos. Neste 

sentido, operadores são obrigados a registar todos os eventos, tais como 

faltas, foras de jogo, entre outros aspetos que ocorrem durante todo o jogo 

(Setterwall, 2003). 

O processamento da informação exige três fases (González, 2011, in 

Eldiáriovasco) 

– A primeira fase consiste na análise estatística das posições médias dos 

jogadores e da equipa, assim como de todos os contactos efetuados sobre a 

bola. Esta fase exige cerca de vinte horas de trabalho, que se distribui por 

quatro pessoas; 

                                                             
 
15

 Esse sistema é válido e fiável para rastrear os movimentos do jogador (Zubillaga, 2006). 
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– A segunda fase designa-se por tracking e consiste no seguimento físico 

integral dos jogadores através de “cliques” nos seus membros inferiores. Esta 

fase, que exige cerca de oito horas de trabalho, permite analisar as trajetórias, 

a distância percorrida e medir a posição exata dos jogadores; 

– A terceira e última fase, denominada por bilder, trata do cruzamento da 

informação recolhida nas duas fases anteriores, controlando-se a produção. 

Trabalhando quatro pessoas, o produto final normalmente encontra-se 

finalizado em cerca de sete horas. 

Neste sentido, a reconstrução do jogo e a informação recolhida pelo 

sistema Amisco® proporcionam a descrição do contexto completo no qual se 

produzem as ações de cada jogador (Liebermann, Katz, Hughes, Bartlett, 

McClements, & Franks, 2002). O produto final oferece o conteúdo integral do 

jogo em duas dimensões, com o respetivo vídeo digitalizado, a medição e 

arquivamento detalhado de dados físicos, técnicos e táticos (Carling et al., 

2009; Carling et al., 2005), sendo este armazenado posteriormente num DVD. 

Os dados, para serem visualizados, exigem um software de análise 

específico designado por Amisco® Viewer. Este gere várias modalidades de 

ficheiros em função do local de jogo (casa ou fora)16. O Amisco® Viewer é 

composto por três menus principais que dão acesso a três modos distintos, 

designadamente o “modo informação” que contém a informação básica do 

encontro (data, hora, estádio, etc.), o “modo animação” que permite a 

visualização do jogo e contém a animação “2D” do jogo perfeitamente 

sincronizado com o vídeo, assim como as ferramentas gráficas e os dados 

estatísticos (segundo o tipo de ficheiro utilizado), e, por fim, o “modo estatística” 

que possibilita a consulta, a exportação e a manipulação de dados. 

Na parte superior da interface do “modo animação” estão as opções 

necessárias para recolher os dados relacionados com o posicionamento dos 

jogadores. A opção “selector” permite visualizar a ferramenta de seleção que 

acede a distintas sequências de jogo, organizadas por tema. Pode selecionar-

se o tipo de ação de entre uma extensa lista de categorias (ex.: “golos”, “faltas”, 

                                                             
 
16

 Neste estudo teve-se acesso à modalidade completa da oferta do Amisco® Viewer (simbolizada pela 
extensão do ficheiro *.pam). 
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foras de jogo”, “cartões”, “duelos 50/50”), sendo a informação apresentada no 

seguinte formato: período-tempo, equipa, jogador, evento e resultado (Figura 

3). 

A informação pode ser ordenada segundo estes critérios pressionando na 

barra de títulos da coluna desejada. Clicando duas vezes sobre a ação 

selecionada, acede-se diretamente à sua animação, mais concretamente 10 

segundos antes caso se trate de golos, faltas, cartões, foras de jogo, duelos, 

dribles, remates e defesas do guarda-redes, ou 2 segundos antes no caso das 

recuperações da posse de bola e dos outros eventos dispostos na 

funcionalidade “selector”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo do critério de busca do evento “duelos” a partir da funcionalidade 
“selector” do Amisco® Viewer 

 

O método avançado Amisco® Viewer dá acesso à barra de ferramentas 

gráficas, à gestão dos modelos de animação e as estatísticas das equipas e 

jogadores. As funções gráficas agrupam-se na barra de ferramentas e 

disponibilizam as seguintes opções: 

 Bloco: permite ligar os jogadores selecionados dando a noção da 

superfície que estes cobrem no terreno de jogo. Podem-se criar vários blocos 

selecionando os jogadores de interesse. Os blocos podem ser eliminados 
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individualmente ou assinalados com uma cor diferente com um clique do lado 

direito do rato. 

 Linha: permite ligar dois ou mais jogadores traçando uma linha entre 

eles com o propósito de estimar a distância que os separa. Tal como na opção 

anterior, podem-se criar várias linhas selecionando jogadores diferentes, 

eliminar ou mudar a cor da linha com um clique do lado direito do rato. 

 Superfície da equipa: permite visualizar os indicadores de distância que 

medem a distância de cobertura das equipas tanto em profundidade como em 

amplitude. 

 Linhas de fora de jogo: permite visualizar ou ocultar as linhas de fora 

de jogo e indica a distância que as separa (em metros). 

 Posição da bola: permite visualizar os indicadores de distância que 

identificam a posição exata da bola sobre a largura e a longitude do terreno de 

jogo. 

 Distância bloco/linha: permite visualizar a distância (em metros) entre 

os jogadores pertencentes aos blocos e linhas criadas. 

Por outro lado, a opção “televisor” permite visualizar ou ocultar o vídeo do 

jogo (Figura 4). Esta possui a mesma funcionalidade de qualquer janela do tipo 

Windows, podendo ser movida, fechada ou redimensionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo do modo animação com a opção “televisor” ativada 
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4.2.3. Conceptualização do evento “recuperação da posse de bola” 

do sistema Amisco® 

O raciocínio sobre os predicados necessários para a efetivação duma 

recuperação da posse de bola não é consensual no seio dos treinadores e 

investigadores. No sistema Amisco®, a interpretação da definição de posse de 

bola assemelha-se à de Pollard e Reep (1997). Estes autores (1997) 

argumentam que o início da posse de bola se dá quando um jogador ganha a 

bola através duma ação técnica precedida de uma intervenção do adversário, 

desde que este detenha um controlo suficiente sobre a bola que lhe permita 

influenciar deliberadamente a subsequente direção. Acrescentam, ainda, que 

o desenvolvimento da posse de bola continua por intermédio da sua 

circulação, findando quando for assinalada uma saída da bola do terreno de 

jogo, uma infração às leis do jogo ou quando a bola tocar num jogador 

adversário (ex. desarme) alterando significativamente a sua direção. 

No entanto, em relação a este entendimento, o sistema Amisco® 

discerne a categoria de “recuperação da posse de bola” das categorias 

“reposição da bola em jogo”, “lançamentos” e “faltas”. Deste modo, as 

recuperações da posse de bola que resultam de uma interrupção de jogo 

favorável à equipa que estava em fase defensiva não são incorporadas na 

categoria assim designada, sendo sinalizadas numa categoria relacionada 

com a tipologia da reposição da bola em jogo, ou seja, as situações de set-

pieces (ex.: pontapés de canto, pontapés livres) são neste sistema de análise 

diferenciadas. Esta distinção não constituiu um problema na medida em que o 

estudo realizado por Taylor, Mellalieu, James e Shearer (2008) sugeriu que os 

índices de ocorrência de ações técnicas associadas à reposição da bola em 

jogo (set-pieces) não variaram em função das variáveis situacionais, 

contrariamente às situações dinâmicas de jogo, também designadas por “open-

play”. Conclui-se, assim, que a diferenciação entre situações de “set-pieces” e 

“open-play” poderá ser ponderada metodologicamente quando se avalia o 

desempenho em Futebol. Pese embora se tratar da conclusão de uma única 

investigação, este pressuposto foi já considerado nos estudos de Lago-

Ballesteros (2011) e de Santos (2012).  
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À imagem do critério definido por Pollard e Reep (1997) para a 

recuperação da posse de bola, os contactos casuais com a bola não são 

integrados na categoria referente à “recuperação da posse de bola”, sendo 

essas situações classificadas de “contacto neutral” (ex.: desvio da bola de um 

remate adversário). Nesta última categoria, são também inventariadas as 

situações nas quais o jogador que defende envia a bola deliberadamente para 

fora do terreno de jogo de forma a proporcionar a assistência médica a um 

jogador, como também as situações de duelo nas quais os dois intervenientes 

contactam simultaneamente a bola ou a determinação do sujeito da conduta é 

dúbia. Relativamente aos duelos, estes também logram de uma categorização 

específica, não sendo integradas na categoria “recuperação da posse de 

bola”.  

Ainda neste âmbito, ao contrário da interpretação de alguns 

investigadores (e.g. Garganta, 1997; Castellano, 2000; Santos, 2012), o 

sistema Amisco® cataloga uma transmissão negativa17 da bola ou o seu 

despejo/alívio para uma zona distante (se esta não sair do campo 

regulamentar) na categoria18 “recuperação da posse de bola”. 

Como se pode constatar, o entendimento da recuperação da posse de 

bola utilizado pelo sistema Amisco® é mais abrangente do que sucedeu em 

estudos anteriores (Barreira, 2006; Castellano, 2000; Garganta, 1997; Santos, 

2012). Neste sentido, o resultado/efeito da recuperação de posse da bola 

sobre a sequência ofensiva adversária, no presente estudo, não foi capital 

para a sua conceptualização, considerando-se quer as recuperações de bola 

que não impediram a sua continuidade19 quer as que permitiram a sua 

finalização e o início de uma sequência ofensiva favorável à equipa 

observada. 

 

 

 

                                                             
 
17

 A bola não é contactada por um companheiro de equipa de quem executou a transmissão. 
18

 Se não resultar de um contacto neutral. 
19

 Resulta apenas de uma intervenção defensiva deliberada sobre a bola da equipa observada.  
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4.2.4. Procedimentos de recolha dos dados 

Os DVD´s dos dezanove jogos analisados foram disponibilizados pelo 

C.A. Osasuna, que autorizou a sua divulgação para fins científicos. 

O primeiro passo da análise de cada jogo consistiu em aceder à opção 

“selector” do menu do “modo animação” para averiguar a ocorrência de 

expulsões no jogo e demarcar o tempo de análise que cumprisse o critério de 

igualdade numérica 11x11. 

Seguidamente, através do comando “selector”, foram recolhidos todos os 

instantes de recuperação da posse de bola da equipa observada identificados 

no tempo de análise anteriormente rastreado. A preocupação centrou-se em 

recolher diretamente os eventos identificados como recuperações da posse de 

bola pelo sistema de análise Amisco® e não a de catalogar os mesmos a partir 

da visualização do vídeo do jogo. Pretendeu-se, com esta opção, eliminar uma 

eventual diminuição nos índices de concordância intra e inter-observadores 

relativamente ao registo particular do instante do estudo. 

A partir deste enquadramento inicial, numa folha de cálculo Excel20 foram 

transcritos todos os instantes relativos à recuperação da posse de bola, 

assinalando-se o respetivo número do evento, parte e tempo de jogo (do 

software e não do vídeo). Esta informação foi complementada com a 

identificação da equipa adversária e a jornada disputada. 

Concluído este registo, foram recolhidos os dados métricos 

correspondentes aos indicadores de desempenho definidos. Os dados das 

profundidades e larguras das equipas foram recolhidos diretamente a partir dos 

valores exibidos na construção bidimensional do terreno de jogo. 

A recolha dos dados teve uma duração efetiva de cinco dias e contou com 

a colaboração de dois elementos licenciados em Desporto e Educação Física, 

com especialização em treino de alto rendimento e ambos detentores do curso 

de treinadores de Futebol de II nível – Diploma B – Basic/UEFA. Dois dos 

elementos manusearam o programa, examinaram a informação no sistema de 

análise e ditaram os valores para o terceiro elemento que os registou na folha 

                                                             
 
20

 Foi utilizado o Microsoft Excel 2010. 
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de cálculo Excel criada para o efeito.  

Os registos foram posteriormente revistos pela mesma equipa de 

trabalho, verificando-se todos os valores de cada variável. Essa verificação foi 

agilizada com a confrontação dos dados ordenada por indicador de 

desempenho, ou seja, primeiro verificou-se todos os valores de um 

determinado indicador e só depois é que se passou ao imediatamente a seguir. 

Nas situações em que se verificaram divergências entre os valores 

apresentados e os registados na folha de cálculo Excel, o instante foi analisado 

minuciosamente pelos três elementos para conferir a existência do eventual 

erro. 

 

 

4.2.5. Controlo da qualidade dos dados: fiabilidade intra e inter-

observadores 

Na recolha dos dados, existem erros que podem ser imputáveis aos 

observadores e que surgem principalmente na sequência duma leitura incorreta 

ou duma incorreção no registo da informação para a base de dados. 

O primeiro erro pode justificar-se, em parte, pelo intervalo temporal que a 

opção “selector” realiza entre o evento propriamente dito (alvo de pesquisa) e a 

“fotografia” disponibilizada diretamente. No caso das recuperações de posse de 

bola, o intervalo é de 2 segundos. Para focar a “fotografia” no instante concreto, 

deve-se fazer um duplo clique na tecla com a seta que aponta para baixo no 

teclado. Se se clicar na seta que aponta no sentido contrário recua-se um 

segundo por cada clique. Por outro lado, se se clicar nas setas que apontam 

para o lado direito ou esquerdo, avança-se ou recua-se respetivamente uma 

décima de segundo. Por este motivo, trata-se duma operação que exige muita 

concentração. 

O cálculo da fiabilidade intra e inter-observadores foi concretizado quatro 

meses depois do registo inicial. O jogo selecionado foi o primeiro a ser 

analisado, na primeira fase. Trata-se do jogo da 1ª jornada, disputado entre o 

C.A. Osasuna e o Villareal C.F, que terminou empatado a um golo. Neste, 

verificou-se a ocorrência de uma expulsão na segunda parte, tendo sido 
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registadas 69 recuperações da posse de bola favoráveis à equipa observada 

(C.A. Osasuna). 

Para determinar a fiabilidade inter-observadores, uma pessoa detentora 

de um doutoramento na área da análise de jogo e que está perfeitamente 

familiarizada com o software Amisco® Viewer procedeu ao registo dos dados 

alusivos ao jogo supramencionado. 

A fiabilidade intra e inter-observadores foi determinada através do cálculo 

do coeficiente Kappa de Cohen (Cohen, 1960), obtido através do programa 

“ComKappa” (1997, Versão 1.0) de Roger Bakeman & Byron F. Robinson. 

O valor de Kappa obtido para estimar a fiabilidade intra e inter-

observadores foi 1,00, obtendo-se assim uma fiabilidade correspondente ao 

patamar máximo da força do acordo. 

 

 

4.3. Procedimentos estatísticos  

Os dados foram tratados a partir do software estatístico IBM®SPSS 

Statistics, versão 20. 

Foi, inicialmente, examinada a suposição de normalidade e de igualdade 

de variâncias para validar o uso do teste paramétrico ANOVA one way por 

forma a testar se as diferenças nas médias das variáveis dependentes estavam 

associadas com as diferentes categorias do posicionamentos das equipas 

(k>3). Todas as distribuições das amostras apresentaram assimetrias e kurtosis 

nos intervalos |2.0| e |9.0| respetivamente, o que, segundo Schmider, Ziegler, 

Danay, Beyer e Buhner (2010), não compromete a robustez do procedimento 

ANOVA, dado que os erros tipo I e II mantêm-se constantes sob violação. 

A suposição de homogeneidade de variâncias foi testada de acordo com 

o F Test de Levene. Nos testes em que não foi possível assumir a igualdade de 

variâncias (os valores de p de todas as variáveis, à exceção da largura da 

equipa observada e da diferença entre a largura das equipas, foram inferiores a 

0.05) utilizou-se a correção F de Brown-Forsythe. 

No sentido de aprofundar a análise da relação entre as variáveis do 

estudo determinou-se, através do cálculo do Coeficiente Eta², qual a proporção 
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da variação em causa era explicada pelas diferenças entre os posicionamentos 

das equipas. As guidelines utilizadas foram as propostas por Cohen (1988). 

Valores d de Cohen superiores ou iguais a 0.80, ou valores de Eta quadrado 

superiores a 0.14 são qualificados de magnitude grande. Valores d de Cohen 

superiores ou iguais a 0.5 e inferiores a 0.8, ou valores de Eta quadrado 

superiores a 0.06 e inferiores a 0.14 são qualificados de magnitude média. 

Valores d de Cohen superiores ou iguais a 0.2 e inferiores a 0.5, ou valores de 

Eta quadrado superiores a 0.01 e inferiores a 0.06 são qualificados de 

magnitude pequena. Por fim, valores d de Cohen inferiores a 0.2 identificam 

uma magnitude trivial do efeito. 

Seguidamente, ainda no âmbito da análise da relação das variáveis do 

estudo, realizaram-se comparações múltiplas – Testes Post Hoc – a fim de 

identificar quais os pares de média significativamente diferentes. Nas variáveis 

em que não se pôde assumir o pressuposto das variâncias iguais optou-se pelo 

teste Post Hoc de Games-Howell enquanto para as outras variáveis 

dependentes elegeu-se o teste Post Hoc de Tukey. 

Foi realizado um teste t para amostras independentes para a comparação 

dos valores médios de profundidade, de largura e de superfície de cada equipa, 

no instante da recuperação da posse de bola. O mesmo teste foi aplicado para 

comparar as médias de profundidade, largura e superfície da equipa 

observada, no seio do mesmo contexto posicional das equipas, de cada volta 

da competição escrutinada. 

Como as amostras eram todas superiores a 30 assumiu-se a existência 

de normalidade assintótica. Quando não se verificou a homogeneidade das 

variâncias populacionais, utilizou-se a correção dada pelo SPSS na 

significância do teste t. 

O nível de significância admitido em todos os testes realizados foi de p ≤ 

0.05. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com o intuito de facilitar a compreensão dos resultados do presente 

estudo, este capítulo é dividido em subcapítulos relativos à análise da 

influência do posicionamento das equipas e da volta disputada nas variáveis 

dependentes escrutinadas. Variáveis análogas assim como a variável 

resultante da respetiva diferença fazem parte do mesmo subcapítulo.  

Não se encontrou na literatura científica algum estudo que analisasse os 

indicadores em averiguação no instante da recuperação da posse de bola e em 

função do posicionamento das duas equipas em confronto. 

No entanto, existem alguns trabalhos (Castellano & Álvarez, 2013; 

Castellano et al., 2013; Fradua et al., 2013; Zubillaga et al., 2013) que 

utilizaram o mesmo sistema de análise e se debruçaram sobre indicadores 

espaciais em função da posição da bola e, no caso da investigação de 

Castellano e colaboradores (2013), também em função da posse de bola. 

Destes estudos, convém realçar que apenas os dois primeiros se debruçaram 

sobre a configuração de uma equipa como entidade singular, ao passo que os 

outros dois estudos analisaram o espaço de jogo21 ou a área de jogo 

individual22 contemplando, desta forma, a configuração conjunta das equipas 

em confronto. 

Uma vez que os indicadores recolhidos nos estudos anteriormente 

mencionados aludem para momentos distintos do jogo, apesar de intimamente 

relacionados com a recuperação da posse de bola, a respetiva apresentação 

dos dados é feita no sentido de apoiar a descrição da lógica inerente à 

espacialização das equipas em função do posicionamento das equipas e da 

localização da bola e não propriamente a de comparar os valores médios 

calculados. 

 

                                                             
 
21

 A área do espaço de jogo é determinada como a superfície das duas equipas em conjunto, ou seja, é 
delimitada pelo posicionamento do jogador mais periférico (independentemente da sua equipa) nos 
quatros lados do terreno de jogo. 
22

 A área de jogo individual corresponde à divisão da área do espaço de jogo pelos 20 jogadores de 
campo (o guarda-redes não é considerado). 
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5.1. Profundidade das equipas 

A profundidade das equipas – observada e adversários – bem como a 

respetiva diferença são significativamente diferentes em função do seu 

posicionamento (ver anexo – Quadro 3). 

A magnitude do efeito da variável posicionamento das equipas na 

profundidade das equipas adversárias, na profundidade da equipa observada e 

na diferença entre a profundidade das equipas é grande. A percentagem de 

variância explicada pelo posicionamento das equipas na primeira variável é de 

44.1% (44.5% nos nove jogos da 1ª volta e 42.6% nos dez jogos da 2ª volta), 

na segunda variável é de 28.5% (30.7% nos nove jogos da 1ª volta e 25.8% 

nos dez jogos da 2ª volta) e na terceira variável é de 31.5% (29.1% nos nove 

jogos da 1ª volta e 33.8% nos dez jogos da 2ª volta), considerando todos os 

jogos disputados em casa pelo C.A. Osasuna, na Liga BBVA 2008-2009, em 

situação de igualdade numérica 11x11.  

 

 

Profundidade adversária (PRa) 

Num primeiro nível de análise, pode verificar-se que, nos dezanove jogos 

escrutinados, a profundidade média das equipas adversárias oscilou entre 

29.62m ± 7.92 (posicionamento baixo adversário e alto da equipa observada) e 

46.06m ± 6.06 (posicionamento médio-alto adversário e baixo-médio da equipa 

observada), sendo a sua média total, sem a diferenciação de posicionamentos, 

igual a 36.52m ± 7.58. 

Considerando como referência a profundidade das equipas adversárias 

na combinação de posicionamentos em que ambas as equipas estavam com 

um bloco médio23, verificou-se que os valores deste indicador, nas categorias 

que caracterizam um posicionamento das equipas mais próximo da baliza da 

equipa observada, foram numericamente maiores, diminuindo gradualmente da 

combinação com um posicionamento médio-alto das equipas adversárias 

                                                             
 
23

 Optou-se por colocar esta categoria de posicionamentos como referência visto que, normalmente, é 
caracterizada por um equilíbrio posicional das equipas, onde as mesmas encetam ações para contrariar 
esse equilíbrio a seu favor. 
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contra um posicionamento baixo-médio da equipa observada até um 

posicionamento alto das mesmas perante um posicionamento baixo da última. 

Em contraposição, na combinação mais próxima da sua baliza, a profundidade 

das equipas adversárias foi numericamente inferior, aumentando para valores 

médios mais altos em relação à categoria de referência face a uma subida do 

bloco das equipas adversárias (Figura 5).  

 

 
 

 Legenda:  
 bA - posicionamento 
baixo adversário contra 

posicionamento alto da 
equipa observada) 
 bmA (posicionamento 

baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 
da equipa observada) 

 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 

médio-alto adversário contra 
posicionamento baixo-
médio da equipa observada) 

 aBM (posicionamento alto 
adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa observada) 
 aB (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo da 
equipa observada). 
 

 
 
 

Figura 5 – Valores em metros (m) da profundidade adversária no instante da recuperação da 
posse de bola da equipa observada 

 

O teste de comparações múltiplas Games-Howell evidenciou que todos os 

pares de médias da variável profundidade adversária foram significativamente 

diferentes entre si em função do posicionamento das equipas, o que realça a 

importância deste factor explicativo, tendo sido esta igualmente evidenciada 

pela magnitude do seu efeito (44.1%). 

No plano ofensivo, o aumento da profundidade é essencial para a criação 

de condições mais vantajosas na etapa de construção do processo ofensivo. 

Ao aumentar o “comprimento” da equipa ganha-se “espaço”, sendo proficiente 

ocupar, de entre outros espaços vitais, o que se situa entre as linhas 

adversárias, designadamente entre a sua linha média e defensiva, já que uma 
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bola rececionada nessa zona normalmente significa um menor número de 

adversários enquadrados defensivamente (entre bola e baliza) e, 

consequentemente, uma menor rede de coberturas. Da mesma forma, uma 

receção da bola por parte do jogador posicionado o mais profundamente no 

ataque, principalmente nas “costas” da última linha adversária, representa uma 

perturbação no equilíbrio da estrutura rival, obrigando a equipa que defende a 

reajustar rapidamente as suas posições como modificação da situação de jogo 

sob risco de sofrer uma ocasião de golo. 

No entanto, como se pode constatar pelos resultados apresentados, o 

contexto situacional, neste caso retratado parcialmente pelo posicionamento 

das equipas, impõe uma gestão específica da profundidade. No seio dessa 

especificidade, que depende em grande parte do nível de organização das 

equipas, existem preocupações que devem ser constantes e transversais a 

cada situação momentânea de jogo. Por exemplo, a equipa com a posse de 

bola junto da sua baliza deve sempre jogar com segurança, devendo este 

cuidado ser intensificado com a proximidade da pressão adversária. A equipa 

atacante deve, assim, procurar elevar rapidamente o nível da sua organização 

com uma ocupação em profundidade, de modo a atenuar essa pressão 

(arrastando ou exigindo outra adaptação comportamental do adversário) e, 

simultaneamente, através de movimentos em apoio e/ou rutura, dar soluções 

imediatas de saída da bola da zona de pressão (centro do jogo). Obtendo 

sucesso nessa circulação da bola, a equipa poderá mais facilmente progredir 

no terreno de jogo e, caso o consiga, poderá conceber uma gestão distinta da 

sua profundidade. Todos os contextos em que as equipas estão a disputar a 

bola no meio campo defensivo da equipa com a posse de bola, exigem a esta 

última um reconhecimento do momento em que devem aumentar o seu 

comprimento e dos respetivos limites longitudinais, procurando fazê-lo de um 

forma coletiva, ou seja, com a subida das suas linhas de uma forma 

sincronizada e homogénea. 

Um contexto em que as equipas estão posicionadas com um bloco médio, 

também exige um certo equilíbrio do binómio risco/segurança. A equipa em 

fase ofensiva, enquanto não consegue provocar ou aproveitar um desequilíbrio 
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na estrutura adversária (atacando o adversário ou o espaço), apresenta 

tendencialmente uma distância menor entre os seus jogadores mais periféricos 

em termos de comprimento.  

Superando com sucesso os contextos anteriores, ou seja, jogando com o 

seu bloco mais próximo da baliza adversária, a equipa em fase ofensiva 

apresenta os maiores valores de profundidade muito provavelmente pela 

contemplação da lei 11 (fora de jogo) do regulamento FIFA para o Futebol 

(FIFA, 2013). Esta lei, ao não sancionar uma irregularidade posicional a um 

jogador se este estiver no seu meio campo defensivo, no instante do passe de 

um seu companheiro, induz na equipa que ataca uma preocupação em 

proteger o espaço junto da linha central com a colocação de jogadores, de 

forma a não permitir a criação e exploração de uma vantagem posicional do 

rival. Existem, assim, preocupações em termos de equilíbrio defensivo, durante 

o próprio processo ofensivo da equipa, que contempla uma vantagem numérica 

e espacial em relação ao adversário que similarmente deve estar preparado 

para o momento da recuperação da posse de bola, armando a sua estrutura 

para assegurar o seu equilíbrio ofensivo24.  

No seu estudo, Castellano e colaboradores (2013) também verificaram 

que a profundidade da equipa em fase ofensiva (quer a equipa referência quer 

as equipas adversárias) tinha variado em função da posição da bola, 

diminuindo da zona mais próxima da sua baliza até à zona central e 

aumentando dessa zona até à que era adjacente à baliza adversária. 

Na Figura 6 são enumeradas as médias e os respetivos intervalos de 

confiança (95%) da profundidade das equipas adversárias em função do 

posicionamento das equipas, no instante em que perderam a posse de bola. 

 

 

 

 

                                                             
 
24

 Estas preocupações de ambos os lados traduzem a necessidade do equilíbrio dinâmico da equipa 
durante todo o jogo para responder a sua fluidez e continuidade. 
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                                                                                                                      Legenda:  

 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 
posicionamento alto da 

equipa observada) 
 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 

contra posicionamento alto 
da equipa observada) 
 mM (posicionamento 

médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 

contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 
observada) 

 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa 
observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 
 
 

Figura 6 – Valores médios em metros (m) e respetivos intervalos de confiança a 95% da 
profundidade adversária no instante da recuperação da posse de bola da equipa observada  

 

 

Profundidade observada (PRo) 

A profundidade média da equipa observada oscilou entre 32.46m ± 5.33 

(posicionamento médio das equipas) e 45.79m ± 7.71 (posicionamento médio-

alto adversário e baixo-médio da equipa observada), sendo a sua média total, 

sem a distinção do posicionamento das equipas, igual a 36.36m ± 7.40. 

Nos dezanove jogos analisados, verificou-se que o C.A. Osasuna 

apresentou uma lógica similar à gestão da profundidade dos seus adversários 

em função do posicionamento das equipas, ou seja, a profundidade média da 

equipa observada acompanhou o alongamento e a compactação da 

profundidade rival (Figura 7). No entanto, os valores médios da profundidade 

das equipas adversárias e da equipa observada na mesma combinação nem 

sempre foram numericamente semelhantes como se descreve na análise da 

diferença entre a profundidade das equipas. 

 

Meio campo defensivo do 
C.A. Osasuna 

 

Meio campo ofensivo do 
C.A. Osasuna 
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Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 
posicionamento alto da 

equipa observada) 
 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 

contra posicionamento alto 
da equipa observada) 
 mM (posicionamento 

médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 

contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 
observada) 

 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa 
observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 
 

Figura 7 – Valores em metros (m) da profundidade da equipa observada no instante da sua 
recuperação da posse de bola  

 

Os resultados do teste de comparações múltiplas Games-Howell apenas 

não evidenciaram diferenças significativas entre as médias da profundidade da 

equipa observada quando esta esteve num posicionamento alto, ou seja, 

perante um posicionamento baixo e baixo-médio das equipas adversárias. 

Nestas situações, a equipa observada colocou-se com uma profundidade 

média entre 37m e 40m.  

Todas as outras médias desta variável foram significativamente diferentes 

entre si em função do posicionamento das equipas, o que, à semelhança do 

verificado com a profundidade adversária, destaca a importância deste factor 

explicativo na profundidade da equipa observada (28.5%). 

No jogo de Futebol, a equipa que defende deve preocupar-se em reduzir 

a sua profundidade, de modo a garantir melhores condições de proteção da 

sua baliza e aumentar a probabilidade de recuperar a posse de bola. Reduzir a 

profundidade expressa-se pela aproximação entre as linhas transversais do 

dispositivo defensivo da equipa. À equipa, exige-se que se mova como um 

bloco unitário e homogéneo, fechando os espaços considerados vitais para si 

em detrimento de espaços considerados de menor risco. 
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Todavia, cada situação momentânea do jogo é singular e exige respostas 

adaptadas aos condicionalismos momentaneamente colocados, visando agir 

eficaz e eficientemente, de modo a reverter ou manter a situação favorável 

para o seu conjunto. Tal como foi apontado na análise da profundidade das 

equipas em fase ofensiva, a profundidade da equipa que defende depende do 

contexto situacional em que a bola é disputada, cumprindo intenções táticas 

analogamente com nuances. Configurações espaciais em que as equipas 

estão a disputar a bola junto da baliza da equipa que defende induzem uma 

atitude nos seus jogadores de precaução e segurança. Nestas e nas situações 

em que as equipas estão posicionadas num bloco médio, os comportamentos 

da equipa em fase defensiva visam exponenciar a sua compactação.  

Em oposição, a equipa que momentaneamente está sem a posse de bola 

no seu meio campo ofensivo, apresenta tendencialmente valores de 

profundidade superiores, dada a ocupação necessária do espaço junto da linha 

divisória do terreno de jogo que suporta o equilíbrio da equipa na sua 

retaguarda. 

Na Figura 8 são apresentadas as médias e os respetivos intervalos de 

confiança (95%) da profundidade da equipa observada em função do 

posicionamento das equipas em confronto, no instante em que recuperou a 

posse de bola.  
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Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 

posicionamento alto da 
equipa observada) 
 bmA (posicionamento 

baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 
da equipa observada) 

 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 

médio-alto adversário 
contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 
observada) 

 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa 
observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 

 
Figura 8 – Valores médios em metros (m) e respetivos intervalos de confiança a 95% da 
profundidade da equipa observada no instante da sua recuperação da posse de bola  
  

 

Diferença entre a profundidade das equipas (DP) 

A diferença entre a profundidade das equipas apresentou uma média que 

variou entre -7.86m ± 7.40 (posicionamento baixo adversário e alto da equipa 

observada) e 4.81m ± 5.03 (posicionamento alto adversário e baixo da equipa 

observada), sendo a sua média total, sem examinar a configuração posicional 

das equipas, igual a 0.16m ± 6.41.  

Nos jogos analisados, sem se considerar a categorização do 

posicionamento das equipas, os valores médios da profundidade das equipas, 

no instante da recuperação da posse de bola da equipa observada, foram 

muito próximos, não existindo diferenças significativas entre a média do C.A. 

Osasuna e a das equipas adversárias [t (2924) = -0.565; p = 0.572]. 

Podem observar-se as semelhanças da profundidade das equipas na 

Figura 9. 

Meio campo defensivo do 
C.A. Osasuna 

 

Meio campo ofensivo do 
C.A. Osasuna 
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Figura 9 – Valores em metros (m) da profundidade das equipas no instante da recuperação da 
posse de bola da equipa observada 

 

Porém, quando se examinou este indicador em função do posicionamento 

das equipas, verificou-se que os valores médios da diferença entre a 

profundidade das equipas,  refletiram uma maior amplitude nas combinações 

que representam contextos de oposição mais próximos das balizas, 

designadamente com um posicionamento baixo de uma das equipas e alto da 

equipa contrária. 

Importa referir que quando o C.A. Osasuna recuperou a posse de bola 

projetado no seu meio campo ofensivo, o valor da diferença foi negativo, visto 

que nestas circunstâncias a sua profundidade média foi superior a dos seus 

rivais, ocorrendo uma inversão do sinal quando este concretizou recuperações 

com um bloco baixo, já que o adversário se posicionou aí de uma forma mais 

alongada do que o seu bloco. Estes valores médios foram significativamente 

diferentes entre si como também com as restantes médias encontradas nesta 

variável. 

As duas combinações proporcionam constrangimentos distintos, visto que 

na combinação em que o C.A. Osasuna estava projetado no seu meio campo 

ofensivo, as equipas adversárias provavelmente não chegaram a desenvolver a 

etapa da construção do seu processo ofensivo, mantendo-se ainda junto da 
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sua baliza. Por este motivo, os adversários estavam num espaço considerado 

de risco para si, onde era capital afastar a bola de modo a conseguirem subir 

no terreno de jogo e, consequentemente, fazerem recuar a equipa observada. 

Uma recuperação junto da baliza adversária é vantajosa visto que pode 

permitir criar imediatamente uma oportunidade de finalização. No entanto, é 

crucial garantir o equilíbrio defensivo, dado que uma perda da posse de bola 

pode ocasionar rapidamente um ataque rápido ou contra-ataque adversário. 

Em oposição, quando as equipas estão nas imediações da baliza da 

formação em fase defensiva, a atitude e os comportamentos invertem, 

aumentando significativamente o risco para si. 

Pese embora se tratarem de “fotografias” descritivas do instante da 

recuperação da posse de bola da mesma equipa, é, em princípio, mais 

vantajoso recuperar a bola junto da baliza adversária porque se consegue 

“queimar” a etapa da construção do processo ofensivo, que exige mais tempo 

na sua concretização, e assim diminuir o tempo de reorganização da equipa 

adversária. 

Nas outras combinações de posicionamentos, as respetivas médias 

sugeriram maior semelhança e foram muito próximos de um valor nulo, dada a 

sua similaridade (Figura 10). O teste de Games-Howell realizado confirmou a 

hipótese de igualdade de médias das profundidades nas combinações de 

posicionamentos mais “centrais”, ou seja, todas as restantes médias não 

apresentaram diferenças significativas entre si em função do posicionamento 

das equipas. 
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Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 

posicionamento alto da 
equipa observada) 
 bmA (posicionamento 

baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 
da equipa observada) 

 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 

médio-alto adversário 
contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 

observada) 
 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 

posicionamento baixo-
médio da equipa 
observada) 

 aB (posicionamento alto 
adversário contra 
posicionamento baixo da 

equipa observada). 

 
 

Figura 10 – Valores médios em metros (m) da profundidade das equipas, no instante da 
recuperação da posse de bola da equipa observada, em função do posicionamento das 
equipas 

 

Era expectável que a profundidade da equipa em fase defensiva 

apresentasse valores inferiores em comparação com a equipa em fase 

ofensiva, em resultado dos objetivos antagónicos que se propõem 

momentaneamente atingir. 

O estudo de Castellano e colaboradores (2013) revelou resultados que 

apontam nesse sentido, destacando a exeção da posse de bola na zona mais 

próxima da baliza da equipa que atacava. 

Os resultados do presente estudo, que não apresentaram diferenças 

significativas, demonstram que o cerne da análise, traduzido pelo respetivo 

enquadramento, tem o poder de evidenciar determinadas caraterísticas ao 

mesmo tempo que pode dissimular outras. Ou seja, muito provavelmente as 

equipas adversárias durante o seu processo ofensivo apresentaram valores 

superiores de profundidade em relação à equipa observada quando na 

concretização do seu processo defensivo. Porém, ao analisar apenas o 

instante da recuperação da posse de bola, que representa a transição entre as 

fases do jogo, e ao enquadrar a unidade de análise em função do 
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posicionamento das equipas, sobressaem apenas as caraterísticas posicionais 

que são específicas da categorização definida. 

Assim, os resultados do presente estudo complementam os da 

investigação supramencionada, evidenciando que o posicionamento das 

equipas e da bola (altamente relacionados) influenciam a gestão da 

profundidade da equipa tanto nas fases do jogo como nas respetivas 

transições. 

Se se atentar particularmente os limites médios da profundidade das 

equipas, na presente investigação e na de Castellano e colaboradores (2013) 

verifica-se que são superiores a 40m, o que corresponde aproximadamente à 

distância entre a linha central e a marca de grande penalidade ou à largura da 

área de grande penalidade, e, no mínimo, são próximos dos 30m.  

Um posicionamento central da bola ou uma recuperação/perda da mesma 

com as equipas num posicionamento médio estão, por exemplo, associadas a 

uma maior compactação em termos de profundidade das equipas. Este 

contexto situacional normalmente exprime um certo equilíbrio entre ambas as 

equipas. De um lado, a equipa com a posse de bola procura criar condições 

espaço-temporais favoráveis, usando mudanças contínuas de orientação das 

suas ações tático-técnicas, de maneira a estabelecer linhas de progressão 

menos vigiadas ou criar desequilíbrios no bloco adversário. Do outro lado, a 

equipa sem a posse de bola procura neutralizar essas intenções, posicionando-

se estrategicamente de forma a condicionar a progressão da bola para onde 

lhe for favorável, designadamente os corredores laterais. Ao mesmo tempo, a 

equipa deve preocupar-se, por um lado, em retirar a profundidade ofensiva 

adversária sempre que o portador da bola esteja sob pressão e não tenha 

como jogar em profundidade, subindo a sua linha mais atrasada e, por outro 

lado, controlar o espaço à sua retaguarda, estando devidamente alinhada e 

atenta aos movimentos de rutura dos atacantes mais adiantados. 

No Quadro 7, são apresentados os valores médios de cada variável 

respeitante à profundidade das equipas, em função do seu posicionamento e 

de três espaços temporais distintos da competição  
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Quadro 7 – Estatísticas descritivas da profundidade das equipas e respetiva diferença, em 
função dos seus posicionamentos, nos jogos disputados em casa pelo C.A. Osasuna 
discriminando a volta da competição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamento baixo da 
equipa adversária e alto da 

equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

62 107 169 

Profundidade da equipa 
adversária (m) 

29.70 8.22 29,57 7.78 29.62 7.92 

Profundidade da equipa 
observada (m) 

38.30 5.27 37.01 5.58 37.48 5.49 

Diferença entre a 
profundidade das equipas (m) 

-8.59 7.91 -7.44 7.10 -7.86 7.40 

 

Posicionamento baixo-
médio da equipa adversária 
e alto da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

54 52 106 

Profundidade da equipa 
adversária 

38.14 4.32 38.90 6.12 38.51 5.27 

Profundidade da equipa 
observada (m) 

39.21 4.08 39.07 5.52 39.14 4.82 

Diferença entre a 

profundidade das equipas (m) 
-1.06 3.42 -0.17 4.18 -0.62 3.82 

 

Posicionamento médio da 
equipa adversária e médio 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

221 312 533 

Profundidade da equipa 
adversária 

32.44 4.53 31.98 4.80 32.17 4.69 

Profundidade da equipa 

observada (m) 
32.48 5.29 32.44 5.36 32.46 5.33 

Diferença entre a 
profundidade das equipas (m) 

-0.04 4.98 -0.46 5.40 -0.28 5.23 

 

Pos. médio-alto da equipa 
adversária e baixo-médio 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

38 39 77 

Profundidade da equipa 
adversária 

46.51 6.52 45.63 5.63 46.06 6.06 

Profundidade da equipa 
observada (m) 

46.31 7.74 45.28 7.74 45.79 7.71 

Diferença entre a 
profundidade das equipas (m) 

0.20 6.37 0.35 4.91 0.27 5.64 

 

Posicionamento alto da 
equipa adversária e baixo-

médio da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

119 93 212 

Profundidade da equipa 
adversária 

42.36 5.73 41.28 5.55 41.89 5.66 

Profundidade da equipa 
observada (m) 

42.46 6.27 41.23 6.87 41.92 6.55 

Diferença entre a 
profundidade das equipas (m) 

-1.00 4.50 0.05 4.48 -0.03 4.48 

 

Posicionamento alto da 
equipa adversária e baixo 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

144 222 366 

Profundidade da equipa 
adversária 

40.88 6.03 40.01 5.62 40.35 5.79 

Profundidade da equipa 
observada (m) 

36.28 8.75 35.05 6.74 35.54 7.61 

Diferença entre a 
profundidade das equipas (m) 

4.60 5.88 4.95 4.40 4.81 5.03 

Superfície da equipa observada Superfície adversária 
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5.2. Largura das equipas 

A largura das equipas – observada e adversários –  bem como a respetiva 

diferença são significativamente diferentes em função do posicionamento das 

equipas (ver anexo – Quadros 3 e 4). 

A magnitude do efeito da variável posicionamento das equipas na largura 

das equipas adversárias e na largura da equipa observada é média. A 

percentagem de variância explicada pelo posicionamento das equipas na 

primeira variável é de 7.2% (7.5% nos nove jogos da 1ª volta e 8.2% nos dez 

jogos da 2ª volta) e na segunda variável é de 8.7% (9.6% nos nove jogos da 1ª 

volta e 8.2% nos dez jogos da 2ª volta), considerando todos os jogos 

disputados em casa pelo C.A. Osasuna, na Liga BBVA 2008-2009, em situação 

de igualdade numérica 11x11. Por seu lado, a magnitude do efeito da variável 

posicionamento das equipas na diferença entre a largura das equipas é grande, 

ou seja, a percentagem de variância explicada pelo posicionamento das 

equipas nesta variável é de 17.3% (13.6% nos nove jogos da 1ª volta e 22.1% 

nos dez jogos da 2ª volta), nos dezanove jogos analisados. 

 

 

Largura adversária (LGa) 

A largura das equipas adversárias, no instante da recuperação da posse 

de bola da equipa observada, nos dezanove jogos escrutinados, registaram 

valores médios que variaram entre 31.67m ± 6.78 (posicionamento baixo 

adversário e alto da equipa observada) e 39.01m ± 6.55 (posicionamento 

médio-alto adversário e baixo-médio da equipa observada), sendo a sua média 

total igual a 37.09m ± 7.61 quando não se considerou o posicionamento das 

equipas. 

Tendo como referência os valores médios da largura das equipas 

adversárias, na categoria em que ambas as equipas estavam posicionadas 

num bloco médio, constatou-se que as médias das duas combinações mais 

próximas da baliza adversária foram menores, tendo aumentado com a subida 

do bloco adversário para uma altura baixo-média. A média da largura das 

equipas adversárias, no instante em que perderam a posse de bola para a 
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equipa observada, continuou a aumentar da combinação “referência” até à 

combinação que reunia o seu bloco médio-alto com um posicionamento baixo-

médio da equipa observada, decrescendo seguidamente nas combinações em 

que as equipas perderam a posse de bola com um bloco alto (Figura 11). 

Se não se considerar a categoria em que as equipas adversárias 

perderam a posse de bola com um bloco médio-alto, verifica-se que a média da 

largura das respetivas equipas foi, aumentando, gradualmente da combinação 

mais próxima da sua baliza até à combinação que lhe é simétrica, ou seja, que 

se situa junto da baliza adversária. 

 

Legenda:  
 bA - posicionamento 
baixo adversário contra 

posicionamento alto da 
equipa observada) 
 bmA (posicionamento 

baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 
da equipa observada) 

 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 

médio-alto adversário 
contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 

observada) 
 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 

posicionamento baixo-
médio da equipa 
observada) 

 aB (posicionamento alto 
adversário contra 
posicionamento baixo da 

equipa observada). 
 
 

 

Figura 11 – Valores em metros (m) da largura adversária no instante da recuperação da posse 
de bola da equipa observada 

 

Nestes jogos, a única combinação que apresentou uma largura média das 

equipas adversárias significativamente diferente de todas as restantes, em 

função do posicionamento das equipas, foi a que caraterizou uma perda de 

bola com um posicionamento baixo face à um posicionamento alto do C.A. 

Osasuna. Tal como já foi sublinhado na abordagem da profundidade 

adversária, neste contexto situacional, as equipas provavelmente não 

conseguiram transitar ofensivamente ou perderam a bola pouco tempo após 

iniciarem o momento da sua organização ofensiva, ou seja, na etapa de 
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construção do seu processo ofensivo. Por este motivo, apresentaram valores 

de largura que correspondem ao momento da organização defensiva, mais 

particularmente da etapa de defesa propriamente dita do seu processo 

defensivo.  

O facto das médias da largura adversária não apresentarem mais 

diferenças significativas entre si demarca valores que as equipas procuram 

ocupar no plano ofensivo nos contextos em que não estão pressionadas junto 

da sua baliza. Por outro lado, a magnitude do efeito do posicionamento das 

equipas na largura das equipas adversárias foi inferior ao registado com a 

respetiva profundidade. Tal resultado era expectável, uma vez que a largura 

sendo expressa em termos transversais não influenciou a “construção” das 

categorias do posicionamento das equipas, ao contrário do que sucedeu com a 

profundidade que tem uma medição em termos longitudinais. 

A importância da largura da equipa com a posse de bola deve-se, em 

grande parte, à restrição longitudinal da lei n.º 11 (FIFA, 2013) – tal como foi 

mencionado para a gestão da profundidade – e ao aglomerado de jogadores 

normalmente posicionados no corredor central do terreno de jogo (Castellano 

et al., 2013). 

Neste sentido, a equipa em fase ofensiva, com o objetivo de ultrapassar 

as “linhas” da estrutura defensiva adversária, procura ampliar as distâncias 

entre os seus jogadores mais periféricos e explorar a circulação da posse de 

bola por toda a largura do terreno de jogo. 

O aumento deste indicador, por parte da equipa em fase ofensiva, vai 

permitir melhores condições para endossar a bola a companheiros 

posicionados tanto nos corredores laterais (mudando o ângulo de ataque) 

como no corredor central (jogo interior). 

A ocupação dos corredores laterais pode ocasionar espaços para a 

progressão da bola devida à reduzida concentração de jogadores adversários 

normalmente aí presentes (a prioridade é povoar o eixo central) mas também 

pode criar mais espaços entre os opositores na tentativa de marcar/controlar 

com maior proximidade os companheiros do portador da bola. 
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Por outro lado, perante a basculação da equipa em fase defensiva e 

necessário fecho do corredor central, a equipa detentora da posse de bola 

pode aproveitar uma diminuição na marcação ou vigilância sobre o lado 

contrário da zona de pressão através de um passe longo ou de uma circulação 

rápida da bola. 

No fundo, uma ocupação plena em temos de largura “aclara” o jogo da 

equipa em posse de bola, facilitando a comunicação ofensiva, o que por sua 

vez pode potenciar condições para “partir” o jogo adversário. A sua gestão 

deve contemplar o posicionamento da bola e das equipas, ou seja, o contexto 

de interação. 

Neste âmbito, Castellano e colaboradores (2013) verificaram um aumento 

da largura da equipa atacante à medida da sua progressão com bola desde a 

sua zona defensiva até à zona intermédia do terreno de jogo, diminuindo, por 

sua vez, desde esta zona até à baliza adversária. Observando os valores 

obtidos no presente estudo e os apresentados na investigação anterior, 

verificou-se que a largura da equipa em fase ofensiva foi, sem considerar a 

posse de bola na zona mais próxima da sua baliza ou os contextos em que a 

perdeu com um bloco baixo ou baixo-médio, em média, superior a 37m e 

inferior a 44.5m. 

Na Figura 12, são enumeradas as médias e os respetivos intervalos de 

confiança (95%) da largura adversária em função do posicionamento das 

equipas. 
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Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 

posicionamento alto da 
equipa observada) 
 bmA (posicionamento 

baixo-médio adversário 
contra posicionamento 
alto da equipa observada) 

 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 

médio-alto adversário 
contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 

observada) 
 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 

posicionamento baixo-
médio da equipa 
observada) 

 aB (posicionamento alto 
adversário contra 
posicionamento baixo da 

equipa observada) 

 

 
 

Figura 12 – Valores médios em metros (m) e respetivos intervalos de confiança a 95% da 
largura adversária no instante da recuperação da posse de bola da equipa observada  

 

 

Largura da equipa observada (LGo) 

A largura média da equipa observada oscilou entre os 31.66m ± 6.88 

(posicionamento alto adversário e baixo da equipa observada) e os 37.17m ± 

6.50 (posicionamento baixo-médio adversário e alto da equipa observada), 

sendo a sua média total igual a 34.82m ± 6.54, se não for distinguido o 

posicionamento das equipas no terreno de jogo.  

Nos jogos analisados, verificou-se uma lógica de gestão da largura por 

parte do C.A. Osasuna não tão linear como a verificada com a largura dos 

adversários em função do posicionamento das equipas (Figura 13). 

Observando os valores médios da largura da equipa observada, na 

categoria em que ambas as equipas estavam posicionadas num bloco médio, 

averiguou-se que as médias das duas combinações mais próximas da baliza 

adversária foram maiores, tendo aumentado com a subida do bloco adversário 

para uma altura baixo-média. A média da largura da equipa observada, quando 

recuperou a posse de bola, aumentou da combinação “referência” até à 

Meio campo ofensivo do 
C.A. Osasuna 

 

Meio campo defensivo do 
C.A. Osasuna 
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combinação que reuniu o seu bloco baixo-médio com um posicionamento 

médio-alto das equipas adversárias, decrescendo continuamente nas 

combinações em que esteve com um bloco baixo-médio e baixo no instante em 

análise. 

Se não se considerar a categoria em que a equipa observada recuperou a 

posse de bola com um bloco baixo-médio frente a um posicionamento médio-

alto das equipas adversárias, verifica-se que a média da sua largura foi, 

diminuindo, gradualmente da combinação em que estava posicionada num 

bloco alto contra um bloco baixo-médio adversário até à combinação que se 

situa junto da baliza por ela defendida. 

 

Legenda:  

 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 
posicionamento alto da 

equipa observada) 
 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 

contra posicionamento alto 
da equipa observada) 
 mM (posicionamento 

médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 

contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 
observada) 
 aBM (posicionamento 

alto adversário contra 
posicionamento baixo-
médio da equipa 

observada) 
 aB (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 
 

Figura 13 – Valores em metros (m) da largura da equipa observada no instante da sua 
recuperação da posse de bola  

 

Nestes jogos, a única combinação de posicionamentos que apresentou 

uma largura média da equipa observada significativamente diferente de todas 

as restantes, em função do posicionamento das equipas, foi a que assinalou 

uma recuperação da posse de bola com um posicionamento baixo face à um 

posicionamento alto das equipas adversárias. 

O facto das médias da largura da equipa observada não apresentarem 

mais diferenças significativas entre si demarca valores que a equipa procurou 
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ocupar no plano defensivo nos contextos em que esteve mais afastada da sua 

baliza.  

Os resultados obtidos condizem com as pretensões que uma equipa 

“deve” ter e apresentar de um ponto de vista defensivo. Perdendo a bola no 

meio campo ofensivo com um bloco alto, a equipa deve, se tiver condições, 

pressionar imediatamente o portador da bola e condicionar as linhas de passe 

do centro do jogo ou em profundidade. Obtendo sucesso nesta transição a 

equipa pode influenciar negativamente a ação adversária, recuperando a bola 

ou conseguindo uma interrupção no jogo. A primeira vai permitir não entrar em 

organização defensiva enquanto a segunda vai permitir reorganizar a equipa 

com maior facilidade. Não sendo possível recuperar a posse de bola 

imediatamente após a sua perda, a equipa deve procurar retardar o ataque 

adversário e organizar-se o mais rapidamente possível, encurtando entre 

outras as distâncias “transversais” no seio da sua configuração espacial, de 

modo a “trancar” prioritariamente os espaços vitais que possam permitir 

explorar a passagem e a receção da bola por parte do adversário na zona entre 

o último jogador da equipa e a sua baliza ou entre a sua linha média e a sua 

linha defensiva. Se a recuperação da posse de bola não for concretizada antes 

das equipas estarem posicionadas num contexto em que ambas estão junto da 

baliza defendida, espera-se naturalmente uma maior compactação em termos 

de largura da formação sem a posse de bola, de modo a proteger melhor o alvo 

que defende. 

Os resultados do estudo de Castellano e colaboradores (2013) apontaram 

a mesma lógica, ou seja, as equipas em fase defensiva jogaram com uma 

largura cada vez maior desde a zona mais próxima da sua baliza até à zona 

anterior à que contém a baliza contrária. No mesmo estudo, os maiores valores 

médios de largura das equipas em fase defensiva foram registados na segunda 

zona mais próxima da baliza adversária. Sendo esta uma zona onde se pode 

configurar frequentemente uma recuperação da posse de bola perante uma 

combinação com um posicionamento baixo-médio da equipa adversária e alto 

da equipa observada, é assim revelada mais uma correspondência com o 
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presente estudo, dado que foi perante este posicionamento das duas equipas 

que se registou o maior valor médio da largura da equipa observada. 

Considerando os resultados do presente estudo e dos estudos de 

Castellano e Álvarez (2013) e de Castellano e colaboradores (2013), o valor 

médio mais alto e mais baixo de largura pertencem à equipa referência do 

último trabalho e foram respetivamente de 38.6m (na 2ª zona mais próxima da 

baliza adversária) e 28m (na zona que contém a baliza defendida). 

Na Figura 14 são apresentadas as médias e os respetivos intervalos de 

confiança (95%) da largura da equipa observada em função do posicionamento 

das equipas em confronto. 

 

Legenda:  
 bA (posicionamento 

baixo adversário contra 
posicionamento alto da 
equipa observada) 

 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 

da equipa observada) 
 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 

 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 
contra posicionamento 

baixo-médio da equipa 
observada) 
 aBM (posicionamento 

alto adversário contra 
posicionamento baixo-
médio da equipa 

observada) 
 aB (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 

 
Figura 14 – Valores médios em metros (m) e respetivos intervalos de confiança a 95% da 
largura da equipa observada no instante da sua recuperação da posse de bola  
  

 

Diferença entre a largura das equipas (DL) 

A diferença entre a largura das equipas apresentou uma média que variou 

entre -4.82m ± 7.63 (posicionamento baixo da equipa adversária e alto da 

equipa observada) e 6.40m ± 7.41 (posicionamento alto adversário e baixo da 

equipa observada). Para além da média negativa referida anteriormente, foi 

calculada uma diferença também negativa na largura das equipas quando a 

Meio campo defensivo 
do C.A. Osasuna 

 

Meio campo ofensivo do 
C.A. Osasuna 
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equipa observada recuperou a posse de bola com um bloco alto contra um 

posicionamento baixo-médio das equipas adversárias (-1.16m ± 8.09). Sem 

atentar a distinção do posicionamento das equipas, a média total da diferença 

entre a largura das equipas foi igual a 2.27m ± 8.00.  

Nos jogos analisados, os valores médios da largura das equipas, no 

instante da recuperação da posse de bola da equipa observada, não 

permitiram assumir variâncias iguais. A correção do Teste T apontou diferenças 

significativas entre a média da largura do C.A. Osasuna e a das equipas 

adversárias [t (2860.054) = -8.648; p = 0.000], sendo estas maiores nas 

últimas. 

Podem observar-se as diferenças da largura das equipas na Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Valores em metros (m) da largura das equipas no instante da recuperação da 
posse de bola da equipa observada 

 

Averiguou-se que os valores médios da diferença entre a largura das 

equipas refletem uma maior extensão nas combinações que representam 

contextos de oposição mais próximos das balizas, nomeadamente com um 

posicionamento baixo de uma das equipas e alto da equipa contrária, à 

imagem do que sucedeu com a diferença entre a profundidade das equipas. 

Quando o C.A. Osasuna recuperou a posse de bola projetado no seu meio 
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campo ofensivo (com um bloco alto), o valor da diferença foi negativo, visto que 

nestas circunstâncias a sua largura média foi superior a do seu rival, ocorrendo 

uma inversão do sinal quando este concretizou recuperações com um bloco 

baixo, já que os adversários se posicionaram aí de uma forma mais larga. 

As combinações de posicionamentos das equipas junto das balizas 

destacaram-se novamente pela diferença contextual que as carateriza, tendo 

sido juntamente com a categoria em que as equipas adversárias perderam a 

posse de bola com um posicionamento baixo-médio perante um bloco alto da 

equipa observada, as únicas que evidenciaram diferenças estatísticas entre si 

e com as restantes na comparação de pares de médias correspondentes à 

diferença entre a largura das equipas. 

Quando a equipa observada recuperou a posse de bola junto da baliza 

adversária, numa situação em que os seus oponentes estavam posicionados 

com um bloco baixo, a mesma apresentou uma largura média que não foi 

significativamente diferente dos maiores valores médios por si averbados. Em 

contrapartida, as equipas adversárias, na mesma categoria de 

posicionamentos, perderam a posse de bola com uma largura 

significativamente menor em relação a todas as médias dos outros 

posicionamentos. Esta combinação apresentou igualmente a maior diferença 

negativa entre as médias da largura da equipa observada e da largura dos 

adversários, devido aos maiores valores deste indicador na primeira equipa. 

A categoria em que a equipa observada recuperou a posse de bola 

igualmente projetada no seu meio campo ofensivo mas com o seu adversário 

num bloco baixo-médio também apresentou um valor médio significativamente 

diferente devido aos valores da largura da equipa observada nesse contexto. 

Por outro lado, quando o C.A. Osasuna recuperou a posse de bola junto 

da sua baliza, a sua largura foi significativamente inferior em comparação com 

as calculadas nos demais contextos posicionais. Em oposição, e apesar do 

valor médio da largura adversária não se diferenciar significativamente das 

demais médias (à exceção dos valores calculados junto da sua baliza), esta 

representa a segunda maior média deste indicador. Ao contrário do que se 
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verificou na combinação que lhe é simétrica, verificou-se nesta categoria a 

maior diferença positiva entre as médias da largura das equipas. 

Nas outras combinações, os valores médios da diferença entre a largura 

das equipas sugeriram maior semelhança, visto que apresentaram todas em 

comum uma diferença média positiva próxima dos 2m (Figura 16). O teste de 

Games-Howell realizado confirmou a semelhança, ou seja, não permitiu rejeitar 

a hipótese de igualdade de médias deste indicador nas três combinações de 

posicionamentos restantes.  

 
Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 

posicionamento alto da 
equipa observada) 
 bmA (posicionamento 

baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 
da equipa observada) 

 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 

médio-alto adversário 
contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 

observada) 
 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 

posicionamento baixo-
médio da equipa 
observada) 

 aB (posicionamento alto 
adversário contra 
posicionamento baixo da 

equipa observada). 

 
 

Figura 16 – Valores médios em metros (m) da largura das equipas, no instante da recuperação 
da posse de bola da equipa observada, em função do posicionamento das equipas 

 

Apesar de se ter verificado uma relação de associação de magnitude 

média entre o posicionamento das equipas e a largura das equipas, no que diz 

respeito ao poder explicativo da mesma variável em relação à diferença entre a 

largura das equipas este foi de grande magnitude. A gestão da largura por 

parte das equipas, em função do posicionamento das equipas, é modelarmente 

explicada pelo cálculo desta variável. Acresce que, enquanto que na diferença 

entre a profundidade das equipas, quatro combinações de posicionamentos em 

seis tiveram valores muito próximos de zero, na diferença entre a largura das 

equipas, cinco categorias tiveram diferenças superiores a 2m. Estas diferenças 
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maiores, sugerem que a largura das equipas diferencia melhor quem tem a 

posse de bola de quem luta por a recuperar. 

À exceção das combinações em que a equipa observada recuperou a 

posse de bola com um bloco alto, a largura das equipas adversárias foram, em 

média, superiores à da equipa observada. O estudo de Castellano e 

colaboradores (2013) divulgou igualmente resultados que apontam nesse 

sentido, “dissociando” a largura da equipa em fase ofensiva quando contactou 

a bola na zona mais próxima da sua baliza como distinta em relação às demais 

médias deste indicador, visto que nesta zona a sua largura foi menor, em 

média, em relação à equipa sem a posse de bola.  

Nas duas combinações em que ambas as equipas estavam próximas de 

uma das balizas, como era de conjecturar verificaram-se as maiores diferenças 

entre a largura das equipas, em resultado de contextos muito distintos e 

particulares como se abordou na análise da profundidade das equipas. 

Resumindo, na primeira situação, a equipa observada provavelmente 

recuperou a posse de bola sem ter tido a necessidade de concentrar os seus 

jogadores em termos de largura e de profundidade. Na última situação, ocorreu 

o contrário, ou seja, a equipa observada recuperou a posse de bola a partir de 

uma elevada compacidade principalmente em termos de largura, onde a 

preocupação principal foi ocupar o eixo central. A equipa observada, neste 

caso, pode ter sido condicionada de uma forma fluída a concentrar-se junto da 

sua baliza, sem nunca ter intervindo diretamente sobre a bola ou até pode ter 

conseguido, mas sem ter tido a possibilidade de “abrir” a sua configuração, 

perdendo a bola uma ou mais vezes junto da sua baliza antes de conseguirem 

transitar ofensivamente com sucesso, passando para o momento da 

organização ofensiva. 

No Quadro 8 são apresentados os valores médios de cada variável em 

função do posicionamento das equipas. 
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Quadro 8 – Estatísticas descritivas da largura das equipas e respetiva diferença, em função 
dos seus posicionamentos, nos jogos disputados em casa pelo C.A. Osasuna discriminando a 
volta da competição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamento baixo da 
equipa adversária e alto da 

equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

62 107 169 

Largura da equipa adversária 
(m) 

32.73 7.22 31.05 6.47 31.67 6.78 

Largura da equipa observada 
(m) 

36.38 5.44 36.56 6.70 36.49 6.26 

Diferença entre a largura das 
equipas (m) 

-3.65 8.18 -5.51 7.24 -4.82 7.63 

 

Posicionamento baixo-
médio da equipa adversária 
e alto da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

54 52 106 

Largura da equipa adversária 
(m) 

37.53 8.52 34.42 6.21 36.00 7.60 

Largura da equipa observada 
(m) 

37.04 7.09 37.29 5.89 37.17 6.50 

Diferença entre a largura das 

equipas (m) 
0.49 9.18 -2.88 6.44 -1.16 8.09 

 

Posicionamento médio da 
equipa adversária e médio 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

221 312 533 

Largura da equipa adversária 
(m) 

39.69 8.06 36.33 7.59 37.72 7.96 

Largura da equipa observada 

(m) 
35.41 5.82 35.76 6.13 35.61 6.00 

Diferença entre a largura das 
equipas (m) 

4.29 7.33 0.57 6.83 2.11 7.27 

 

Pos. médio-alto da equipa 
adversária e baixo-médio 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

38 39 77 

Largura da equipa adversária 
(m) 

41.35 6.84 36.74 5.43 39.01 6.55 

Largura da equipa observada 
(m) 

37.41 5.62 36.59 5.53 36.99 5.55 

Diferença entre a largura das 
equipas (m) 

3.93 6.83 0.15 6.12 2.02 6.71 

 

Posicionamento alto da 
equipa adversária e baixo-

médio da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

119 93 212 

Largura da equipa adversária 
(m) 

39.10 6.54 36.54 6.41 37.98 6.59 

Largura da equipa observada 
(m) 

34.73 6.13 35.32 5.70 34.99 5.94 

Diferença entre a largura das 
equipas (m) 

4.37 6.39 1.22 6.33 2.99 6.54 

 

Posicionamento alto da 
equipa adversária e baixo 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

144 222 366 

Largura da equipa adversária 
(m) 

38.20 6.74 37.96 7.40 38.06 7.14 

Largura da equipa observada 
(m) 

31.29 6.62 31.89 7.04 31.66 6.88 

Diferença entre a largura das 
equipas (m) 

6.91 7.51 6.07 7.34 6.40 7.41 

Superfície adversária Superfície da equipa observada 
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5.3. Superfície das equipas  

A superfície das equipas – observada e adversários –  bem como a 

respetiva diferença são significativamente diferentes em função do 

posicionamento das equipas (ver anexo – Quadro 3). 

A magnitude do efeito da variável posicionamento das equipas na 

superfície das equipas adversárias e na da equipa observada assim como na 

diferença entre a superfície das equipas é grande. A percentagem de variância 

explicada pelo posicionamento das equipas na primeira variável é de 30.8% 

(30.9% nos nove jogos da 1ª volta e 31% nos dez jogos da 2ª volta), na 

segunda variável é de 20.7% (23.2% nos nove jogos da 1ª volta e 18.4% nos 

dez jogos da 2ª volta) e na última variável é de 31% (26.9% nos nove jogos da 

1ª volta e 35.5% nos dez jogos da 2ª volta), considerando todos os jogos 

disputados em casa pelo C.A. Osasuna, na Liga BBVA 2008-2009, em situação 

de igualdade numérica 11x11.  

 

 

Superfície adversária (SPa) 

A superfície das equipas adversárias registaram valores médios que 

variaram entre os 953.86m² ± 356.02 (posicionamento baixo adversário e alto 

da equipa observada) e os 1797.17m² ± 383.67 (posicionamento médio-alto 

adversário e baixo-médio da equipa observada), sendo a sua média total 

(valores médios agregados sem a distinção do posicionamento das equipas)  

igual a 1361.45m² ± 403.12. 

Tomando como referência as superfícies das equipas adversárias na 

combinação em que ambas as equipas estavam com um bloco médio, verifica-

se que os valores deste indicador foram numericamente maiores nas 

combinações que caraterizam um posicionamento de ambas as equipas mais 

próximo da baliza da formação observada, diminuindo gradualmente da 

categoria com um posicionamento médio-alto das equipas adversárias contra 

um posicionamento baixo-médio da equipa observada até um posicionamento 

alto das mesmas perante um posicionamento baixo da equipa observada. Em 

contrapartida, nas combinações mais próximas da baliza adversária, as 
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superfícies das equipas adversárias foram numericamente inferiores na 

categoria com um posicionamento baixo das mesmas face a um 

posicionamento alto da equipa observada mas os valores aumentaram (sendo 

maiores que na combinação referência) perante uma subida do bloco das 

equipas adversárias para uma altura baixo-médio face a mesma altura da 

equipa observada (Figura 17).  

 

Legenda:  
 bA (posicionamento 

baixo adversário contra 
posicionamento alto da 
equipa observada) 

 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 

da equipa observada) 
 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 

 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 
contra posicionamento 

baixo-médio da equipa 
observada) 
 aBM (posicionamento 

alto adversário contra 
posicionamento baixo-
médio da equipa 

observada) 
 aB (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 

 

Figura 17 – Valores em metros quadrados (m²) da superfície adversária no instante da 
recuperação da posse de bola da equipa observada 

 

Nestes jogos, todas as médias das superfícies das equipas adversárias 

foram significativamente diferentes entre si, em função do posicionamento das 

equipas, à exceção das duas que caraterizam um posicionamento alto das 

equipas adversárias face a um posicionamento baixo-médio e baixo do C.A. 

Osasuna. 

Tal como foi referido anteriormente, os jogadores durante o seu processo 

ofensivo movem-se com o intuito de desestruturar o dispositivo defensivo 

adversário, objetivando criar os espaços necessários à progressão da bola ou 

criar situações de finalização. No entanto, na etapa de criação das situações de 

finalização, ou seja, em que a equipa está nas imediações da baliza adversária, 
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exigem-se comportamentos tático-técnicos de maior risco que visam a 

finalização. Nestes contextos situacionais, a profundidade mantém-se essencial 

mas mais por questões de equilíbrio defensivo, ou seja, com a pretensão de se 

assegurar um dispositivo recuado mais fixo preparado para o momento da 

perda da posse de bola. Por seu lado, a largura é preservada ou até pode 

diminuir dada a colocação central do alvo a atingir (baliza adversária), que 

naturalmente orienta o comportamento coletivo no sentido da sua avizinhação. 

Por esta razão, a superfície das equipas adversárias não apresentou 

diferenças significativas nas duas combinações em que estas perderam a 

posse de bola com um bloco alto, ou seja, apesar de terem perdido a posse de 

bola as equipas conseguiram arquitetar o seu ataque num “campo grande”, que 

não cresceu significativamente dado que já ocupou grande parte do meio 

campo ofensivo.  

Na Figura 18 são enumeradas as médias e os respetivos intervalos de 

confiança (95%) da superfície das equipas adversárias em função do 

posicionamento das equipas. 

 

Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 
posicionamento alto da 

equipa observada) 
 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 

contra posicionamento alto 
da equipa observada) 
 mM (posicionamento 

médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 

contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 
observada) 

 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa 
observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada) 

 

 
Figura 18 – Valores médios em metros quadrados (m²) e respetivos intervalos de confiança a 
95% da superfície adversária no instante da recuperação da posse de bola da equipa 
observada  

 

Meio campo ofensivo do 

C.A. Osasuna 

 

Meio campo defensivo do 
C.A. Osasuna 
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Superfície da equipa observada (SPo) 

A superfície da equipa observada registou valores médios que variaram 

entre os 1125.85m² ± 347.91 (posicionamento alto adversário e baixo da 

equipa observada) e os 1699.07m² ± 415.76 (posicionamento médio-alto 

adversário e baixo-médio da equipa observada), sendo a sua média total igual 

a 1271.13m² ± 372.13 quando não se afrontou o posicionamento das equipas. 

Tendo como referência, o valor médio da superfície da equipa observada 

na combinação de posicionamentos que carateriza um posicionamento médio 

de ambos os conjuntos em confronto, as médias das combinações mais 

próximas da baliza por ela defendida foram maiores, à exceção da combinação 

em que a mesma recuperou a posse de bola num bloco baixo contra um bloco 

alto das equipas adversárias. Os valores deste indicador foram, em média, 

igualmente maiores nas recuperações de posse da bola da equipa observada 

concretizadas nos contextos posicionais mais próximos da baliza adversária 

(Figura 19).  

 

Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 
posicionamento alto da 

equipa observada) 
 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 

contra posicionamento alto 
da equipa observada) 
 mM (posicionamento 

médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 

contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 
observada) 

 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa 
observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 

Figura 19 – Valores em metros quadrados (m²) da superfície da equipa observada no instante 
da sua recuperação da posse de bola  
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Nestes jogos, apenas as recuperações obtidas na combinação de 

posicionamentos com a equipa adversária num bloco médio-alto e a equipa 

observada posicionada num bloco baixo-médio apresentaram uma superfície 

média da equipa observada significativamente diferente em comparação com 

todas as outras combinações, em função do posicionamento das equipas. 

As categorias com a equipa observada projetada no seu meio campo 

ofensivo e a equipa adversária posicionada com um bloco baixo ou baixo-

médio não apresentaram valores médios significativamente diferentes entre si. 

Da mesma forma, encontraram-se semelhanças nas médias da superfície da 

equipa observada quando as duas equipas estavam num posicionamento 

médio e quando a equipa observada recuperou a posse de bola junto da sua 

baliza contra um posicionamento alto adversário. 

Na Figura 20 são enumeradas as médias e os respetivos intervalos de 

confiança (95%) da superfície da equipa observada em função do 

posicionamento das equipas. 

Legenda: 
 bA (posicionamento 

baixo adversário contra 
posicionamento alto da 
equipa observada) 

 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 
contra posicionamento 

alto da equipa observada) 
 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 

 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 
contra posicionamento 

baixo-médio da equipa 
observada) 
 aBM (posicionamento 

alto adversário contra 
posicionamento baixo-
médio da equipa 

observada) 
 aB (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo da 
equipa observada) 

 

 
Figura 20 – Valores médios em metros quadrados (m²) e respetivos intervalos de confiança a 
95% da superfície da equipa observada no instante da sua recuperação da posse de bola 

 

 

 

Meio campo ofensivo do 
C.A. Osasuna 

 

Meio campo 
defensivo do C.A. 

Osasuna 
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Diferença entre a superfície das equipas (DS) 

A diferença entre a superfície das equipas apresentou uma média que 

variou entre -419.10m² ± 404.89 (posicionamento baixo da equipa adversária e 

alto da equipa observada) e 397.00m² ± 334.46 (posicionamento alto 

adversário e baixo da equipa observada). Para além da média negativa referida 

anteriormente, foi calculada uma diferença também negativa na superfície das 

equipas quando a equipa observada recuperou a posse de bola com um bloco 

alto contra um posicionamento baixo-médio das equipas adversárias (-73.29m² 

± 333.99). Sem circunscrever o posicionamento das equipas, a média total da 

diferença entre a superfície das equipas foi igual a 90.33m² ± 424.58. 

Nos jogos analisados, os valores médios da superfície das equipas, no 

instante da recuperação da posse de bola da equipa observada, não 

permitiram assumir variâncias iguais. No entanto, a correção do Teste T 

apontou diferenças significativas entre a média da superfície do C.A. Osasuna 

e a das equipas adversárias [t (2905.486) = -6.297; p = 0.000]. Podem 

observar-se as diferenças da superfície das equipas na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 – Valores em metros quadrados (m²) da superfície das equipas no instante da 
recuperação da posse de bola da equipa observada 
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Os resultados obtidos no presente estudo corroboram os de Moura e 

colaboradores (2012), uma vez que os jogadores estiveram mais distantes 

entre si e abarcaram uma maior área quando a equipa teve a posse de bola e 

permaneceram mais próximos quando a equipa não a deteve, ocupando uma 

área mais reduzida (mais compacta).  

Constatou-se que os valores médios da diferença entre a superfície das 

equipas retrataram uma maior amplitude nas combinações que representaram 

contextos de oposição mais próximos das balizas, nomeadamente com um 

posicionamento baixo de uma das equipas e alto da equipa contrária, tal como 

sucedeu com a diferença entre a profundidade e a largura das equipas (Figura 

22). 

Quando o C.A. Osasuna recuperou a posse de bola projetado no seu 

meio campo ofensivo (com um bloco alto), o valor da diferença foi negativo, 

uma vez que nestas circunstâncias a sua superfície média foi superior à dos 

seus rivais, ocorrendo uma inversão do sinal quando este concretizou 

recuperações com um bloco baixo, já que os adversários se posicionaram aí de 

uma forma mais larga e comprida. Os valores médios destas duas 

combinações de posicionamentos foram significativamente diferentes dos 

calculados nas outras combinações e simultaneamente diferente entre si. 

Na combinação em que as duas equipas estavam num posicionamento 

médio e nas duas em que a equipa observada recuperou a posse de bola com 

um bloco baixo-médio, os valores médios não foram significativamente 

diferentes entre si, ou seja, as equipas adversárias apresentaram uma 

superfície maior do que a equipa observada, com uma diferença mínima de 

cerca de 60m² e máxima que não ultrapassou os 120m². Deve realçar-se que 

nestes contextos a diferença maior foi respeitante à largura e menos pela 

diferença de profundidade entre as equipas (Figura 23). 

Tal como se verificou, com as variáveis relacionadas com a profundidade 

das equipas e a diferença entre a largura das equipas, o poder explicativo do 

posicionamento das equipas foi de grande magnitude nas variáveis 

respeitantes à superfície das equipas.  

 



 

- 87 - 

 

 

 

Legenda:  
 bA (posicionamento baixo 

adversário contra 
posicionamento alto da 
equipa observada) 

 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 

da equipa observada) 
 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 

 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa observada) 
 aBM (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo-
médio da equipa observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 
 

Figura 22 – Valores médios em metros quadrados (m²) da superfície das equipas, no instante 
da recuperação da posse de bola da equipa observada, em função do posicionamento das 
equipas 
 

 

Legenda:  
 bA (posicionamento baixo 

adversário contra 
posicionamento alto da 
equipa observada) 

 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 

da equipa observada) 
 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 

 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário contra 
posicionamento baixo-médio 

da equipa observada) 
 aBM (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo-médio 
da equipa observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 

 

Figura 23 – Valores médios em metros (m) da diferença entre a largura e a profundidade das 
equipas, no instante da recuperação da posse de bola da equipa observada, em função do 
posicionamento das equipas 
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Os deslocamentos em largura e profundidade da equipa com a posse de 

bola procuram desestabilizar a organização defensiva da equipa adversária em 

ordem à objetivação de uma progressão e finalização eficazes. Essa 

coordenação é mais evidente em certas situações de jogo e depende, em 

última análise, do nível de organização das equipas. Como era expectável, 

foram encontrados valores distintos de largura e profundidade e, 

consequentemente, de superfície em função do posicionamento das equipas. 

A cada intervenção sobre a bola, observa-se uma interação laboriosa e 

dinâmica entre os intervenientes corporalizado por um conjunto de complexas 

movimentações à volta ou em direção à bola, devendo o jogo ser examinado e 

assimilado em termos de relações de força entre as equipas. 

Apesar de ser reconhecido que as equipas, quando em fase ofensiva, 

tentam desequilibrar a equipa adversária através de movimentações 

sincronizadas que visam criar e explorar permanentemente espaços em zonas 

vitais, sabe-se que nem sempre é possível objetivar imediatamente essa 

intenção tática. Por outras palavras, alguns contextos situacionais podem 

impossibilitar temporariamente de se atacar a baliza adversária em condições 

que possibilitem um sucesso minimamente admissível. 

Neste sentido, não conseguindo ou não se percecionando essas 

condições, a equipa deve procurar manter a posse de bola, temporizando o seu 

processo ofensivo até que essas conjunturas se reúnam ou, se o risco for 

demasiado elevado, deve tentar afastar a bola dessa zona. 

Considerando, por exemplo, o setor ofensivo, onde culminam as 

circulações táticas que visam provocar ruturas na organização defensiva 

adversária, é natural que as ações de risco que estas englobam levam a uma 

maior probabilidade de se perder a posse de bola nessa zona. A equipa que 

perde a posse de bola nesse contexto deve procurar, após esse instante, 

equilibrar-se defensivamente de maneira a ganhar o tempo necessário para 

que todos os seus companheiros assumam atitudes e comportamentos 

defensivos sem descurar, no entanto, as possibilidades de recuperar de 

imediato a posse de bola, estabelecendo assim condições mais vantajosas 

para alcançar o golo. 
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Uma perda de bola com a equipa num posicionamento baixo contra um 

posicionamento alto da equipa adversária pode resultar de uma decisão menos 

adequada, de uma incorreta execução técnica ou de uma ação eficaz 

adversária. Neste contexto específico, a equipa provavelmente encontrava-se 

sob uma forte pressão da equipa observada, não tendo conseguido manter a 

posse de bola e assim desenvolver a etapa da construção do seu processo 

ofensivo. Por este motivo, as superfícies das equipas adversárias foram, em 

média, significativamente menores nesta combinação de posicionamentos em 

comparação com as outras categorias, mas também foi menor em comparação 

com a superfície da equipa observada, sendo a diferença estatisticamente 

significativa com as outras médias registadas. 

No fundo, as superfícies ocupadas pelas equipas nesta combinação de 

posicionamentos delimitam uma configuração espacial muito peculiar, 

denunciando a mais que provável recuperação da posse de bola 

imediatamente após ter ocorrido a sua perda. Esta configuração deve ser 

aproveitada pela equipa que está projetada no meio campo ofensivo, se tiver o 

equilíbrio defensivo garantido dado que a proximidade da baliza adversária 

potencia a possibilidade de recuperar a bola em zona vantajosa para a 

finalização. 

Nas restantes combinações, as equipas adversárias conseguiram 

aumentar a respetiva superfície, através de uma disposição ampla em termos 

de largura. Contudo, esta esteve mais associada com a gestão da 

profundidade, dada que a variável largura não foi significativamente diferente 

entre quase todas as combinações de posicionamentos. 

Às três combinações mais próximas da baliza que defendiam 

correspondem as médias inferiores de superfície, apresentando uma 

profundidade média não superior a 40 metros, com valores médios até mais 

próximos dos 30 metros quando as equipas estiveram posicionada num bloco 

baixo ou médio. Estas situações sugerem que as equipas que estavam em fase 

ofensiva perderam a posse de bola perante uma relação de forças equilibrada 

ou em desvantagem com a equipa observada. Na primeira situação, as equipas 

adversárias estavam muito recuadas no terreno de jogo e muito curtas face às 
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circunstâncias; na segunda, as equipas adversárias estavam com o seu 

jogador mais atrasado numa altura baixa, o que aumentou exageradamente a 

profundidade das mesmas e consequentemente os espaços entrelinhas; e, na 

última situação, as equipas adversárias estavam novamente com uma 

profundidade menos alongada, devido à subida da linha defensiva da equipa 

observada, que provocou a diminuição do comprimento do espaço de jogo e 

consequentemente um maior constrangimento espaço-temporal às mesmas. 

No meio campo ofensivo, desencadeiam-se com mais insistência ações 

que permitem desequilibrar o dispositivo defensivo adversário. Em termos 

ofensivos, os jogadores devem ser capazes de criar e ocupar espaços cruciais 

através de deslocamentos ofensivos de progressão e rutura (perpendiculares 

e/ou diagonais). Nas duas combinações em que as equipas perderam a posse 

de bola com um bloco alto, os valores médios de profundidade foram 

ligeiramente superiores a 40 metros e os valores médios de largura foram 

aproximadamente de 38 metros, não se encontrando, por este motivo, 

diferenças significativas entre as respetivas médias das superfícies. Estes 

resultados sugerem que as equipas detentoras da posse de bola não 

aumentaram significativamente a sua superfície quando estiveram projetadas 

no meio campo ofensivo adversário pela necessidade de garantirem alguma 

segurança baseada na manutenção do equilíbrio dinâmico da sua própria 

organização. 

Relativamente à equipa observada verificou-se que no momento em que 

recuperou a posse de bola, a sua largura e profundidade aumentaram e 

diminuíram sincronizadamente em função do posicionamento das equipas. 

A equipa em ação defensiva tenta a todo o momento manter o equilíbrio 

dinâmico do seu sistema, procurando recuperar a posse de bola e proteger a 

sua baliza. A variabilidade das situações momentâneas de jogo determina a 

constante adaptação dos comportamentos tático-técnicos individuais e 

coletivos, expressos através de deslocamentos coordenados pela necessidade 

de equilibrar a repartição de forças no terreno de jogo. 

Tal como sucedeu com a superfície das equipas adversárias, a superfície 

do C.A. Osasuna não foi, em média, significativamente diferente entre as duas 
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combinações em que recuperou a posse de bola com as suas linhas 

posicionadas numa altura alta. Tal ocorrência, demonstra que a equipa 

observada, nestes contextos, recuperou a posse de bola com uma relação de 

forças favorável, provavelmente pouco tempo após ter transitado 

defensivamente, apresentando superfícies maiores que os seus rivais e 

estando mais próxima da baliza adversária do que a sua baliza. Nessas 

circunstâncias, a equipa observada conseguiu recuperar a posse de bola sem 

ter que descer significativamente o seu bloco, mantendo por este motivo uma 

profundidade próxima dos 38 metros, com os jogadores mais adiantados nas 

imediações da grande área adversária e os jogadores mais atrasados junto da 

linha central, por forma a garantir o equilíbrio defensivo da equipa. 

Nos contextos em que a equipa observada recuperou a posse de bola 

com um bloco baixo-médio, a relação de forças podia ter sido favorável às 

equipas adversárias, caso tivessem conseguido manter a posse de bola, dado 

o posicionamento subido das mesmas no momento em que perderam a posse 

de bola e o alongamento excessivo do C.A. Osasuna. Estas recuperações 

provavelmente indiciam uma tentativa falhada de aproveitamento perante um 

desequilíbrio na estrutura da equipa observada. 

Observando, por exemplo, a combinação de posicionamentos com a 

equipa adversária num bloco médio-alto e a equipa observada num bloco 

baixo-médio, verifica-se que esta tem caraterísticas que o distinguem dos 

outros posicionamentos em quase todas as variáveis analisadas. Os dados 

recolhidos revelaram que se trata de uma configuração em que ambas as 

equipas estiveram mais alongadas e largas no terreno de jogo, o que indica 

que as equipas adversárias procuraram aproveitar uma desorganização da 

equipa observada através de uma transmissão longa da bola. 

Neste contexto situacional, a equipa que defende deve procurar evitar que 

os adversários relancem rapidamente o seu processo ofensivo, através do 

ganho das segundas bolas, tendo igualmente em atenção as enormes 

vantagens que são determinadas pela possibilidade de recuperação da posse 

de bola perante um nível de organização de menor qualidade da equipa 

adversária. 
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Em oposição, na zona mais recuada do terreno de jogo ou perante um 

posicionamento médio das duas equipas registaram-se as menores médias da 

superfície da equipa observada. Os menores valores de profundidade e de 

largura sugerem uma elevada concentração dos seus jogadores. Seguramente 

a equipa observada  preocupou-se em formar uma rede de coberturas 

escalonada em função da bola, do adversário e da baliza defendida com o 

intuito de condicionar e interromper as ligações das ações adversárias. 

Nestas combinações, os jogadores mais adiantados devem procurar 

interpor-se entre a bola e a sua própria baliza por forma a exercer pressão e 

condicionar assim a fase de construção do rival. Por outro lado, os jogadores 

do setor defensivo devem procurar adiantar-se no terreno de jogo com a 

finalidade de diminuir a profundidade da equipa adversária. Uma vez 

recuperada a posse da bola, dever-se-á efetuar rapidamente a sua progressão 

em direção à baliza adversária ou na sua momentânea impossibilidade, 

assegurar a sua manutenção, sem criar situações perigosas para a sua própria 

baliza, de modo a evitar uma perda da posse de bola num contexto que lhe 

pode ser fatal.  

É perante esta ocupação racional do espaço, em função das situações 

momentâneas do jogo, que a equipa exprime a qualidade do seu método 

defensivo, não devendo permitir aos adversários a possibilidade de, em 

qualquer momento do jogo ocuparem, criarem e explorarem espaços vitais 

para o desenrolar eficaz do seu processo ofensivo, através da restrição, 

vigilância e ocupação desses espaços vitais. 

Por outro lado, a gestão da altura da defesa da equipa em fase defensiva 

afigura-se fundamental. Sempre que possível, e muito particularmente nas 

combinações em que as equipas estão num posicionamento médio, o jogador 

mais atrasado da equipa que defende deve estar mais próximo do seu 

companheiro mais adiantado do que da sua baliza. 

Fradua e colaboradores (2013) verificaram que o comprimento da área de 

jogo individual apresentou diferenças significativas entre a média das zonas 

centrais (revelaram um menor comprimento) e todas as outras zonas. Os 

autores (2013) realçam a importância da posição adiantada da linha defensiva 
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quando a bola se encontra na zona central do terreno de jogo, uma vez que vai 

conduzir à concentração dos vinte jogadores de campo numa área de jogo 

mais reduzida. Esse encurtamento defensivo permite reduzir o espaço e o 

tempo em torno da bola, tornando a tarefa mais difícil para os adversários, mas 

mais fácil para a equipa conseguir recuperar a posse da bola. 

Da mesma forma, o trabalho desenvolvido por Zubillaga e colaboradores 

(2013) evidencia que o comprimento do espaço de jogo25 foi menor na zona 

central e maior junto da baliza da equipa que estava a defender. De acordo 

com os autores (2013), este espaço conjunto foi significativamente maior 

quando a bola esteve numa das zonas de construção do jogo (zona mais 

próxima da baliza defendida pela equipa com a posse de bola) ou na zona de 

finalização (zona mais próxima da baliza atacada pela equipa com a posse de 

bola) do que quando a bola esteve nas zonas centrais do terreno de jogo.  

Os resultados do presente estudo corroboram os anteriores, uma vez que 

se verificou que as médias das variáveis que contemplaram as diferenças entre 

as equipas (profundidade, largura e superfície) se aproximaram mais na 

combinações em que as equipas estiveram num posicionamento médio. 

No Quadro 9 são apresentados os valores médios de cada variável em 

função do posicionamento das equipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
25

 O comprimento do espaço de jogo mede a distância entre as alturas defensivas.  
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Quadro 9 – Estatísticas descritivas da superfície das equipas e respetiva diferença, em função 
dos seus posicionamentos, nos jogos disputados em casa pelo C.A. Osasuna discriminando a 
volta da competição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamento baixo da 
equipa adversária e alto da 

equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

62 107 169 

Superfície da equipa 
adversária (m²) 

996.67 393.10 929.05 332.08 953.86 356.02 

Superfície da equipa 
observada (m²) 

1397.2 310.96 
1358.9

0 
351.30 

1372.9
6 

336.63 

Diferença entre a superfície 
das equipas (m²) 

-
400.56 

435.80 
-

429.85 
387.57 

-
419.10 

404.89 

 

Posicionamento baixo-
médio da equipa adversária 
e alto da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

54 52 106 

Superfície da equipa 
adversária (m²) 

1423.7
1 

335.06 
1340.6

7 
316.05 

1382.9
7 

326.99 

Superfície da equipa 
observada (m²) 

1455.4
0 

329.53 
1457.1

6 
297.74 

1456.2
6 

312.85 

Diferença entre a superfície 

das equipas (m²) 
-31.69 366.15 

-

116.49 
294.28 -73.29 333.99 

 

Posicionamento médio da 
equipa adversária e médio 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

221 312 533 

Superfície da equipa 
adversária (m²) 

1295.2
1 

346.51 
1171.8

6 
340.57 

1223.0
1 

348.08 

Superfície da equipa 

observada (m²) 

1154.5

9 
292.06 

1165.7

4 
302.07 

1161.1

2 
297.73 

Diferença entre a superfície 
das equipas (m²) 

140.62 330.52 6.12 339.10 61.89 341.75 

 

Pos. médio-alto da equipa 
adversária e baixo-médio 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

38 39 77 

Superfície da equipa 
adversária (m²) 

1927.1
0 

426.95 
1670.5

7 
289.11 

1797.1
7 

383.67 

Superfície da equipa 
observada (m²) 

1738.5
1 

442.00 
1660.6

4 
390.40 

1699.0
7 

415.76 

Diferença entre a superfície 
das equipas (m²) 

188.59 496.55 9.93 364.13 98.10 440.92 

 

Posicionamento alto da 
equipa adversária e baixo-

médio da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

119 93 212 

Superfície da equipa 
adversária (m²) 

1647.3
8 

313.44 
1509.2

5 
327.59 

1586.7
9 

326.27 

Superfície da equipa 
observada (m²) 

1473.2
5 

341.27 
1464.2

7 
374.98 

1469.3
1 

355.61 

Diferença entre a superfície 
das equipas (m²) 

174.13 352.74 44.98 317.87 117.47 343.17 

 

Posicionamento alto da 
equipa adversária e baixo 

da equipa observada 

M DP M DP M DP 

1ª volta 2ª volta Total 

Nº de recuperações da posse 
de bola 

144 222 366 

Superfície da equipa 
adversária (m²) 

1548.3
8 

300.67 
1506.3

0 
305.46 

1522.8
5 

303.87 

Superfície da equipa 
observada (m²) 

1134.9
4 

365.45 
1119.9

6 
336.76 

1125.8
5 

347.91 

Diferença entre a superfície 
das equipas (m²) 

413.44 343.33 386.34 328.93 397.00 334.46 

Superfície adversária Superfície da equipa observada 
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5.4. Profundidade, largura e superfície da equipa observada em 

função da volta disputada 

A profundidade, a largura e a superfície da equipa observada, no instante 

em que a mesma recuperou a posse de bola, perante um contexto posicional 

idêntico das equipas revelaram-se semelhantes entre as duas voltas (ver anexo 

– Quadros 25 a 30). 

Os dados obtidos sugerem que a equipa observada manifestou uma 

“identidade” em termos de configuração espacial no seio do mesmo contexto 

posicional das equipas. No entanto, esta constância comportamental não 

significa que os indicadores de desempenho examinados não sofreram 

variações face a outros fatores explicativos. O posicionamento das equipas, 

como se verificou anteriormente, acaba por delimitar um contexto de interação 

muito específico que pode mascarar gestões distintas da profundidade e da 

largura e, consequentemente, da superfície. Acresce ainda que o instante da 

recuperação da posse de bola também circunscreve um momento muito 

específico do jogo, e, por este motivo, pode não permitir descortinar diferenças 

significativas entre os vários pares de médias.  

Desta forma, não se pode concluir com evidência estatística uma eventual 

relação de uma determinada configuração espacial da equipa em relação a 

outra, no seio da mesma conjuntura posicional das equipas, com o melhor 

rendimento da equipa na 2ª volta da competição. 

Nas Figuras 24, 25 e 26 são apresentados os gráficos com intervalos de 

confiança a 95% das médias de profundidade, largura e superfície da equipa 

observada, correspondentes a cada volta disputada, no seio da mesma 

combinação de posicionamentos das equipas. 
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 Legenda:  
 bA (posicionamento baixo 
adversário contra 

posicionamento alto da 
equipa observada) 
 bmA (posicionamento 

baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 
da equipa observada) 

 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 

médio-alto adversário contra 
posicionamento baixo-
médio da equipa observada) 

 aBM (posicionamento alto 
adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa observada) 
 aB (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo da 
equipa observada). 
 

 

 

 
Figura 24 – Valores médios em metros (m) da profundidade da equipa observada em cada 
categoria de posicionamentos, no instante em que recuperou a posse de bola, em função da 
volta disputada 

 

 
Legenda:  
 bA (posicionamento 

baixo adversário contra 
posicionamento alto da 
equipa observada) 

 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 
contra posicionamento alto 

da equipa observada) 
 mM (posicionamento 
médio das duas equipas) 

 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 
contra posicionamento 

baixo-médio da equipa 
observada) 
 aBM (posicionamento 

alto adversário contra 
posicionamento baixo-
médio da equipa 

observada) 
 aB (posicionamento alto 
adversário contra 

posicionamento baixo da 
equipa observada). 
 

 
 
Figura 25 – Valores médios em metros (m) da largura da equipa observada em cada categoria 
de posicionamentos, no instante em que recuperou a posse de bola, em função da volta 
disputada 

A letra 1 e 2, a seguir à combinação de posicionamentos, corresponde respetivamente à 1ª e 2ª volta disputada 

A letra 1 e 2, a seguir à combinação de posicionamentos, corresponde respetivamente à 1ª e 2ª volta disputada 
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Legenda:  
 bA (posicionamento 
baixo adversário contra 
posicionamento alto da 

equipa observada) 
 bmA (posicionamento 
baixo-médio adversário 

contra posicionamento alto 
da equipa observada) 
 mM (posicionamento 

médio das duas equipas) 
 maBM (posicionamento 
médio-alto adversário 

contra posicionamento 
baixo-médio da equipa 
observada) 

 aBM (posicionamento 
alto adversário contra 
posicionamento baixo-

médio da equipa 
observada) 
 aB (posicionamento alto 

adversário contra 
posicionamento baixo da 
equipa observada). 

 
 

 
Figura 26 – Valores médios em metros quadrados (m²) da superfície da equipa observada em 
cada categoria de posicionamentos, no instante em que recuperou a posse de bola, em função 
da volta disputada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A letra 1 e 2, a seguir à combinação de posicionamentos, corresponde respetivamente à 1ª e 2ª volta disputada 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir deste estudo procurou-se incrementar o conhecimento e a 

informação relativa ao momento da recuperação da posse de bola em Futebol, 

incidindo sobre a gestão do espaço da equipa que a concretizou, considerando 

também o posicionamento e a espacialização da equipa adversária. 

Em concreto, a análise realizada permitiu concluir aspetos relevantes do 

dinamismo posicional das equipas e dos contextos configuracionais (em termos 

de espaço) de “partida” que a equipa recuperadora encarou na transição 

ofensiva. Nesse sentido torna-se apropriado salientar determinados aspetos 

decorrentes das análises descritivas e inferenciais efetuadas, demarcados 

pelos objetivos e hipóteses previamente definidos e que permitiram extrair as 

seguintes conclusões: 

 O instante da recuperação da posse de bola foi caracterizado por 

posicionamentos mais representativos das equipas, sendo mais 

frequente um contexto de oposição junto da baliza da equipa em fase 

defensiva. Verificou-se que as combinações com a equipa observada 

posicionada com um bloco baixo ou baixo-médio corresponderam a 44.8% do 

número total de recuperações analisadas. De entre essas combinações, a que 

teve um maior número de ocorrências foi a que agregou um bloco baixo da 

equipa observada com um bloco alto das equipas adversárias (25%). No 

entanto, a categoria em que as equipas estavam posicionadas com um bloco 

médio registou por si só 36.4% do número total de recuperações examinadas. 

As recuperações de posse de bola com a equipa observada projetada no seu 

meio campo ofensivo representaram apenas 18.8% da amostra.  

 Todos os indicadores de desempenho investigados foram 

influenciados pelo posicionamento das equipas no terreno de jogo, no 

instante da recuperação da posse de bola. Neste sentido, o posicionamento 

das equipas constitui-se como fator crítico no comportamento tático-estratégico 

relacionado com a gestão do espaço por parte das equipas. 

 A influência do posicionamento das equipas diferiu em cada 

indicador de desempenho examinado. Foram verificadas relações não 
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significativas entre alguns pares de médias em função do posicionamento das 

equipas. A profundidade e a superfície adversária, assim como a profundidade 

da equipa observada foram as variáveis que apresentaram um maior número 

de diferenças em função do posicionamento das equipas. Em oposição, a 

largura adversária e largura da equipa observada foram as que apresentaram 

menos diferenças significativas.  

 O posicionamento das equipas permitiu explicar uma grande 

proporção da variação total de todas as variáveis examinadas, à exceção 

da largura adversária e da largura da equipa observada em que a 

magnitude do efeito foi de nível médio. O maior valor de associação entre as 

variáveis foi encontrado no efeito sobre a profundidade das equipas 

adversárias (44.1%) enquanto o menor valor correspondeu à influência sobre a 

largura das mesmas equipas (7.2%). 

 Quanto mais perto das balizas foi concretizada a recuperação da 

posse de bola, mais diferenças se encontraram entre os indicadores de 

desempenho estudados. A combinação em que a equipa observada 

recuperou a posse de bola com um bloco baixo registou o maior número de 

diferenças significativas entre os diferentes pares de médias. A segunda 

combinação com o maior número de diferenças entre as suas médias foi a que 

confrontou um bloco alto da equipa observada com um bloco baixo das equipas 

adversárias.  

 As combinações em que a equipa observada recuperou a posse 

de bola com um bloco baixo ou baixo-médio contra um posicionamento 

médio-alto das equipas adversárias foram as únicas que apresentaram 

unicamente valores médios positivos nas variáveis que contemplaram a 

diferença entre a profundidade, largura e superfície das equipas. Perante 

estes posicionamentos, as equipas adversárias apresentaram maiores valores 

médios de superfície, profundidade e largura do que a equipa observada, no 

instante em que esta última recuperou a posse de bola. 

 A diferença entre a superfície e a largura das equipas foram 

negativas, em média, nas combinações nas quais a equipa observada, 

quando recuperou a posse de bola, estava projetada no seu meio campo 
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ofensivo. Ambas as médias destas variáveis foram significativamente 

diferentes dos restantes pares de médias como também entre si. Na 

combinação com um bloco baixo das equipas adversárias, foram manifestadas 

diferenças evidentes entre as médias de profundidade e largura das equipas. 

Perante um bloco baixo-médio das equipas adversárias, as diferenças, apesar 

de negativas, foram de magnitude menor.  

 A variável diferença entre a profundidade das equipas foi, em 

média, negativa, nas combinações em que a equipa observada recuperou 

a posse de bola com um bloco alto mas também quando as duas equipas 

estiveram num posicionamento médio ou ainda quando esta enfrentou 

um bloco alto das equipas adversárias com um bloco baixo-médio. No 

entanto, constataram-se vários valores médios próximos de zero. Nesta 

variável, apenas as combinações próximas de uma das balizas foram 

significativamente diferentes. Estes resultados parecem apontar que nas 

combinações mais afastadas das balizas, a profundidade da equipa observada 

ajustou-se à profundidade das equipas adversárias ao passo que nas 

combinações junto das balizas a preocupação da equipa mais próxima da sua 

baliza foi claramente no sentido de a proteger, compactando fortemente a sua 

configuração em comparação com a do seu adversário. 

 A menor diferença média entre a superfície das equipas foi 

calculada na combinação em que as equipas estavam posicionadas num 

bloco médio (61.89m² ± 341.75). Nesta categoria, ambas as equipas estavam 

com profundidades e superfícies muito similares e de menor dimensão em 

relação às médias dos mesmos indicadores de desempenho noutras 

combinações de posicionamentos.  

Existem evidências estatísticas de que as médias da 

profundidade, largura e superfície da equipa observada, no seio do 

mesmo contexto posicional, foram iguais nas duas voltas da competição, 

quando a mesma recuperou a posse de bola. Não se afigura possível, 

portanto, relacionar uma determinada configuração espacial da equipa 

observada com o melhor rendimento pontual obtido na segunda metade da 

competição. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão da variabilidade associada ao posicionamento das 

equipas, no instante da recuperação da posse da bola, ajuda a clarificar 

aspetos da qualidade do jogo das equipas e fornece informação pertinente para 

a otimização e organização do processo de treino e de jogo. 

O posicionamento coletivo da equipa, no jogo de Futebol, deriva de uma 

ação multifacetada, que resulta, em última análise, da interação com a equipa 

adversária, estando este em constante transformação. A necessidade de se 

encontrar respostas táticas adaptadas e eficazes perante a contextualização 

das situações de jogo recomenda o enquadramento do desempenho de uma 

equipa contemplando a equipa adversária. 

Com este estudo procurou-se incrementar o conhecimento e a informação 

relativa ao instante da recuperação da posse de bola no Futebol, através da 

utilização de métricas de desempenho. Não obstante os dados obtidos 

remontarem à época desportiva 2008-2009 e analisarem apenas os jogos 

disputados por uma equipa profissional, que se posicionou ao longo do 

campeonato nos lugares inferiores da tabela classificativa na principal liga 

Espanhola de Futebol, a riqueza de informação proveniente do sistema de 

análise AMISCO® justifica a nossa opção. Ou seja, pensamos que o valor 

desta investigação está sobretudo relacionada com o sistema de análise 

utilizado assim como no desenho da amostra utilizado, dado que permitiram 

detalhar as particularidades do estilo de jogo da equipa observada em função 

do posicionamento das equipas, entroncando a unidade de análise não em 

específico em cada jogo, mas nos cenários contextuais com expressão similar. 

Trata-se, desta forma, de uma escolha metodológica adequada face ao âmbito 

da presente investigação e à sensibilidade de análise requerida.  

A compreensão de alguns quesitos da variabilidade associada ao 

posicionamento das equipas, no instante da recuperação da posse da bola, 

consubstancia informação pertinente. Os resultados obtidos sugerem que a 

disposição espacial elegida pelas equipas, em fase defensiva, pode caraterizar 

a proposta estratégica da mesma. Deste modo, pese embora a natureza 
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aleatória e diversificada das ações de jogo, é possível detetar formas 

preferenciais de ação dos jogadores, expressas na forma como se comportam 

algumas variáveis (Garganta et al., 2002). 

O espaço defensivo adquire dimensões distintas em função do método 

aplicado, que se materializa na altura da defesa e na compacidade em termos 

de profundidade e largura; dos circunstancialismos que envolvem o 

desenvolvimento do processo ofensivo adversário e do nível de organização 

defensiva. À medida que a organização defensiva não consegue responder 

adequadamente ao desenvolvimento do processo ofensivo adversário, o 

espaço defensivo diminui em termos de largura e profundidade. 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se também que a gestão da 

regra de fora de jogo caracteriza a utilização do espaço tático-estratégico. Esta 

permite que, dentro do espaço regulamentar invariável, existam espaços 

abertos e variáveis onde não se pode atuar (González, 2013). Neste sentido, o 

entendimento do uso estratégico do espaço realizado pelas equipas pode abrir 

uma via para conhecer com melhor precisão a relação de forças que supõe o 

desenrolar da interação na competição (Castellano et al., 2013; Zubillaga et al., 

2013).  

Assim, este tipo de trabalho ajuda a avaliar o desempenho dos jogadores 

e da equipa, a corrigir detalhes e a aferir ideias. Também se considera que os 

indicadores de desempenho estudados referenciam aspetos posicionais 

fulcrais do jogo das equipas que podem contribuir de forma decisiva no 

desenvolvimento de uma ideia de jogo. Neste sentido, o uso de variáveis que 

disponibilizam dados objetivos sobre as configurações das equipas e que 

incorporam em si informação das duas equipas aparentam ser um acrescento 

aplicável no âmbito da análise de jogo.  

O jogo está sujeito, como fenómeno social, a diversas interpretações mas 

ao treinador interessa-lhe a que lhe permite compreender se a equipa e os 

jogadores atuaram de acordo com os princípios de jogo preconizados e 

treinados (Garganta, 2003). Preocupações sobre a gestão e o controlo da 

profundidade defensiva, quer atrás do jogador mais recuado quer em relação 

ao seu companheiro mais adiantado, a largura, a basculação, a rede de 
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coberturas, as zonas e os momentos de pressão devem estar sempre presente 

no processo de treino. 

No domínio teórico, urge o cuidado em analisar ainda mais o instante da 

recuperação da posse de bola, de modo a tornar mais eficaz uma ligação entre 

uma organização espacial compacta para um dispositivo amplo e profundo que 

tem como primeira intenção procurar explorar um desequilíbrio posicional 

adversário. 

Por outro lado, no domínio da prática, devem trabalhar-se estas situações 

no treino para que os jogadores entendam como devem assegurar a criação de 

contextos que propiciem a sua concretização mas, também, como agir em 

termos de organização subsequente, de modo a garantir uma transição 

ofensiva adequada de acordo com a nova situação momentânea de jogo.  

Por último, na concretização deste trabalho, surgiram naturalmente 

limitações que se fossem ultrapassadas poderiam ajudar a corroborar a 

intencionalidade e o significado tático das configurações analisadas, 

nomeadamente: 

1. Se o tamanho da amostra fosse maior poder-se-ia perceber se 

algumas combinações que não foram escrutinadas poderiam ser consideradas 

representativas do jogo. Quanto mais níveis comportam as variáveis 

explicativas, maiores deverão ser as observações e o tamanho da amostra. Tal 

radica na diversidade de situações contextuais possíveis e a baixa ocorrência 

de alguns dos contextos resultante de amostras reduzidas. Desta forma, a 

amostra do estudo não permite entender com pormenor as diferentes 

alternativas que a equipa observada aplicou quando da sua fase defensiva. 

Aumentando a amostra conseguir-se-ia, também, examinar o efeito de 

variáveis situacionais como o resultado momentâneo, a qualidade de oposição 

e o local de jogo no planeamento estratégico da equipa. No caso particular da 

equipa observada, verificou-se, por exemplo, que a mesma conseguiu um 

melhor rendimento em casa do que fora, obtendo mais do dobro da pontuação 

na primeira situação nos trinta e oito jogos disputados. Assim sendo, a análise 

dos mesmos indicadores de desempenho em função do local de jogo poderá 
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revelar diferenças significativas pertinentes que apontem comportamentos 

tático-estratégicos distintos. 

2. Os indicadores de desempenho analisados só atentaram à 

configuração espacial das equipas não considerando o contexto de interação 

no seu interior, ou seja, conhecem-se os limites das equipas mas não se tem 

conhecimento da configuração interna. Informações como os setores em 

confrontação, a relação numérica no centro do jogo ou a zona da bola 

acrescentariam qualidade aos resultados obtidos. 

3. Necessidade de diferenciação do tipo de recuperação de posse de bola 

ou utilização de um conceito menos abrangente do que foi utilizado. A 

recuperação da posse de bola do sistema de análise Amisco® pode, na 

realidade, ser apenas uma intervenção defensiva sobre a bola, que não 

garantiu a continuidade da sequência ofensiva. 

4. Relevância de se proceder ao registo do resultado de cada 

recuperação da posse de bola, como por exemplo a zona de chegada da bola e 

a última ação da sequência ofensiva. 

5. Relevância de se analisar os mesmos indicadores de desempenho 

antes de se efetuar uma recuperação da posse de bola, de modo a comparar 

os valores obtidos no momento da sua concretização com todos os instantes 

precedentes em que a equipa esteve sem a posse de bola. Os resultados 

poderão fornecer indicações importantes sobre os contextos de interação que 

proporcionam mais vantagens para a recuperação da posse de bola. 

6. Relevância de se analisar as configurações espaciais das equipas do 

instante da recuperação da posse de bola até ao instante em que a sequência 

ofensiva termina, em função do posicionamento das equipas/zona da bola, por 

forma a examinar a respetiva evolução. Poder-se-á assim verificar, por 

exemplo, quando e como a equipa que recuperou a posse de bola passa a 

ocupar uma maior superfície em relação à equipa adversária e a eventual 

existência de uma relação com a obtenção de sucesso da sequência ofensiva. 

7. A não observância de diferenças significativas nos valores médios de 

profundidade, largura e superfície da equipa observada, em função da volta 

disputada, podem estar associadas, entre outras razões, à especificidade de 
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cada categoria do posicionamento da equipa e à unidade de análise 

(recuperação da posse de bola). Por outro lado, tendo sido o objetivo relacionar 

a profundidade, a largura e a superfície com o melhor rendimento da equipa, 

talvez a separação por voltas não tivesse sido o procedimento mais adequado 

para o efeito. Sugere-se, por exemplo, analisar no futuro os mesmos 

indicadores de desempenho em função do resultado final da partida, ou seja, 

verificar se os jogos que terminaram com uma vitória apresentam médias 

distintas dos outros resultados. 

8. Pesquisas futuras deverão verificar em que medida os resultados 

obtidos no presente estudo podem ser generalizados para outras equipas. 

Dado que a lógica de desenvolvimento da organização dinâmica de jogo 

durante a fase defensiva é ditada pela conceção de jogo das equipas, será 

fundamental analisar o desempenho de várias equipas e comparar os planos 

de ação, de modo a se obterem conclusões sobre os mais eficazes.  

9. Relevância em examinar mecanismos causais que podem explicar o 

rendimento de uma equipa de Futebol para a preparação das competições. Os 

resultados obtidos destacaram a natureza complexa do desempenho das 

equipas sob diferentes contextos específicos do jogo de Futebol. Existe a 

necessidade de aprofundar a investigação sobre a influência de indicadores de 

desempenho tático no rendimento da equipa, quer pontual quer noutras 

vertentes.  
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8.  IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

Com este trabalho, ficou patenteado que: 

 A organização da equipa, em fase defensiva, deve visar uma ocupação 

racional do espaço, sendo esta expressa por um preenchimento homogéneo do 

mesmo que permita uma rede de comunicação da equipa e de interceção das 

ligações do adversário.A equipa sem a posse de bola deverá organizar-se em 

função de linhas que exerçam a sua ação de forma uniforme, desenvolvendo 

uma articulação harmoniosa entre as mesmas, por forma a diminuir a sua 

permeabilidade perante as ações rivais. 

 Durante o jogo emergem situações que modificam o nível de 

organização das equipas e que devem ser aproveitadas pela equipa que possui 

a posse de bola. Nesta situação particular, cabe à equipa em fase defensiva 

reorganizar-se o mais rapidamente possível, procurando constranger o 

processo ofensivo adversário, por forma a evitar a criação de situações de 

finalização. 

 Logo que se verifique uma perda da posse de bola, a atitude basilar da 

equipa deverá fundamentar-se na criação de linhas de resistência, assente 

numa dinâmica de recolhimento posicional dos jogadores, de modo a reunir as 

condições mais vantajosas para a sua recuperação. 

 Cada equipa deve procurar colocar em prática o seu plano defensivo 

no jogo, devendo ser consideradas questões como o método defensivo, a zona 

de pressão, os indicadores de pressão e a gestão da altura da linha defensiva. 

 É fundamental orientar os comportamentos do atacante para espaços 

de jogo onde o perigo seja menor, para situações onde se possa exercer uma 

pressão adicional determinada pela proximidade das linhas limites do espaço 

de jogo e onde se possa verificar superioridade numérica pontual e temporária 

da defesa relativamente aos atacantes. 

 Em função do contexto (companheiros, adversários, bola, baliza), a 

equipa deve procurar posicionar-se continuamente entre a bola e a sua própria 

baliza, de modo a manter e orientar o jogo ofensivo nos espaços de jogo em 

frente à organização defensiva da equipa, visando obrigar os adversários a 
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assumirem comportamentos tático-técnicos para o lado ou para trás. Ao lograr 

este desvio dos jogadores e da bola para os corredores laterais podem 

diminuir-se os ângulos do ataque bem como as opções de passe e também 

aproveitar-se a linha lateral como auxílio de pressão. 

 A equipa que defende pode e deve procurar retirar profundidade 

ofensiva com o adiantamento da sua última linha, por forma a encurtar o 

espaço com as restantes linhas do seu bloco. Contudo, ao subir os seus 

jogadores mais atrasados, pode tornar-se vulnerável a passes para as “costas” 

da sua configuração espacial. Neste sentido, a linha defensiva tem a difícil 

responsabilidade de equilibrar a equipa em termos de profundidade defensiva, 

sendo-lhe exigido avaliar com equilíbrio o espaço na sua retaguarda mas 

também o espaço à sua frente. A última linha deve subir quando a bola estiver 

“coberta”, ou seja, quando o portador da bola não possui condições espaço-

temporais para endossar a bola em profundidade. A bola, estando 

“descoberta”, exige um recuo das linhas mais adiantadas, de modo a 

aproximarem-se da linha defensiva. Um recuo da linha defensiva deverá ser 

acompanhado por um recuo dos jogadores mais adiantados da equipa. 

 A exploração da lei do fora de jogo é fundamental para limitar os 

comportamentos tático-técnicos da equipa com a posse de bola. 

 A recuperação da posse de bola no contexto em que a equipa sem a 

posse de bola está projetada no seu meio campo ofensivo enquanto que o rival 

se encontra recolhido junto da sua baliza, presumivelmente caracteriza uma 

recuperação que sucede num espaço temporal muito curto após a perda da 

posse de bola da primeira equipa. A mesma pode ter sido ocasionada por uma 

pressão imediata sobre o portador da bola com uma intervenção direta sobre o 

mesmo ou ser apenas o resultado de um erro do adversário (erro não 

provocado). Independentemente da situação, a equipa que recupera a posse 

de bola, se estiver equilibrada em termos de ocupação do espaço, encontra-se 

num contexto favorável dado o posicionamento baixo da equipa adversária e a 

proximidade em relação à baliza atacada.No lado oposto do terreno de jogo, ou 

seja, junto da baliza que a equipa defende, a relação de forças é diferente em 

comparação com o contexto anterior, exigindo-se segurança máxima. Nesta 
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situação, a equipa em fase defensiva está recolhida no seu meio campo e com 

a finalidade de encurtar os espaços entre os seus jogadores, dispõe-se de uma 

forma mais compacta. Uma vez recuperada a posse da bola, dever-se-á 

efetuar rapidamente a sua progressão em direção à baliza adversária ou na 

sua momentânea impossibilidade, assegurar a sua manutenção, sem criar 

situações perigosas para a sua própria baliza, de modo a evitar uma perda da 

posse de bola num contexto que lhe pode ser fatal. 

 A combinação com um posicionamento médio das duas equipas é, 

juntamente com a combinação do posicionamento alto da equipa que recupera 

a posse de bola contra um posicionamento baixo dos seus rivais, aquela em 

que a profundidade adversária apresentou um menor valor médio. Neste 

sentido, se a equipa em fase defensiva estiver a ocupar racionalmente o 

espaço conseguirá a partir destas combinações induzir um grande 

constrangimento espacial à equipa contrária. Nestes contextos, a equipa antes 

de recuperar a posse de bola apresentará, hipoteticamente, uma profundidade 

mais condicionadora do que condicionada pela profundidade da equipa 

adversária ao contrário das outras combinações. 

 A combinação em que ambas as equipas estão num posicionamento 

médio possibilita boas condições para assegurar a criação de contextualidades 

que propiciem conjunções mais vantajosas na resolução das diferentes 

situações de jogo, podendo-se agir mais em conformidade com o plano 

defensivo traçado. As macroestruturas tempo e espaço, nesses contextos, 

ocasionam condições para uma sincronização temporal dos comportamentos 

dos jogadores da equipa sem a posse de bola, participando ativa e 

positivamente na resolução das diferentes situações de jogo com pleno sentido 

coletivo. Trata-se assim de uma combinação em que pode existir mais vezes 

um estado de equilíbrio entre as duas equipas. A concentração defensiva da 

equipa sem a posse de bola numa zona intermédia transporta várias 

vantagens, que se refletem no afastamento da própria baliza, na possibilidade 

de diminuir o espaço de jogo e, no caso de recuperar a posse de bola numa 

zona crítica, na possibilidade de aproveitar um desequilíbrio para a criação de 

uma situação de finalização. 
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 Nas combinações de posicionamentos em que a equipa observada não 

posicionou a sua defesa e o seu ataque na mesma altura não foi registada uma 

compactação tão adequada em termos de profundidade, verificando-se valores 

médios superiores a 40 metros. Estes contextos evidenciam a necessidade, 

caso existem condições, de se pressionar de imediato o portador da bola, 

impedindo a progressão da bola para o espaço em profundidade (obrigando de 

preferência o adversário a jogar para trás) e de se condicionar a profundidade 

do adversário, subindo a linha defensiva. 

 A mudança de uma atitude defensiva para uma atitude ofensiva, após 

uma recuperação da posse de bola, deve ser alicerçada em rápidas 

movimentações, de maneira a que o adversário não tenha o tempo necessário 

para organizar convenientemente as suas ações defensivas quer individual 

quer coletivamente. 

 Logo após a recuperação da posse de bola devem observar-se 

deslocamentos de trás para a frente com a simultânea “abertura” da frente de 

ataque, jogando com o máximo de segurança, utilizando convenientemente o 

ataque de segunda vaga em ordem à objetivação de uma progressão e 

finalização eficazes. 
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Quadro 1 – Valores de Assimetria e Kurtosis dos indicadores de desempenho em função do 
posicionamento das equipas 

Estatísticas 

Posicionamento das 
duas equipas 

PRo LGo PRa LGa SPo SPa DP DL DS 

bA 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Assimetria ,010 ,091 -.332 ,374 ,434 ,378 -1,080 -,034 -,201 

Kurtosis ,485 -,486 ,143 ,699 -,364 1,121 1,488 ,933 1,073 

bmA 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Assimetria ,699 ,350 ,634 ,079 ,233 -,021 ,434 ,304 -,031 

Kurtosis ,775 ,170 ,115 -,190 ,061 -,714 ,970 ,299 ,207 

mM 

N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

Assimetria ,424 ,239 ,175 ,403 ,643 ,524 -,749 -,007 -,293 

Kurtosis ,188 -,217 ,041 -,258 ,485 -,058 2,420 ,047 1,515 

maBM 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Assimetria ,358 ,120 ,541 ,408 ,927 ,527 ,385 ,088 ,438 

Kurtosis ,188 -,444 -,260 ,585 2,253 ,493 -,017 ,179 ,034 

aBM 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

Assimetria ,649 ,298 ,439 ,047 ,790 ,160 -1,308 ,042 -,590 

Kurtosis ,766 -,149 -,304 -,145 ,999 ,075 3,369 -,158 ,818 

aB 

N 366 366 366 366 366 366 366 366 366 

Assimetria -,310 -,366 ,236 ,141 ,172 ,395 1,132 ,599 ,511 

Kurtosis -,079 ,480 -,703 ,098 ,007 ,880 2,451 ,380 ,801 

 

Quadro 2 – P-valores do teste de Levene dos indicadores de desempenho em função do 
posicionamento das equipas 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Diferença entre a superfície das equipas  4,141 5 1457 ,001 

Diferença entre a profundidade das equipas  14,253 5 1457 ,000 

Diferença entre a largura das equipas ,963 5 1457 ,439 

Profundidade da equipa observada  16,150 5 1457 ,000 

Largura da equipa observada 1,249 5 1457 ,284 

Profundidade adversária 15,603 5 1457 ,000 

Largura adversária  3,724 5 1457 ,002 

Superfície da equipa observada  3,258 5 1457 ,006 

Superfície adversária  2,369 5 1457 ,038 

 

Quadro 3 – P-valores da correção F de Brown-Forsythe  
Robust Tests of Equality of Means 

 Estatística
a
 df1 df2 Sig. 

Diferença entre a superfície das equipas  Brown-Forsythe 118,167 5 636,533 ,000 

Diferença entre a profundidade das equipas  Brown-Forsythe 130,274 5 692,335 ,000 

Profundidade da equipa observada Brown-Forsythe 112,491 5 657,058 ,000 

Profundidade adversária  Brown-Forsythe 202,764 5 720,642 ,000 

Largura adversária  Brown-Forsythe 24,362 5 865,146 ,000 

Superfície da equipa observada Brown-Forsythe 68,832 5 647,064 ,000 

Superfície adversária  Brown-Forsythe 124,583 5 708,637 ,000 

a. F distribuído assintoticamente. 
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Quadro 4 – P-valores da ANOVA 
ANOVA 

 Soma dos 
Quadrados 

Df Média dos 
Quadrados 

F Sig. 

Diferença entre a largura das equipas (m) 

Entre Grupos 16130,463 5 3226,093 60,876 ,000 

Nos grupos 77213,136 1457 52,995   

Total 93343,599 1462    

Largura da equipa observada (m) 

Entre Grupos 5421,943 5 1084,389 27,632 ,000 

Nos grupos 57177,878 1457 39,244   

Total 62599,822 1462    

 
Quadro 5 – P-valores do teste Games-Howell da profundidade da equipa observada 

Várias comparações 

Games-Howell 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

P
ro

fu
n
d
id

a
d
e
 d

a
 e

q
u
ip

a
 o

b
s
e
rv

a
d
a
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -1,65514 ,62998 ,095 -3,4647 ,1545 

mM 5,02500
*
 ,48099 ,000 3,6446 6,4054 

maBM -8,30536
*
 ,97442 ,000 -11,1307 -5,4801 

aB -4,43485
*
 ,61695 ,000 -6,2020 -2,6677 

aBM 1,94504
*
 ,57990 ,011 ,2852 3,6049 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 1,65514 ,62998 ,095 -,1545 3,4647 

mM 6,68013
*
 ,52156 ,000 5,1757 8,1845 

maBM -6,65022
*
 ,99507 ,000 -9,5329 -3,7675 

aB -2,77972
*
 ,64908 ,000 -4,6426 -,9168 

aBM 3,60018
*
 ,61397 ,000 1,8380 5,3624 

médio 
X 

MÉDIO 

bA -5,02500
*
 ,48099 ,000 -6,4054 -3,6446 

bmA -6,68013
*
 ,52156 ,000 -8,1845 -5,1757 

maBM -13,33035
*
 ,90809 ,000 -15,9769 -10,6838 

aB -9,45985
*
 ,50574 ,000 -10,9096 -8,0101 

aBM -3,07995
*
 ,45981 ,000 -4,3945 -1,7654 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 8,30536
*
 ,97442 ,000 5,4801 11,1307 

bmA 6,65022
*
 ,99507 ,000 3,7675 9,5329 

mM 13,33035
*
 ,90809 ,000 10,6838 15,9769 

aB 3,87050
*
 ,98687 ,002 1,0115 6,7295 

aBM 10,25040
*
 ,96414 ,000 7,4536 13,0472 

alto 
X 

BAIXO 

bA 4,43485
*
 ,61695 ,000 2,6677 6,2020 

bmA 2,77972
*
 ,64908 ,000 ,9168 4,6426 

mM 9,45985
*
 ,50574 ,000 8,0101 10,9096 

maBM -3,87050
*
 ,98687 ,002 -6,7295 -1,0115 

aBM 6,37990
*
 ,60059 ,000 4,6617 8,0981 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA -1,94504
*
 ,57990 ,011 -3,6049 -,2852 

bmA -3,60018
*
 ,61397 ,000 -5,3624 -1,8380 

mM 3,07995
*
 ,45981 ,000 1,7654 4,3945 

maBM -10,25040
*
 ,96414 ,000 -13,0472 -7,4536 

aB -6,37990
*
 ,60059 ,000 -8,0981 -4,6617 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 6 – P-valores do teste Games-Howell da profundidade adversária 

Várias comparações 

Games-Howell 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

P
ro

fu
n
d
id

a
d
e
 a

d
v
e
rs

á
ri
a

 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -8,89699
*
 ,79584 ,000 -11,1812 -6,6128 

mM -2,55545
*
 ,64228 ,001 -4,4031 -,7078 

maBM -16,44258
*
 ,92116 ,000 -19,0948 -13,7903 

aB -12,26869
*
 ,72279 ,000 -14,3421 -10,1953 

aBM -10,73065
*
 ,68030 ,000 -12,6842 -8,7771 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 8,89699
*
 ,79584 ,000 6,6128 11,1812 

mM 6,34154
*
 ,55078 ,000 4,7500 7,9331 

maBM -7,54559
*
 ,85987 ,000 -10,0280 -5,0632 

aB -3,37170
*
 ,64285 ,000 -5,2196 -1,5238 

aBM -1,83366
*
 ,59468 ,028 -3,5463 -,1210 

médio 
X 

MÉDIO 

bA 2,55545
*
 ,64228 ,001 ,7078 4,4031 

bmA -6,34154
*
 ,55078 ,000 -7,9331 -4,7500 

maBM -13,88713
*
 ,72010 ,000 -15,9843 -11,7900 

aB -9,71324
*
 ,43865 ,000 -10,9706 -8,4559 

aBM -8,17521
*
 ,36443 ,000 -9,2167 -7,1337 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 16,44258
*
 ,92116 ,000 13,7903 19,0948 

bmA 7,54559
*
 ,85987 ,000 5,0632 10,0280 

mM 13,88713
*
 ,72010 ,000 11,7900 15,9843 

aB 4,17389
*
 ,79274 ,000 1,8800 6,4678 

aBM 5,71193
*
 ,75421 ,000 3,5232 7,9006 

alto 
X 

BAIXO 

bA 12,26869
*
 ,72279 ,000 10,1953 14,3421 

bmA 3,37170
*
 ,64285 ,000 1,5238 5,2196 

mM 9,71324
*
 ,43865 ,000 8,4559 10,9706 

maBM -4,17389
*
 ,79274 ,000 -6,4678 -1,8800 

aBM 1,53803
*
 ,49266 ,023 ,1280 2,9481 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 10,73065
*
 ,68030 ,000 8,7771 12,6842 

bmA 1,83366
*
 ,59468 ,028 ,1210 3,5463 

mM 8,17521
*
 ,36443 ,000 7,1337 9,2167 

maBM -5,71193
*
 ,75421 ,000 -7,9006 -3,5232 

aB -1,53803
*
 ,49266 ,023 -2,9481 -,1280 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 7 – P-valores do teste Games-Howell da largura adversária 
Várias comparações 

Games-Howell 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

L
a
rg

u
ra

 a
d
v
e
rs

á
ri
a
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -4,33502
*
 ,90410 ,000 -6,9361 -1,7339 

mM -6,05621
*
 ,62519 ,000 -7,8485 -4,2640 

maBM -7,34612
*
 ,91085 ,000 -9,9752 -4,7170 

aB -6,31002
*
 ,69054 ,000 -8,2887 -4,3314 

aBM -6,39133
*
 ,64150 ,000 -8,2298 -4,5528 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 4,33502
*
 ,90410 ,000 1,7339 6,9361 

mM -1,72119 ,81487 ,286 -4,0728 ,6304 

maBM -3,01110 1,05014 ,052 -6,0370 ,0148 

aB -1,97500 ,86603 ,207 -4,4689 ,5189 

aBM -2,05631 ,82745 ,135 -4,4427 ,3301 

médio 
X 

MÉDIO 

bA 6,05621
*
 ,62519 ,000 4,2640 7,8485 

bmA 1,72119 ,81487 ,286 -,6304 4,0728 

maBM -1,28991 ,82235 ,621 -3,6748 1,0950 

aB -,25381 ,56874 ,998 -1,8814 1,3737 

aBM -,33512 ,50807 ,986 -1,7864 1,1161 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 7,34612
*
 ,91085 ,000 4,7170 9,9752 

bmA 3,01110 1,05014 ,052 -,0148 6,0370 

mM 1,28991 ,82235 ,621 -1,0950 3,6748 

aB 1,03610 ,87307 ,843 -1,4879 3,5601 

aBM ,95479 ,83482 ,862 -1,4640 3,3736 

alto 
X 

BAIXO 

bA 6,31002
*
 ,69054 ,000 4,3314 8,2887 

bmA 1,97500 ,86603 ,207 -,5189 4,4689 

mM ,25381 ,56874 ,998 -1,3737 1,8814 

maBM -1,03610 ,87307 ,843 -3,5601 1,4879 

aBM -,08131 ,58662 1,000 -1,7599 1,5973 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 6,39133
*
 ,64150 ,000 4,5528 8,2298 

bmA 2,05631 ,82745 ,135 -,3301 4,4427 

mM ,33512 ,50807 ,986 -1,1161 1,7864 

maBM -,95479 ,83482 ,862 -3,3736 1,4640 

aB ,08131 ,58662 1,000 -1,5973 1,7599 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 8 – P-valores do teste Games-Howell da superfície adversária 
Várias comparações 

Games-Howell 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

S
u
p
e
rf

íc
ie

 a
d
v
e
rs

á
ri
a
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -429,11490
*
 41,93725 ,000 -549,6074 -308,6224 

mM -269,15097
*
 31,26227 ,000 -358,8663 -179,4356 

maBM -843,31021
*
 51,59250 ,000 -992,4253 -694,1951 

aB -632,92783
*
 35,38593 ,000 -734,3370 -531,5186 

aBM -568,99623
*
 31,65928 ,000 -659,8331 -478,1594 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 429,11490
*
 41,93725 ,000 308,6224 549,6074 

mM 159,96393
*
 35,15713 ,000 58,5199 261,4079 

maBM -414,19530
*
 54,04147 ,000 -570,2409 -258,1498 

aB -203,81292
*
 38,86976 ,000 -315,6124 -92,0134 

aBM -139,88133
*
 35,51062 ,002 -242,3049 -37,4578 

médio 
X 

MÉDIO 

bA 269,15097
*
 31,26227 ,000 179,4356 358,8663 

bmA -159,96393
*
 35,15713 ,000 -261,4079 -58,5199 

maBM -574,15924
*
 46,25016 ,000 -708,6889 -439,6296 

aB -363,77686
*
 27,00842 ,000 -441,1071 -286,4466 

aBM -299,84526
*
 21,89979 ,000 -362,3966 -237,2940 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 843,31021
*
 51,59250 ,000 694,1951 992,4253 

bmA 414,19530
*
 54,04147 ,000 258,1498 570,2409 

mM 574,15924
*
 46,25016 ,000 439,6296 708,6889 

aB 210,38238
*
 49,13157 ,001 68,0480 352,7167 

aBM 274,31397
*
 46,51943 ,000 139,0605 409,5674 

alto 
X 

BAIXO 

bA 632,92783
*
 35,38593 ,000 531,5186 734,3370 

bmA 203,81292
*
 38,86976 ,000 92,0134 315,6124 

mM 363,77686
*
 27,00842 ,000 286,4466 441,1071 

maBM -210,38238
*
 49,13157 ,001 -352,7167 -68,0480 

aBM 63,93159 27,46698 ,185 -14,7082 142,5714 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 568,99623
*
 31,65928 ,000 478,1594 659,8331 

bmA 139,88133
*
 35,51062 ,002 37,4578 242,3049 

mM 299,84526
*
 21,89979 ,000 237,2940 362,3966 

maBM -274,31397
*
 46,51943 ,000 -409,5674 -139,0605 

aB -63,93159 27,46698 ,185 -142,5714 14,7082 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 9 – P-valores do teste Games-Howell da superfície da equipa observada 
Várias comparações 

Games-Howell 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

S
u
p
e
rf

íc
ie

 d
a
 e

q
u
ip

a
 o

b
s
e
rv

a
d
a
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -83,30509 39,92317 ,298 -198,0185 31,4083 

mM 211,83823
*
 28,92826 ,000 128,7743 294,9022 

maBM -326,11056
*
 53,99420 ,000 -482,4278 -169,7933 

aB -96,35396 35,59553 ,076 -198,3281 5,6202 

aBM 247,10381
*
 31,64245 ,000 156,4102 337,7974 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 83,30509 39,92317 ,298 -31,4083 198,0185 

mM 295,14332
*
 33,00970 ,000 199,8073 390,4793 

maBM -242,80547
*
 56,28650 ,000 -405,5365 -80,0744 

aB -13,04887 38,98510 ,999 -125,0659 98,9681 

aBM 330,40890
*
 35,41244 ,000 228,4375 432,3803 

médio 
X 

MÉDIO 

bA -211,83823
*
 28,92826 ,000 -294,9022 -128,7743 

bmA -295,14332
*
 33,00970 ,000 -390,4793 -199,8073 

maBM -537,94879
*
 49,10351 ,000 -681,0244 -394,8732 

aB -308,19219
*
 27,61925 ,000 -387,3574 -229,0270 

aBM 35,26558 22,29407 ,611 -28,4420 98,9731 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 326,11056
*
 53,99420 ,000 169,7933 482,4278 

bmA 242,80547
*
 56,28650 ,000 80,0744 405,5365 

mM 537,94879
*
 49,10351 ,000 394,8732 681,0244 

aB 229,75660
*
 53,30434 ,000 75,3446 384,1686 

aBM 573,21437
*
 50,74993 ,000 425,7372 720,6916 

alto 
X 

BAIXO 

bA 96,35396 35,59553 ,076 -5,6202 198,3281 

bmA 13,04887 38,98510 ,999 -98,9681 125,0659 

mM 308,19219
*
 27,61925 ,000 229,0270 387,3574 

maBM -229,75660
*
 53,30434 ,000 -384,1686 -75,3446 

aBM 343,45777
*
 30,45034 ,000 256,2927 430,6228 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA -247,10381
*
 31,64245 ,000 -337,7974 -156,4102 

bmA -330,40890
*
 35,41244 ,000 -432,3803 -228,4375 

mM -35,26558 22,29407 ,611 -98,9731 28,4420 

maBM -573,21437
*
 50,74993 ,000 -720,6916 -425,7372 

aB -343,45777
*
 30,45034 ,000 -430,6228 -256,2927 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 10 – P-valores do teste Games-Howell na diferença entre a profundidade das equipas 

Várias comparações 

Games-Howell 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

D
if
e
re

n
ç
a
 e

n
tr

e
 a

 p
ro

fu
n
d
id

a
d
e
 d

a
s
 e

q
u
ip

a
s
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -7,24186
*
 ,67955 ,000 -9,1927 -5,2911 

mM -7,58044
*
 ,61293 ,000 -9,3424 -5,8185 

maBM -8,13722
*
 ,85901 ,000 -10,6104 -5,6640 

aB -7,83384
*
 ,64738 ,000 -9,6924 -5,9753 

aBM -12,67570
*
 ,62722 ,000 -14,4775 -10,8739 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 7,24186
*
 ,67955 ,000 5,2911 9,1927 

mM -,33859 ,43449 ,971 -1,5893 ,9121 

maBM -,89537 ,74228 ,833 -3,0439 1,2531 

aB -,59198 ,48186 ,823 -1,9762 ,7922 

aBM -5,43384
*
 ,45442 ,000 -6,7403 -4,1274 

médio 
X 

MÉDIO 

bA 7,58044
*
 ,61293 ,000 5,8185 9,3424 

bmA ,33859 ,43449 ,971 -,9121 1,5893 

maBM -,55678 ,68182 ,964 -2,5397 1,4261 

aB -,25339 ,38221 ,986 -1,3473 ,8405 

aBM -5,09525
*
 ,34698 ,000 -6,0864 -4,1041 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 8,13722
*
 ,85901 ,000 5,6640 10,6104 

bmA ,89537 ,74228 ,833 -1,2531 3,0439 

mM ,55678 ,68182 ,964 -1,4261 2,5397 

aB ,30339 ,71295 ,998 -1,7637 2,3705 

aBM -4,53847
*
 ,69470 ,000 -6,5560 -2,5210 

alto 
X 

BAIXO 

bA 7,83384
*
 ,64738 ,000 5,9753 9,6924 

bmA ,59198 ,48186 ,823 -,7922 1,9762 

mM ,25339 ,38221 ,986 -,8405 1,3473 

maBM -,30339 ,71295 ,998 -2,3705 1,7637 

aBM -4,84186
*
 ,40473 ,000 -5,9999 -3,6838 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 12,67570
*
 ,62722 ,000 10,8739 14,4775 

bmA 5,43384
*
 ,45442 ,000 4,1274 6,7403 

mM 5,09525
*
 ,34698 ,000 4,1041 6,0864 

maBM 4,53847
*
 ,69470 ,000 2,5210 6,5560 

aB 4,84186
*
 ,40473 ,000 3,6838 5,9999 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 11 – P-valores do teste Games-Howell na diferença entre a superfície das equipas 
Várias comparações 

Games-Howell 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

D
if
e
re

n
ç
a
 e

n
tr

e
 a

 s
u
p
e
rf

íc
ie

 d
a
s
 e

q
u
ip

a
s
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -345,80981
*
 44,97122 ,000 -474,9523 -216,6674 

mM -480,98920
*
 34,48442 ,000 -580,0318 -381,9466 

maBM -517,19965
*
 59,11773 ,000 -688,0865 -346,3128 

aB -536,57387
*
 39,05828 ,000 -648,5372 -424,6105 

aBM -816,10005
*
 35,71685 ,000 -918,5974 -713,6027 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 345,80981
*
 44,97122 ,000 216,6674 474,9523 

mM -135,17939
*
 35,65791 ,003 -238,1031 -32,2556 

maBM -171,38983 59,80985 ,054 -344,2953 1,5156 

aB -190,76406
*
 40,09814 ,000 -306,0691 -75,4591 

aBM -470,29023
*
 36,85113 ,000 -576,5086 -364,0718 

médio 
X 

MÉDIO 

bA 480,98920
*
 34,48442 ,000 381,9466 580,0318 

bmA 135,17939
*
 35,65791 ,003 32,2556 238,1031 

maBM -36,21045 52,38303 ,982 -188,7637 116,3428 

aB -55,58467 27,83209 ,346 -135,2980 24,1286 

aBM -335,11084
*
 22,90785 ,000 -400,5512 -269,6705 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 517,19965
*
 59,11773 ,000 346,3128 688,0865 

bmA 171,38983 59,80985 ,054 -1,5156 344,2953 

mM 36,21045 52,38303 ,982 -116,3428 188,7637 

aB -19,37422 55,50096 ,999 -180,3289 141,5804 

aBM -298,90040
*
 53,20245 ,000 -453,6435 -144,1573 

alto 
X 

BAIXO 

bA 536,57387
*
 39,05828 ,000 424,6105 648,5372 

bmA 190,76406
*
 40,09814 ,000 75,4591 306,0691 

mM 55,58467 27,83209 ,346 -24,1286 135,2980 

maBM 19,37422 55,50096 ,999 -141,5804 180,3289 

aBM -279,52617
*
 29,34526 ,000 -363,5291 -195,5233 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 816,10005
*
 35,71685 ,000 713,6027 918,5974 

bmA 470,29023
*
 36,85113 ,000 364,0718 576,5086 

mM 335,11084
*
 22,90785 ,000 269,6705 400,5512 

maBM 298,90040
*
 53,20245 ,000 144,1573 453,6435 

aB 279,52617
*
 29,34526 ,000 195,5233 363,5291 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 12 – P-valores do teste Tukey na largura da equipa observada 

Várias comparações 

Tukey HSD 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

L
a
rg

u
ra

 d
a
 e

q
u
ip

a
 o

b
s
e
rv

a
d
a
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -,67551 ,77617 ,954 -2,8903 1,5393 

mM ,87965 ,55303 ,605 -,6984 2,4577 

maBM -,50427 ,86132 ,992 -2,9620 1,9535 

aB 1,50232 ,64600 ,184 -,3411 3,3457 

aBM 4,83425
*
 ,58261 ,000 3,1718 6,4967 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA ,67551 ,77617 ,954 -1,5393 2,8903 

mM 1,55516 ,66622 ,181 -,3459 3,4562 

maBM ,17123 ,93802 1,000 -2,5054 2,8479 

aB 2,17783
*
 ,74521 ,041 ,0514 4,3043 

aBM 5,50975
*
 ,69097 ,000 3,5381 7,4815 

médio 
X 

MÉDIO 

bA -,87965 ,55303 ,605 -2,4577 ,6984 

bmA -1,55516 ,66622 ,181 -3,4562 ,3459 

maBM -1,38392 ,76373 ,458 -3,5632 ,7954 

aB ,62267 ,50866 ,825 -,8288 2,0742 

aBM 3,95460
*
 ,42527 ,000 2,7411 5,1681 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA ,50427 ,86132 ,992 -1,9535 2,9620 

bmA -,17123 ,93802 1,000 -2,8479 2,5054 

mM 1,38392 ,76373 ,458 -,7954 3,5632 

aB 2,00660 ,83353 ,154 -,3719 4,3851 

aBM 5,33852
*
 ,78542 ,000 3,0973 7,5797 

alto 
X 

BAIXO 

bA -1,50232 ,64600 ,184 -3,3457 ,3411 

bmA -2,17783
*
 ,74521 ,041 -4,3043 -,0514 

mM -,62267 ,50866 ,825 -2,0742 ,8288 

maBM -2,00660 ,83353 ,154 -4,3851 ,3719 

aBM 3,33192
*
 ,54068 ,000 1,7891 4,8748 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA -4,83425
*
 ,58261 ,000 -6,4967 -3,1718 

bmA -5,50975
*
 ,69097 ,000 -7,4815 -3,5381 

mM -3,95460
*
 ,42527 ,000 -5,1681 -2,7411 

maBM -5,33852
*
 ,78542 ,000 -7,5797 -3,0973 

aB -3,33192
*
 ,54068 ,000 -4,8748 -1,7891 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Quadro 13 – P-valores do teste Tukey na diferença entre a largura das equipas  

Várias comparações 

Tukey HSD 

 
(I) Posicionamento 
das duas equipas 

(J) 
Posicionamento 

das duas equipas 

Diferença 
média (I-J) 

Erro 
padrão 

Sig. 

Intervalo de 
confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

D
if
e
re

n
ç
a
 e

n
tr

e
 a

 l
a
rg

u
ra

 d
a
s
 e

q
u
ip

a
s
 

baixo 
X 

ALTO 

bmA -3,65952
*
 ,90196 ,001 -6,2333 -1,0858 

mM -6,93586
*
 ,64265 ,000 -8,7697 -5,1020 

maBM -6,84185
*
 1,00091 ,000 -9,6980 -3,9857 

aB -7,81235
*
 ,75070 ,000 -9,9545 -5,6702 

aBM -11,22558
*
 ,67703 ,000 -13,1575 -9,2937 

baixo-médio 
X 

ALTO 

bA 3,65952
*
 ,90196 ,001 1,0858 6,2333 

mM -3,27635
*
 ,77419 ,000 -5,4855 -1,0672 

maBM -3,18233
*
 1,09004 ,041 -6,2928 -,0719 

aB -4,15283
*
 ,86598 ,000 -6,6239 -1,6817 

aBM -7,56606
*
 ,80296 ,000 -9,8573 -5,2748 

médio 
X 

MÉDIO 

bA 6,93586
*
 ,64265 ,000 5,1020 8,7697 

bmA 3,27635
*
 ,77419 ,000 1,0672 5,4855 

maBM ,09401 ,88751 1,000 -2,4385 2,6265 

aB -,87648 ,59110 ,675 -2,5632 ,8102 

aBM -4,28972
*
 ,49419 ,000 -5,6999 -2,8795 

médio-alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 6,84185
*
 1,00091 ,000 3,9857 9,6980 

bmA 3,18233
*
 1,09004 ,041 ,0719 6,2928 

mM -,09401 ,88751 1,000 -2,6265 2,4385 

aB -,97050 ,96862 ,917 -3,7345 1,7935 

aBM -4,38373
*
 ,91271 ,000 -6,9882 -1,7793 

alto 
X 

BAIXO 

bA 7,81235
*
 ,75070 ,000 5,6702 9,9545 

bmA 4,15283
*
 ,86598 ,000 1,6817 6,6239 

mM ,87648 ,59110 ,675 -,8102 2,5632 

maBM ,97050 ,96862 ,917 -1,7935 3,7345 

aBM -3,41323
*
 ,62831 ,000 -5,2061 -1,6204 

alto 
X 

BAIXO-MÉDIO 

bA 11,22558
*
 ,67703 ,000 9,2937 13,1575 

bmA 7,56606
*
 ,80296 ,000 5,2748 9,8573 

mM 4,28972
*
 ,49419 ,000 2,8795 5,6999 

maBM 4,38373
*
 ,91271 ,000 1,7793 6,9882 

aB 3,41323
*
 ,62831 ,000 1,6204 5,2061 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

 
Quadro 14 – Valores de Eta quadrado parcial da profundidade da equipa observada 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Profundidade da equipa observada  

Fonte 
Tipo III Soma dos 

Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 22787,212
a
 5 4557,442 115,894 ,000 ,285 

Interceptação 1432961,111 1 1432961,111 36439,754 ,000 ,962 

Pos2equipas 22787,212 5 4557,442 115,894 ,000 ,285 

Erro 57295,237 1457 39,324    
Total 2014671,540 1463     
Total corrigido 80082,449 1462     
a. R ao quadrado = ,285 (R ao quadrado ajustado = ,282) 
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Quadro 15 – Valores de Eta quadrado parcial da profundidade adversária 
Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Profundidade da equipa adversária  

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 37022,020
a
 5 7404,404 229,822 ,000 ,441 

Interceptação 1387462,535 1 1387462,535 43064,863 ,000 ,967 

Pos2equipas 37022,020 5 7404,404 229,822 ,000 ,441 

Erro 46941,585 1457 32,218    
Total 2035235,970 1463     
Total corrigido 83963,605 1462     
a. R ao quadrado = ,441 (R ao quadrado ajustado = ,439) 

 
 
Quadro 16 – Valores de Eta quadrado parcial da largura da equipa observada 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Largura da equipa observada 

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 5421,943
a
 5 1084,389 27,632 ,000 ,087 

Interceptação 1203532,561 1 1203532,561 30668,276 ,000 ,955 

Pos2equipas 5421,943 5 1084,389 27,632 ,000 ,087 

Erro 57177,878 1457 39,244    
Total 1836231,040 1463     
Total corrigido 62599,822 1462     
a. R ao quadrado = ,087 (R ao quadrado ajustado = ,083) 

 
Quadro 17 – Valores de Eta quadrado parcial da largura adversária 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Largura da equipa adversária 

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 6104,049
a
 5 1220,810 22,657 ,000 ,072 

Interceptação 1290206,992 1 1290206,992 23944,516 ,000 ,943 

Pos2equipas 6104,049 5 1220,810 22,657 ,000 ,072 

Erro 78507,814 1457 53,883    
Total 2096919,810 1463     
Total corrigido 84611,864 1462     
a. R ao quadrado = ,072 (R ao quadrado ajustado = ,069) 

 
Quadro 18 – Valores de Eta quadrado parcial da superfície da equipa observada 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Diferença entre a profundidade das equipas  

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 41988024,442
a
 5 8397604,888 76,245 ,000 ,207 

Interceptação 
1822299546,50

4 
1 

1822299546,
504 

16545,386 ,000 ,919 

Pos2equipas 41988024,442 5 8397604,888 76,245 ,000 ,207 

Erro 160473166,706 1457 110139,442    

Total 
2566317244,02

4 
1463     

Total corrigido 202461191,148 1462     
a. R ao quadrado = ,207 (R ao quadrado ajustado = ,205) 
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Quadro 19 – Valores de Eta quadrado parcial da superfície adversária 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Diferença entre a profundidade das equipas  

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 73258541,874
a
 5 

14651708,37
5 

129,907 ,000 ,308 

Interceptação 
1903275580,57

7 
1 

1903275580,
577 

16875,047 ,000 ,921 

Pos2equipas 73258541,874 5 
14651708,37

5 
129,907 ,000 ,308 

Erro 164329764,220 1457 112786,386    

Total 
2949337036,74

6 
1463     

Total corrigido 237588306,094 1462     
a. R ao quadrado = ,308 (R ao quadrado ajustado = ,306) 

 
Quadro 20 – Valores de Eta quadrado parcial da diferença entre a profundidade das equipas 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Diferença entre a largura das equipas  

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 18978,962
a
 5 3795,792 134,301 ,000 ,315 

Interceptação 367,011 1 367,011 12,985 ,000 ,009 

Pos2equipas 18978,962 5 3795,792 134,301 ,000 ,315 

Erro 41179,715 1457 28,263    
Total 60194,490 1463     
Total corrigido 60158,676 1462     
a. R ao quadrado = ,315 (R ao quadrado ajustado = ,313) 

 
 
Quadro 21 – Valores de Eta quadrado parcial da diferença entre a largura das equipas 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Diferença entre a superfície das equipas  

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 16130,463
a
 5 3226,093 60,876 ,000 ,173 

Interceptação 1506,719 1 1506,719 28,432 ,000 ,019 

Pos2equipas 16130,463 5 3226,093 60,876 ,000 ,173 

Erro 77213,136 1457 52,995    
Total 100874,530 1463     
Total corrigido 93343,599 1462     
a. R ao quadrado = ,173 (R ao quadrado ajustado = ,170) 
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Quadro 22 – Valores de Eta quadrado parcial da diferença entre a superfície das equipas 
Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente: Altura da defesa da equipa observada  

Fonte 
Tipo III Soma 

dos Quadrados 
df 

Média dos 
Quadrados 

F Sig. 
Eta parcial 
quadrado 

Modelo corrigido 81709489,486
a
 5 16341897,89 130,937 ,000 ,310 

Interceptação 880118,167 1 880118,167 7,052 ,008 ,005 

Pos2equipas 81709489,486 5 16341897,89 130,937 ,000 ,310 

Erro 181843871,326 1457 124807,050    
Total 275490046,674 1463     
Total corrigido 263553360,812 1462     
a. R ao quadrado = ,310 (R ao quadrado ajustado = ,308) 
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Quadro 23 – Estatísticas da profundidade, largura e superfície das equipas 

 Equipa N Média Desvio padrão Erro padrão da média 

Profundidade (m) 
C.A. Osasuna 1463 36,3640 7,40108 ,19350 

Adversário 1463 36,5205 7,57830 ,19813 

Largura (m) 
C.A. Osasuna 1463 34,8185 6,54354 ,17108 

Adversário 1463 37,0873 7,60750 ,19889 

Superfície (m²) 
C.A. Osasuna 1463 1271,1253 372,13216 9,72915 

Adversário 1463 1361,4527 403,12418 10,53942 

 
 
Quadro 24 – Teste t de amostras independentes da profundidade, largura e superfície, em função da equipa 

 Teste de Levene 
para igualdade de 

variações 

teste t para Igualdade de Médias 

 
F Sig. t df 

Sig. (2 
extremidades) 

Diferença 
média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de confiança da 
diferença 

Inferior Superior 

Profundidade 
(m) 

Variações iguais 
assumidas 

,283 ,595 -,565 2924 ,572 -,15646 ,27694 -,69948 ,38656 

Largura (m) 

Variações iguais 
assumidas 

33,601 ,000 -8,648 2924 ,000 -2,26883 ,26235 -2,78323 -1,75443 

Variações iguais não 
assumidas 

  -8,648 2860,054 ,000 -2,26883 ,26235 -2,78324 -1,75442 

Superfície (m²) 

Variações iguais 
assumidas 

10,687 ,001 -6,297 2924 ,000 -90,32744 14,34349 -118,45181 -62,20307 

Variações iguais não 
assumidas 

  -6,297 2905,486 ,000 -90,32744 14,34349 -118,45189 -62,20300 
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Quadro 25 – Teste t de amostras independentes da profundidade, largura e superfície da equipa observada, no contexto em que a equipa recuperou a 
posse de bola com um bloco alto frente a um bloco baixo adversário, em função da volta disputada 

 Teste de Levene 
para igualdade 
de variações 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de confiança da 
diferença 

Inferior Superior 

Profundidade  
(m) 

Variações iguais 
assumidas 

,033 ,856 1,475 167 ,142 1,28743 ,87261 -,43533 3,01019 

Largura (m) 
Variações iguais 
assumidas 

3,672 ,057 -,181 167 ,857 -,18120 1,00127 -2,15798 1,79557 

Superfície (m²) 
Variações iguais 
assumidas 

3,410 ,067 ,712 167 ,477 38,32609 53,80793 -67,90535 144,55752 

 
Quadro 26 – Teste t de amostras independentes da profundidade, largura e superfície da equipa observada, no contexto em que a equipa recuperou a 
posse de bola com um bloco alto frente a um bloco baixo-médio adversário, em função da volta disputada 

 Teste de Levene 
para igualdade 
de variações 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df Sig. (2 
extremidades) 

Diferença 
média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de confiança da 
diferença 

Inferior Superior 

Profundidade  
(m) 

Variações iguais 
assumidas 

2,108 ,150 ,149 104 ,882 ,14017 ,94002 -1,72392 2,00426 

Largura (m) 
Variações iguais 
assumidas 

1,160 ,284 -,198 104 ,843 -,25164 1,26924 -2,76860 2,26532 

Superfície (m²) 
Variações iguais 
assumidas 

,887 ,348 -,029 104 ,977 -1,76095 61,07473 -122,87442 119,35253 
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Quadro 27 – Teste t de amostras independentes da profundidade, largura e superfície da equipa observada, no contexto em que a equipa recuperou a 
posse de bola com um bloco médio das equipas, em função da volta disputada 

 Teste de Levene 
para igualdade 
de variações 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df Sig. (2 
extremidades) 

Diferença 
média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de confiança da 
diferença 

Inferior Superior 

Profundidade  
(m) 

Variações iguais 
assumidas 

,014 ,905 ,100 531 ,920 ,04698 ,46882 -,87398 ,96795 

Largura (m) 
Variações iguais 
assumidas 

,587 ,444 -,667 531 ,505 -,35175 ,52747 -1,38794 ,68443 

Superfície (m²) 
Variações iguais 
assumidas 

,800 ,372 -,426 531 ,671 -11,14828 26,19696 -62,61069 40,31412 

 

 
Quadro 28 – Teste t de amostras independentes da profundidade, largura e superfície da equipa observada, no contexto em que a equipa recuperou a 
posse de bola com um bloco baixo-médio frente a um bloco médio-alto adversário, em função da volta disputada 

 Teste de Levene 
para igualdade 
de variações 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df Sig. (2 
extremidades) 

Diferença 
média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de confiança da 
diferença 

Inferior Superior 

Profundidade  
(m) 

Variações iguais 
assumidas 

,537 ,466 ,583 75 ,562 1,02841 1,76440 -2,48647 4,54328 

Largura (m) 
Variações iguais 
assumidas 

,020 ,887 ,650 75 ,518 ,82598 1,27092 -1,70582 3,35778 

Superfície (m²) 
Variações iguais 
assumidas 

,004 ,947 ,820 75 ,415 77,87908 94,97242 -111,31569 267,07385 
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Quadro 29 – Teste t de amostras independentes da profundidade, largura e superfície da equipa observada, no contexto em que a equipa recuperou a 
posse de bola com um bloco baixo-médio frente a um bloco alto adversário, em função da volta disputada 

 Teste de Levene 
para igualdade 
de variações 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df Sig. (2 
extremidades) 

Diferença 
média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de confiança da 
diferença 

Inferior Superior 

Profundidade  
(m) 

Variações iguais 
assumidas 

,027 ,870 1,357 210 ,176 1,22858 ,90510 -,55566 3,01282 

Largura (m) 
Variações iguais 
assumidas 

,698 ,404 -,724 210 ,470 -,59569 ,82274 -2,21758 1,02620 

Superfície (m²) 
Variações iguais 
assumidas 

,777 ,379 ,182 210 ,856 8,98168 49,33182 -88,26735 106,23071 

 

 
Quadro 30 – Teste t de amostras independentes da profundidade, largura e superfície da equipa observada, no contexto em que a equipa recuperou a 
posse de bola com um bloco baixo frente a um bloco alto adversário, em função da volta disputada 

 Teste de Levene 
para igualdade 
de variações 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df Sig. (2 
extremidades) 

Diferença 
média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de confiança da 
diferença 

Inferior Superior 

Profundidade  
(m) 

Variações iguais 
assumidas 

15,829 ,000 1,508 364 ,132 1,22536 ,81273 -,37288 2,82359 

 
Variações iguais não 
assumidas 

  
1,428 250,288 ,155 1,22536 ,85832 -,46510 2,91582 

Largura (m) 
Variações iguais 
assumidas 

,539 ,463 -,817 364 ,415 -,60113 ,73597 -2,04841 ,84616 

Superfície (m²) 
Variações iguais 
assumidas 

1,081 ,299 ,402 364 ,688 14,98185 37,26905 -58,30782 88,27153 

 


