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Resumo
A presente dissertação teve como objetivo analisar o efeito da
manipulação de balizas em jogos reduzidos e condicionados, na expressão
tática e técnica de jovens futebolistas. Para o efeito, dez jogadores de nível
competitivo regional (M±DP = 14.58±0.31 anos) com experiência de treino e
competição (M±DP = 3.64±1.86 anos) participaram em três jogos reduzidos
(5x5; duração: 6-min; recuperação ativa: 6-min entre séries) em três condições
distintas (jogo reduzido e condicionado sem balizas; com balizas e guardaredes e com mini-balizas laterais) mantendo-se constantes as dimensões do
campo (40x30m). Os jogos foram filmados, e cada jogador transportou um
dispositivo

GPS

(Qstarz

BT-Q1000eX)

que

registou

as

coordenadas

posicionais do jogador, a uma frequência de 10 Hz. As variáveis dependentes
analisadas foram: regularidade da distribuição espacial no campo (medida
através de entropia) e ações técnicas (passes, dribles, desarmes, intercepções
e remates). Ao nível da regularidade da distribuição espacial no campo, foram
encontradas diferenças significativas entre o jogo reduzido e condicionado sem
balizas para com o jogo reduzido e condicionado com guarda-redes (p = 0.003;
η2 =0.75) e com o jogo reduzido e condicionado com mini-balizas laterais (p =
0.004; η2 =0.75). Não foram encontradas diferenças significativas entre os
restantes jogos. Ao nível técnico, apenas foram encontradas diferenças
significativas entre o jogo reduzido e condicionado sem balizas e as restantes
duas condições ao nível do passe (p = 0.002; η2 =0.78). Não foram encontradas
diferenças entre os restantes gestos técnicos para as três condições. Os jogos
reduzidos e condicionados com balizas (com guarda-redes e mini-balizas
laterais) parecem induzir contextos de jogo em que os jogadores apresentam
menor variação das suas posições e, por conseguinte, tais constrangimentos
podem ser utilizados para promover situações de treino nas quais a noção do
posicionamento no campo é um requisito relevante.

PALAVRAS-CHAVE: JOGOS REDUZIDOS E CONDICIONADOS; BALIZAS;
MANIPULAÇÃO DE CONSTRANGIMENTOS.
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Abstract
This dissertation aimed to analyse the effect of goals manipulation in
small-sided and conditioned games, on tactical and technical expression of
youth soccer players. For this purpose, ten players of regional competitive level
(M ± SD = 14.58 ± 0.31 years) with experience of training and competition (M ±
SD = 3.64 ± 1.86 years) participated in three reduced games (5x5, duration: 6min; active recovery: 6-min between sets) in three different conditions (reduced
and conditioned game without goals, with goals and goalkeepers and lateral
mini-goals) keeping the size of the field constant (40x30m). The games were
recorded, and each player carried a GPS device (Qstarz BT-Q1000ex) that
recorded the positional coordinates of the player, at a frequency of 10 Hz. The
dependent variables were: the regularaty of spatial distribution in the field
(measured by entropy) and technical actions (passes, dribbles, tackles,
interceptions and shots). In terms of the regularity of spatial distribution in the
field, significant differences were found between small-sided and conditioned
game without goals toward small-sided and conditioned game with goalkeepers
(p = 0.003, η2 = 0.75) and with small-sided and conditioned game with lateral
mini-goals (p = 0.004, η2 = 0.75). No significant differences among the
remaining sets were found. At the technical level, only significant differences
were found between the small-sided and conditioned game without goals and
the remaining two conditions at the level of pass (p = 0.002, η2 = 0.78). No
differences were found between the remaining technical gestures for the three
conditions. Small-sided and conditioned games with goals (with goalkeeper and
lateral mini-goals) seems to induce play environments in which players have
less variation in their positions and therefore such constraints can be used to
promote training situations in which the notion of position in the field is an
important requirement.

KEYWORDS:

SMALL-SIDED

AND

MANIPULATION OF CONSTRAINTS.
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GPS – Global positioning system
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Capítulo I - Introdução

Introdução

1.1- Enquadramento e Pertinência do Estudo

Os jogos reduzidos e condicionados (JRCs) são jogos modificados,
jogados em espaços menores do que os jogos formais, com regras adaptadas
e envolvendo também um menor número de jogadores (Hill-Haas et al., 2011).
São considerados uma importante ferramenta no desenvolvimento técnico,
físico e tático de futebolistas (Fradua et al., 2013). A grande vantagem dos
JRCs é a de permitir o desenvolvimento destas componentes em simultâneo
(Clemente et al., 2012; Little et al., 2009).
Apesar de serem extremamente importantes no desenvolvimento tático
dos jogadores, a grande maioria dos estudos tem focado principalmente as
componentes física/fisiológica e técnica do jogo (Dellal et al., 2012; Hill-Haas et
al., 2009; Hill-Haas et al., 2011; Katis et al., 2009; Krustrup et al., 2010). Existe
uma lacuna na literatura referente à potenciação que os JRCs podem trazer
para o treino e para o desenvolvimento do jogo no respeitante à componente
tática. Apesar disso, os treinadores utilizam JRCs frequentemente nas suas
sessões de treino, tentando aproximá-los o máximo possível a contextos
específicos do jogo formal. Para tal manipulam certos constrangimentos que
influenciam o comportamento dos jogadores (individualmente) e da equipa
(coletivamente), conduzindo-os às suas ideias ou conceção de jogo (Garganta,
1997; Garganta, 2001).
De acordo com a abordagem centrada nos constrangimentos, a
performance desportiva e a aquisição de habilidades emergem da interação
dos constrangimentos dos jogadores (ou do organismo, e.g., genes, peso,
emoções, etc.), da tarefa (e.g., regras e objetivos do exercício) e do ambiente
(e.g., temperatura, altitude, etc.) (Davids et al., 2008). Assim, diferentes
padrões comportamentais podem emergir durante a realização de JRCs em
virtude da manipulação de qualquer um destes constrangimentos. Os
jogadores percecionam o conteúdo informacional desses constrangimentos que
especificam affordances ou possibilidades de ação (Davids et al., 2010; Silva et
3

al., 2013). O termo affordance pode ser definido como uma oportunidade de
ação na relação entre o indivíduo e o ambiente (Gibson, 1979).
Cada indivíduo, por ter características próprias, perceciona affordances
diferentes num mesmo contexto ambiental (Silva et al., 2013). Como o
indivíduo e o ambiente à sua volta se encontram em constante mudança,
durante uma partida de Futebol os jogadores devem ser capazes de
percecionar affordances numa janela temporal muito curta (Fajen et al., 2009).
Por exemplo, Vilar e colabores (2014) referem que a oportunidade para
executar um remate à baliza depende: (i) do ângulo do defensor em relação ao
atacante e à baliza; (ii) da distância relativa dos jogadores à baliza; (iii) da
distância entre eles; e (iv) da velocidade relativa entre o atacante e o defensor,
sendo que todas estas informações podem ser percecionadas apenas durante
um curto espaço de tempo.
Como sabemos, diferentes constrangimentos podem modelar diferentes
comportamentos

nos

jogadores,

uma

vez

que

enfatizarão

diferentes

possibilidades de ação durante o jogo. A partir da manipulação dos
constrangimentos informacionais, os treinadores estimulam uma contínua
adaptação dos jogadores, de acordo com sub-objetivos específicos do jogo
através da perceção das affordances que emergem da interação que os
jogadores estabelecem com o ambiente competitivo (Davids et al., 2013).
Nesse sentido, os treinadores podem manipular constrangimentos
específicos (e.g., dimensões do campo, número de jogadores, tamanho das
balizas, número de toques, etc.) de maneira a que ocorram os comportamentos
específicos do jogo (quer a nível técnico, tático ou físico) (Newell, 1986). No
entanto, não devemos considerar apenas os constrangimentos da tarefa no
processo de treino. Os constrangimentos individuais dos jogadores devem ser
igualmente considerados (Almeida et al., 2013). Na abordagem centrada nos
constrangimentos o jogador é descrito como um sistema não-linear, aberto e
dinâmico (Davids et al., 2010; Chow et al, 2006) e considerado um sistema
complexo único e singular, composto por vários sub-sistemas (e.g., muscular,
esquelético, cardio-respiratório). O treinador deve reconhecer que cada jogador
vem para o treino com um conjunto único de constrangimentos que podem ser
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de ordem física, cultural, social, psicológica e emocional e que interatuam como
restrições ao desenvolvimento de qualquer nova habilidade. (Brymer et al.,
2010; Renshaw et al., 2007).
O objetivo da manipulação de constrangimentos é tornar o jogador mais
sincronizado com as variáveis de perceção relevantes para executar uma
tarefa específica de forma funcional. Ao manipular-se os constrangimentos,
condicionamos o executante a procurar soluções alternativas para a tarefa
(melhorar a sua capacidade de lidar com a variabilidade de desempenho
inerente) e a lidar com a imprevisibilidade (Passos et al., 2008).
Apesar da sua evidente importância, a literatura científica apresenta um
reduzido número de contributos analisando a influência de constrangimentos
na componente tática do jogo. Através de uma pesquisa realizada nas bases
de dados Scopus, ISI Web of Knowledge e SportDiscus foram identificados
cerca de setenta artigos referentes à temática dos JRCs no futebol. Destes,
sessenta e um abordam a componente física/fisiológica dos mesmos, sendo
que dezasseis abordam conjuntamente a componente física/fisiológica e as
determinantes técnicas, e nove centram-se em questões táticas. Em anexo,
apresentamos um resumo dos estudos referentes às questões táticas nos
JRCs.
Verificámos que o número de estudos realizados são insuficientes para
caraterizar a imensa panóplia de formatos que podem assumir os JRCs.
Um dos principais constrangimentos manipulados pelos treinadores são
os alvos para a concretização do objetivo do jogo, i.e., as balizas. Por exemplo,
uma das modificações recorrentes dos JRCs é a substituição das balizas
formais por balizas reduzidas (Hill-Haas et al., 2011). Apesar de alguns estudos
se dedicarem a comparar JRCs com balizas e sem balizas, estes focam-se
apenas nas componentes físicas/fisiológicas (Casamichana et al., 2012; Dellal
et al., 2008; Duarte et al., 2010; Mallo et al., 2008). Situações de jogo sem
guarda-redes (GR) parecem aumentar a intensidade do exercício. Estudos
futuros devem procurar complementar este tipo de análise com outros
indicadores de índole técnico e tático no sentido de aumentar o conhecimento
sobre os efeitos da presença ou ausência de GR nos JRCs (Mallo et al., 2008).
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Apesar das balizas serem o objetivo central do jogo, poucos são os
estudos que lhe dão devida importância. Dos estudos que focam as questões
táticas dos JRCs (ver anexo), oito referem o uso de GR, mas desses oito
estudos, curiosamente, quatro não fazem nenhuma menção ao tamanho das
mesmas. Independentemente, os estudos que referem o tamanho das balizas
utilizadas descuram a influência das mesmas sobre o comportamento técnicotático dos jogadores. Mesmo no que diz respeito aos estudos realizados no
âmbito das caraterísticas físicas/fisiológicas dos JRCs, que são a dominante da
investigação em JRCs, ignoram o efeito das balizas em variáveis como
frequência cardíaca, perfis de tempo-movimento e perceção subjetiva do
esforço (as mais comummente utilizadas).
Atendendo aos problemas levantados anteriormente, consideramos ser
de extrema importância procurar investigar os efeitos da manipulação de
balizas no comportamento tático dos jogadores. O facto de as balizas
representarem o alvo para a concretização do objetivo do jogo (i.e., o golo) é
em si justificativa para que se conheça mais pormenorizadamente os efeitos
comportamentais decorrentes da sua manipulação. Contudo, o conhecimento
desses efeitos pode ser ainda mais relevante se atentarmos que os alvos são
constrangimentos-chave aos quais os treinadores recorrem frequentemente
durante as sessões de treino. Assim, compreender de que forma a sua
disposição, dimensão ou ausência podem influenciar as ações dos jogadores,
quer do ponto de vista do posicionamento tático, quer no que diz respeito às
ações técnicas requisitadas, disponibilizará um conjunto de evidências sobre a
qual a prática dos treinadores poderá inspirar-se.

6

1.2 - Objetivos do Estudo
1.2.1 - Objetivo Geral

O presente estudo pretendeu analisar o efeito da manipulação de balizas
em JRCs ((i) sem balizas, (ii) com baliza e GR e (iii) com mini-balizas laterais)
no comportamento tático individual e na performance técnica de jovens
futebolistas.

1.2.2 - Objetivos Específicos
(i) Analisar o efeito da manipulação de balizas sobre a variabilidade do
posicionamento tático individual de jovens futebolistas durante JRCs;

(ii) Analisar o efeito da manipulação de balizas sobre a frequência das
ações técnicas utilizadas pelos jogadores.

1.3 - Estrutura da Dissertação
A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma:
Capítulo I – Introdução: Descrevemos o enquadramento e a pertinência
do estudo, o objetivo geral e os objetivos específicos, assim como a estrutura
da tese;
Capítulo II – Revisão de Literatura: Realizámos o levantamento da
importância das balizas no processo de aprendizagem dos aspetos técnicotáticos do jogo. Identificamos os comportamentos técnico-táticos que se
pretendem promover com manipulações específicas das balizas;
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Capítulo III – Material e Métodos: Descrevemos a amostra e os
procedimentos adotados na recolha dos dados, nos cálculos das variáveis e na
análise dos dados;
Capítulo IV – Resultados: Apresentamos de forma detalhada os
resultados do estudo;
Capítulo V – Discussão: Refletimos e discutimos os resultados à luz dos
postulados teóricos inicialmente desenvolvidos nos capítulos I e II;
Capítulo VI – Conclusões: Apresentamos as principais conclusões do
estudo e as suas implicações práticas;
Capítulo VII – Bibliografia: Listámos as referências bibliográficas que
apoiaram a realização do estudo;
Capítulo VIII – Anexos: Apresentamos um quadro com os artigos sobre
JRCs que visam a componente Tática e o resumo de uma comunicação oral,
fruto deste estudo, publicado no livro de atas da I Conferência Internacional de
Ciências no Treino de Futebol.
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Capítulo II – Revisão de Literatura

Revisão de Literatura
Neste trabalho utilizamos a designação de JRCs (i.e., jogos reduzidos “e
condicionados”), pois acreditamos que este formato de jogos, além de assentar
num modelo de exercício com menores dimensões de campo e número de
jogadores, também pode condicionar o comportamento dos atletas envolvidos,
através da modificação e manipulação de outro tipo de constrangimentos não
relacionados com dimensões, tal como as regras dos jogos e incorporação de
outros constrangimentos físicos e instrucionais no exercício, por exemplo.
Como já observámos previamente, são inúmeros os constrangimentos
manipuláveis nos JRCs, nomeadamente (i) a presença ou ausência de balizas
de diferentes dimensões; (ii) a definição de espaços ou de funções específicas
para os jogadores; (iii) o fornecimento de instruções e de encorajamento por
parte do treinador; (iv) a supressão ou a criação de determinadas regras; e (v)
os objetivos diferenciados envolvidos no exercício (Clemente et al., 2012; HillHaas et al., 2011). Manipulando cada um destes constrangimentos, estamos
também a manipular os processos de auto-organização dos jogadores,
condicionando-os a procurar soluções para os problemas que o jogo lhes
apresenta (Chow et al., 2011).
Adotando

o

referencial

teórico

da

abordagem

baseada

nos

constrangimentos, o foco deste trabalho será a manipulação das balizas nos
JRCs e o seu impacto no comportamento técnico e tático dos jogadores.

2.1 – A pertinência do estudo das balizas
No Futebol, as balizas constituem o alvo para o objetivo central do jogo e
como tal, podem influenciar muito os padrões de comportamento, em função da
posição dos jogadores em relação à baliza atacada e defendida.
Alguns estudos analisaram precisamente o comportamento dos
atacantes/defensores em função da sua proximidade à baliza. Headrick e
colaboradores (2012) investigaram a influência da proximidade à baliza como
um constrangimento sobre a relação entre os jogadores e a bola em díades
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atacante-defesa no Futebol. A cada jogador foi pedido para jogar duas vezes,
como atacante e como defesa, em jogos de 1 vs 1, em três zonas diferentes do
campo, como ilustrado na Figura 1.

(c)

(b)

(a)

Direção do ataque

Figura 1. As três zonas de ação onde se desenrolaram os jogos de 1x1
(adaptado de Headrick et al., 2012)
Os retângulos azuis na Figura 1 indicam cada uma das três áreas de
jogo. Atacante e defensor iniciaram em lados opostos do retângulo, e o objetivo
do atacante foi conseguir ultrapassar o defensor com a bola controlada. O
objetivo do defensor foi manter a estabilidade da díade, impedindo o avançado
de progredir com a bola, sempre respeitando as leis do jogo. Por exemplo, as
posições (a) e (c), por estarem mais perto das balizas, revelaram diferenças na
intencionalidade das ações por parte dos participantes. As descobertas deste
estudo revelam que as mudanças na proximidade com as balizas em díades de
1 vs 1 influenciam a tomada de decisão e a intencionalidade da relação dos
jogadores com a bola. Os defensores são mais cautelosos na posição (a),
quando estão mais perto da baliza, demorando mais tempo a que esta díade se
quebre.
Silva e colaboradores (2011) também estudaram o efeito das balizas no
comportamento de jovens Futebolistas. Neste estudo, os atletas jogaram no
formato de GR+3vs3+GR, num campo de 36x27 m, em que o tamanho das
balizas foi manipulado (foram utilizadas balizas de futsal (3x2m), balizas de
futebol de 7 (6x2m) e por fim balizas de futebol de 11 (7,32x2,44m)). Os
resultados obtidos mostram que ao recuperar a bola, existiam condições
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favoráveis para atacar a baliza adversária, nos jogos com balizas oficiais e
balizas de futebol de 7. Nos jogos com balizas de futebol de 7 e balizas de
futsal, existiu um maior número de recuperações de bola em zonas centrais do
campo, refletindo as estratégias das equipas em tentarem dominar a zona do
meio-campo. No jogo com balizas de futsal, os jogadores necessitaram de uma
maior construção de jogo no processo ofensivo, de forma a conseguir jogadas
de finalização. Por fim, as balizas de futebol de 11 induziam a um maior
número de remates por parte dos jogadores, pois a sua maior dimensão
oferecia mais facilmente possibilidades de remate desde que o ângulo e
desalinhamento com o adversário fossem favoráveis.
Num outro estudo, Vilar e colaboradores (2012) utilizaram as interações
entre atacante-defesa para investigar como a posição da baliza e a bola
constrangiam a formação de padrões dinâmicos na díade atacante-defesa.
Neste estudo, realizado em jogos oficiais de Futsal, foram selecionadas
13 sequências de posse de bola, que terminaram em golo. Nestas sequências
foram analisadas as distâncias dos atacantes e defensores à bola, bem como a
distância dos mesmos ao centro da baliza, e os ângulos que os atacantes e
defensores formaram com o centro da baliza.
A partir da análise das interações das díades, estados estáveis de
coordenação surgiam quando a distância do atacante até à bola era menor do
que a do defensor, e o defensor estava mais perto, e entre, o atacante e a
baliza. Com base nos resultados, os autores propuseram que o treinador deve
manipular, cuidadosamente, estes constrangimentos (número de opositores,
localização da bola e localização da baliza), não só para facilitar a apropriada
deteção e uso da informação por parte dos jogadores, como para aumentar as
oportunidades

de

transferência

do

comportamento

para

o

ambiente

competitivo.
Tendo em conta os estudos anteriormente descritos, podemos deduzir
que o estudo da manipulação das balizas carece de mais investigação, uma
vez que as mesmas condicionam o comportamento tático dos jogadores.
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2.2 – Enquadramento das balizas no ensino do Jogo
Em Portugal, as competições de Futebol oficiais englobam a variante de
Futebol de 7x7 até ao escalão de sub-13 (em algumas associações de Futebol
já é permitido jogar 11x11 nestas idades) e 11x11 a partir dos sub-13. Para
cada uma destas variantes, há alterações no tamanho do campo e
consequentemente do tamanho das balizas envolvidas no jogo. Em alguns
países, como por exemplo a Inglaterra ou o Brasil, é normal existirem
competições oficiais de Futebol de 5x5 em idades de sub-7 e sub-8. No Brasil é
habitual a iniciação na prática do Futebol, a nível competitivo, ser numa
primeira instância no Futsal, num formato de jogo de 5x5 com menor
complexidade e maior número de intervenções sobre a bola por parte dos
jogadores. A Figura 2 e o Quadro 1 ilustram as diretrizes da Associação Inglesa
de Futebol para o tamanho das balizas e dos campos nas diferentes variantes
competitivas de Futebol.

Figura 2. Dimensões das balizas por idade competitiva (adaptado de FA
guidelines)
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Quadro 1. Dimensões recomendadas do campo e balizas (adaptado de FA
guidelines)

Grupo
etário

Sub 7/8
Sub 9/10
Sub 11/12
Sub 13/14
Sub 15/16
Sub 17/18
+18

Formato

5v5
7v7
9v9
11v11
11v11
11v11
11v11

Tamanho
recomendado sem área
de segurança à volta
do campo
Comprimento x largura
(metros)
36,50
27,40
54,80
36,50
73,20
45,70
82,30
50,30
91,40
54,80
100,60
64,00
100,60
64,00

Tamanho
recomendado com área
de segurança à volta
do campo
Comprimento x largura
(metros)
42,00
32,90
60,30
42,00
78,70
51,20
87,80
55,80
96,90
60,30
106,10
69,50
106,10
69,50

Tamanho recomendado
das balizas
Comprimento x largura
(metros)
1,82
3,65
1,82
3,65
2,13
4,88
2,13
6,40
2,44
7,32
2,44
7,32
2,44
7,32

Assim, podemos observar que existem linhas orientadoras para aquilo
que deve ser a evolução do jogo formal, desde sub-7 até ao nível sénior,
considerando-se o papel das balizas nesta progressão. Contudo, durante o
processo de treino, as balizas, ou alvos, podem ser simulados de diferentes
formas, como por exemplo, através da colocação de cones de diferentes
tamanhos, arcos, estacas, mini-balizas, etc.
Várias metodologias de ensino do jogo (e.g., Teaching Games for
Understanding, Game Sense, Pedagogia Não-Linear) enfatizam a necessidade
de desenvolver o ensino do jogo através de jogos simplificados (Handford,
2006). Esta redução do jogo tem por objetivo a decomposição da complexidade
do jogo, para um processo de aprendizagem mais eficiente, no qual,
frequentemente, se manipulam as caraterísticas das balizas ou alvos para
obter comportamentos desejados. Por exemplo, o mini-futebol de Horst Wein
utiliza muitos jogos de oposição de 1vs1 e 2vs2 com balizas laterais, para
aumentar as oportunidades de finalização da equipa que está a atacar (Wein,
2007).
As metodologias anteriormente referidas enfatizam os JRCs no ensino
do jogo. Porém, não existem muitas informações sobre o papel das balizas e a
forma como podem ser usadas para direcionar o comportamento técnico-tático
dos jogadores.
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2.3 – A utilização das balizas no exercício de treino
Na área do treino desportivo, podemos encontrar vários manuais com
exercícios de treino específicos para cada modalidade, e neles podem ser
encontrados

os

mais

variados

exercícios

de

treino

tanto

para

o

desenvolvimento técnico, como para o desenvolvimento de certos aspetos
táticos. Atendendo aos inúmeros exercícios encontrados, classificamos a
manipulação de balizas da seguinte forma:

2.3.1 Manipulação do número de balizas

Figura 3. 4x4 com 3 mini-balizas (adaptado de Tavares 2013)

Situações de jogo reduzido com um maior número de balizas servem
sobretudo para favorecer os aspetos ofensivos do jogo. Devido ao maior
número de balizas, aumentam as oportunidades de finalização. A equipa que
está a atacar tende a jogar em largura, na procura de espaços para
surpreender o adversário. Têm como objetivo ampliar o espaço ocupado pela
equipa em largura e adotar mobilidade permanente de modo a criar ou
encontrar espaços para finalizar. A equipa defensora pretende reduzir o espaço
ocupado pela equipa em largura e em profundidade, e uma rotação rápida para
impedir a abertura de espaços nas laterais (Tavares, 2013).
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2.3.2 Manipulação do posicionamento das balizas

Figura 4. 4x4 com mini-balizas laterais (adaptado de Clemente & Mendes 2014)

As mini-balizas laterais são comummente utilizadas como forma de direcionar
o jogo para zonas específicas do campo, assim como para estimular uma
ocupação particular do espaço de jogo. Por exemplo, no exercício ilustrado na
figura 4, cada equipa ataca e defende duas mini-balizas laterais cujo
posicionamento condicionará os jogadores a variar rapidamente o corredor do jogo
no ataque, como forma de surpreender o adversário. Tal obriga a que estes
jogadores ocupem o espaço em largura e movimentem a bola para zonas de
menor pressão defensiva. Por outro lado, no que diz respeito à equipa sem bola,
esta terá de optar por defender a baliza que está a ser atacada, incutindo-se assim
a noção de zona de pressão e de concentração perto do atacante com bola em
detrimento da marcação homem a homem, em frente às balizas (Castelo, 2009;
Clemente & Mendes, 2014).
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2.3.3 Manipulação da ausência de balizas

Figura 5. JRC 5x5 sem balizas (adaptado de Castelo, 2009)

Jogos reduzidos sem balizas servem fundamentalmente para criar rotinas
de movimentação e procura de espaços nos jogadores. Devido à ausência de
balizas, o principal objetivo centra-se na manutenção da posse de bola, pelo que
requer grande mobilidade dos jogadores. A equipa com bola deve procurar ampliar
o espaço de jogo, na procura de zonas sem pressão para jogar, enquanto a equipa
sem bola deve procurar jogar mais compacta, procurando fechar linhas de passe.
Devido ao principal objetivo do jogo (manutenção da posse de bola), é uma forma
de jogo reduzida que exige maior velocidade de execução de movimentos
(Castelo, 2009).

2.3.4 Manipulação do Guarda-Redes

Figura 6. 4x4 com GR (adaptado de Tavares 2013)
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Formas de jogos reduzidos com guarda-redes procuram recriar ao máximo
o jogo formal, reduzindo apenas a complexidade do exercício. Assim, nesta forma
de jogo reduzido, pretende-se que a equipa atacante cumpra todos os princípios
ofensivos, enquanto a equipa defensiva deve cumprir todos os princípios
defensivos (Tavares, 2013).

2.3.5 Manipulação da dimensão das balizas
Como podemos observar pelo estudo de Silva e colaboradores (2012),
diferentes balizas condicionam o comportamento dos atletas durante o jogo. Com
balizas de Futsal e Futebol de 7, as equipas preocupam-se em dominar a zona do
meio-campo. No jogo com balizas de Futsal, era estimulado uma maior construção
de jogo pelas equipas, de forma a conseguir jogadas de finalização. Por fim, as
balizas de Futebol de 11 induziam a um maior número de remates por parte dos
jogadores, pois a sua maior dimensão oferecia mais facilmente possibilidades de
remate desde que o ângulo e desalinhamento com o adversário fossem favoráveis.

2.4 - A análise da variabilidade comportamental como indicador do
comportamento tático individual

A variabilidade é uma característica natural e importante do movimento
humano (Stergiou et al., 2006). Como descrito por Bernstein (1967), os
inúmeros graus de liberdade do corpo, incluindo as articulações, músculos e o
sistema nervoso, interagem com outros constrangimentos durante o movimento
para produzir diferentes padrões e formas. A redundância dos graus de
liberdade do sistema permite a utilização de múltiplas estratégias para realizar
uma dada tarefa. Logicamente, existem várias variantes de desempenho para
cada movimento, em função das limitações do sistema de cada indivíduo
(Harbourne & Stergiou, 2009).
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Assim, a variabilidade do comportamento humano pode ser descrita a
partir das variações normais que ocorrem no desempenho motor entre várias
repetições de uma tarefa (Stergiou, 2004). A variabilidade é inerente aos
sistemas biológicos e reflete tanto a variação no espaço como no tempo.
Quando um indivíduo caminha pela areia ou neve, as suas pegadas nunca se
vão repetir exatamente da mesma forma, refletindo a variabilidade, passo a
passo, num ciclo contínuo de movimento (Harbourne & Stergiou, 2009). Para
alguns teóricos, a variabilidade do comportamento pode ser atribuído ao erro
aleatório (ou seja, o ruído). Outros sugerem que a variabilidade de movimento
não é totalmente aleatória, e, consequentemente pode conter informações
importantes (Stergiou et al., 2006).
Interpretada não como erro, mas como inerente à própria estrutura do
comportamento, existem evidências que apontam para a necessidade de se
obter/alcançar um estado ideal de variabilidade para a manutenção de estados
de saúde e para a produção de movimentos funcionais. Assim, o estudo da
variabilidade comportamental oferece uma linha de investigação no âmbito do
movimento humano (Stergiou & Decker 2011). Os mesmos autores defendem
que as habilidades motoras funcionais e estados de saúde ótimos estão
associados a uma quantidade ideal de variabilidade. No que diz respeito ao
movimento humano, uma menor variabilidade é característica de sistemas
biológicos excessivamente rígidos e imutáveis enquanto um excesso de
variabilidade é característica de sistemas com ruído e elevada instabilidade.
Stergiou e colaboradores (2006) propõem um modelo teórico para
explicar esta variabilidade comportamental assente em três proposições. Estes
autores defendem que existe uma quantidade ideal de variabilidade num
sistema biológico que tem forma e é caracterizada por uma estrutura altamente
complexa e caótica. Uma diminuição ou perda desta quantidade ideal de
variabilidade fará com que o sistema biológico fique mais rígido. O aumento
desta variabilidade ótima conferirá ao sistema mais ruído e instabilidade.
Ambas as situações tornam o sistema menos adaptável a perturbações e estão
diretamente relacionadas com a falta de saúde ou a ausência de
comportamentos funcionais.
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Ainda de acordo com os mesmos autores, os processos de
desenvolvimento e aprendizagem motora humanos obedecem ao modelo de
variabilidade ótima conforme os indivíduos desenvolvem sistemas motores
saudáveis e altamente adaptáveis. Neste contexto, o desenvolvimento anormal
pode ser caracterizado por uma estreita gama de comportamentos, alguns dos
quais podem ser rígidos e inflexíveis, e altamente previsíveis (isto é,
estereotipados), ou alternativamente, aleatórios, sem foco, e imprevisíveis. São
descritos muitas vezes como deficiências motoras.
Neste contexto, o estudo da variabilidade do movimento individual pode
explicar como é que os atletas executam e gerem o espaço e o tempo, em
ambientes complexos e dinâmicos como jogos de invasão, em função de
constrangimentos ecológicos (Davids et al., 2005).
Fonseca e colaboradores (2012), por exemplo, demonstraram que a
posse de bola possui um impacto nos movimentos individuais de jogadores de
Futsal. A área das zonas dominantes dos atacantes (construídas a partir de
células de Voronoi) foi mais variável entre jogadores da mesma equipa, mas
evidenciaram tamanhos mais regulares que as dos defensores, refletindo as
exigências da performance no comportamento dos atacantes e defesas no
Futsal.
Ao estimar a variabilidade de zonas de ação dos jogadores, pode-se
entender se o jogo foi mais ou menos estruturado. Por exemplo, se os
jogadores ocupam zonas do terreno de jogo mais variadas, isso significa que
eles são obrigados a assumir funções táticas mais amplas (i.e., movendo-se
ambos para trás (defesa) e para a frente (ataque) ou para os flancos direito e
esquerdo). Por outro lado, se os jogadores restringem as suas zonas de ação a
territórios específicos no campo, então podemos interpretar o jogo como sendo
mais estruturado, de acordo com as posições e funções específicas (i.e.,
defesa esquerdo, avançado, etc) (Silva et al., 2014).
Para estudar esta variabilidade de movimento em jogos desportivos,
podemos utilizar a entropia de Shannon (1948). Esta medida, pode ser utilizada
para medir a regularidade da distribuição espacial dos jogadores no campo,

21

fornecendo um valor que quantifica a incerteza da localização de cada jogador
num local específico do campo.
Esta medida foi utilizada por Silva e colaboradores (2014) para estudar o
comportamento tático individual de jovens jogadores em jogos reduzidos,
variando o tamanho do campo, através da análise da variabilidade espaçotemporal associada às suas zonas de ação e oscilações de movimento através
do seu locus pessoal. Neste estudo foram avaliados dois grupos de jogadores
diferentes, correspondentes a diferentes níveis competitivos. Outro objetivo do
estudo prendia-se com a análise dessa variabilidade considerando os
diferentes níveis competitivos ou de perícia. Os resultados mostraram que
aumentando o tamanho do campo aparecem zonas de ação mais restritas e
maior distância na referência espacial dos jogadores de ambos os grupos. Os
jogadores de nível nacional são mais sensíveis às modificações do campo,
apresentando uma maior variabilidade que os jogadores de nível regional no
campo pequeno e médio.

2.5 - A análise notacional do comportamento técnico individual

Segundo Hughes e Bartlett (2002), a análise notacional estuda a
interação entre jogadores, movimentações e comportamentos individuais e
coletivos principalmente em desportos de habilidades abertas. Foca-se,
geralmente, em indicadores táticos e técnicos e que contribuem para a
compreensão destes parâmetros, mas também para os aspetos fisiológicos e
psicológicos.
A análise notacional observa o desenvolvimento da prestação do atleta
em ambiente natural de jogo (Soares & Greco, 2010). Atualmente, pode ser
realizada recorrendo a sistemas tecnologicamente mais sofisticados. Porém,
ainda que atualmente a tecnologia desempenhe um importante papel na
análise notacional, a construção de tabelas de observação mantém-se um
elemento imprescindível. Estas exigem perícia e conhecimento da modalidade
por parte do analista (Soares & Greco, 2010). Os itens básicos para a
realização de uma análise consistem, normalmente, na identificação do
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“jogador” a ser analisado (ou a equipa), “posição” em que ocorre uma
determinada “ação” e o “tempo” (Carling et al, 2005).
Diferentes autores têm utilizado diferentes variáveis técnicas nos seus
estudos. Não existe, portanto, um consenso sobre as variáveis técnicas a
serem usadas, sendo que os autores utilizam aquelas que melhor traduzem os
objetivos das suas análises (e.g., estudos que focam a organização ofensiva
utilizam variáveis técnicas nas suas avaliações diferentes de estudos que
focam a organização defensiva).
No âmbito dos JRCs, Kelly e colaboradores (2009), por exemplo,
utilizaram as seguintes variáveis para analisarem as determinantes técnicas em
JRCs com manipulações nas dimensões do campo: passe, receção, mudança
de direção, drible, cabeceamento, interceção, bloco, desarme e remate. Owen
e colaboradores (2004), usaram as mesmas variáveis com exceção do remate.
É difícil encontrar estudos que utilizem exatamente os mesmos
indicadores. Aslan (2013), por exemplo, analisou a frequência de dribles,
passes, desarmes e remates. Já Dellal e colaboradores (2012) analisaram a
frequência de dribles e passes, enquanto Rebelo e colaboradores (2011)
utilizaram o passe, receção e a perda de bola. Cada estudo utilizou diferentes
variáveis técnicas em função dos constrangimentos que se pretendiam analisar
nos JRCs a serem estudados.
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Capítulo III – Material e Métodos

Material e Métodos
3.1 - Amostra
No presente estudo participaram dez jogadores de nível regional (M±DP
= 14.58±0.31 anos) com experiência de treino e competição (M±DP =
3.64±1.86 anos) que competiam no campeonato distrital da Associação de
Futebol do Porto.

3.2 - Recolha dos dados
Os jogadores foram divididos pelo treinador, através da sua perceção
subjetiva, em duas equipas com níveis técnicos equivalentes. Posteriormente,
três condições diferentes de JRCs foram realizadas com manipulações nas
balizas, na seguinte ordem: 5x5 sem balizas (JRCsb) (apenas com o objetivo
de manutenção de posse de bola), GR+5x5+GR (JRCgr) e por último 5x5 com
mini-balizas laterais e sem GR (JRCmb). Para cada JRC foram realizados três
jogos.
Todos os JRCs foram realizados em relvado natural e no início das
sessões de treino, depois de um aquecimento de 15-min. Cada JRC foi ainda
realizado em dias diferentes, tendo sido utilizado um rácio de jogo/pausa de 1:1
(6-min de jogo e 6-min de recuperação), com vista a possibilitar a total
recuperação dos participantes entre jogos.
Durante o período de recuperação, os jogadores re-hidratavam-se e
realizavam atividades de baixa intensidade (e.g., passes curtos em pares).
Todos os JRCs foram jogados de acordo com as regras oficiais de Futebol,
com exceção da aplicação da regra do fora-de-jogo. Não existiu qualquer tipo
de intervenção, sob a forma de instrução ou de orientação, por parte do
treinador ou do investigador junto dos jogadores sobre qualquer aspeto de
organização da equipa. No JRCgr, os GR não podiam receber a bola de
nenhum dos seus companheiros nem jogar como avançados, estando as suas
opções limitadas a impedir o golo da equipa adversária.
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As dimensões do campo foram constantes para todos os JRCs (30x40
m). Todos os JRCs foram gravados em vídeo e os jogadores transportaram um
dispositivo GPS (Global Positioning System - Qstarz BT-Q1000eX) que
gravaram as suas coordenadas posicionais em 2D, com uma frequência
amostral de 10 Hz. O campo foi calibrado utilizando quatro dispositivos GPS
colocados em cada um dos cantos, por um período de cinco minutos.

3.3 - Variáveis do estudo
Neste estudo foram analisados os comportamentos técnicos e táticos
dos JRCs nos formatos utilizados. As variáveis referentes a estes dois eixos de
análise constituíram-se como as variáveis dependentes.
No que diz respeito ao comportamento tático dos jogadores, foi
analisada a variabilidade da ocupação espacial de cada jogador em cada JRC.
Para o efeito, foi utilizada a entropia de Shannon para medir os mapas (heat
maps) de distribuição espacial de cada jogador. Para calcular os mapas de
distribuição espacial, o campo foi dividido em bins e foi medida a quantidade de
tempo gasto em cada bin, através da frequência de amostragem do sistema de
aquisição de GPS. Os mapas de distribuição espacial foram normalizados para
o tempo total de jogo, para produzir distribuições de probabilidades espaciais
(2D). Cada bin corresponde ao tamanho de 1m2, de modo a permitir suficiente
detalhe espacial e grande variabilidade espacial na contagem de bins (> 100 ×
dt).
Considerando-se uma parte do campo com N bins e definir pi como a
probabilidade de encontrar o jogador no bin i, a entropia S da distribuição
espacial é 𝑆 = − ∑𝑁
𝑖=1 𝑝𝑖 log 𝑝𝑖 . A entropia foi normalizada para colocar os
resultados dentro do intervalo 0 e 1. 𝑆% = − ∑𝑁
𝑖=1 𝑝𝑖 log 𝑝𝑖 ⁄log 𝑁
Este valor varia entre 0 e 1, sendo que um valor baixo de entropia (perto
de 0) indica que a posição do jogador pode ser facilmente prevista. Um valor
elevado (perto de 1) indica que a distribuição é uniforme e, assim, a posição do
jogador é altamente variável e imprevisível.

28

Em relação às ações técnicas, foram selecionadas para análise as
frequências de passe, drible, desarme direto ao portador da bola e intercepção
da bola.
O formato dos JRCs foi considerado como variável independente.

3.4 - Procedimentos estatísticos
Para análise dos dados foi aplicada uma ANOVA de medidas repetidas
com dois fatores (condição - JRC sem balizas (JRCsb); JRCgr e JRC com minibalizas laterais (JRCmb) - e número de jogos - 3 jogos por cada JRC) em cada
uma das variáveis dependentes. O nível de significância foi estabelecido em
5% (p < 0.05). O software utilizado foi o SPSS® 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Il,
USA).
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Capítulo IV - Resultados

Resultados
4.1 – Regularidade da distribuição espacial
A Figura 7 ilustra os valores de entropia registados para cada um dos 3
JRCs.
0 .7 8

S e m B a liz a s
C om GR
0 .7 6

B a liz a s L a te ra is

0 .7 4

0 .7 2

0 .7 0

1
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Figura 7. Média dos valores de Entropia por JRC
Os jogadores apresentam valores de entropia superiores para o JRCsb
do que nos JRCgr e JRCmb, onde os valores foram similares. Foram
encontradas diferenças significativas entre o JRCsb e o JRCgr (p = 0.003; η2
=0.75) e entre o JRCsb e o JRCmb (p = 0.004; η2 =0.75). Não foram
encontradas diferenças significativas entre JRCgr e JRCmb, nem entre jogos
para nenhum dos JRCs.
A figura 8 ilustra os mapas da distribuição espacial do mesmo jogador
(jogador 1) para os diferentes JRCs.

(A)

(B)

(C)

Figura 8. (A) - mapa da distribuição espacial para o JRCsb; (B) mapa da
distribuição espacial para o JRCgr e (C) mapa da distribuição espacial para o
JRCmb
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4.2 – Ações Técnicas
Os resultados aqui apresentados correspondem às médias e desvios
padrão das ações técnicas por jogador, para cada JRC.

4.2.1 – Frequência de Passe
A Figura 9 mostra a média da frequência de passes por JRC.
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Figura 9. Média e desvio padrão dos passes por jogador para cada JRC.

Analisando as médias do número de passes por JRC, podemos observar
que esta ação de jogo ocorre com maior frequência no JRCsb. Foram
encontradas diferenças significativas entre o JRCsb e as restantes duas
condições (JRCgr e JRCmb) (p = 0.002; η2 =0.78). Não foram encontradas
diferenças entre jogos para os diferentes JRCs.

4.2.2 – Frequência de Drible
A Figura 10 mostra a média do número de dribles por jogador, nos
diferentes JRCs.
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Figura 10. Média e desvio padrão dos dribles por jogador para cada JRC.
Apesar de observarmos um maior número de ocorrências desta ação de
jogo no JRC sem balizas, não foram encontradas diferenças significativas entre
JRCs, nem entre jogos.

4.2.3 – Frequência de Desarme
A Figura 11 corresponde à média do número de desarmes por JRC.
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Figura 11. Média e desvio padrão dos desarmes por jogador para cada JRC.

Não foram encontradas diferenças significativas entre JRCs, nem entre
jogos. Porém, de forma geral, ocorreram mais desarmes na condição JRCsb.
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4.2.4 – Frequência de Intercepção
A Figura 12 mostra-nos a média do número de intercepções por JRC.
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Figura 12. Média e desvio padrão das intercepções por jogador para cada JRC

Não foram novamente encontradas diferenças significativas entre JRCs
ou entre as diferentes repetições do mesmo JRC.

4.2.5 – Frequência de Remate
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Figura 13. Média e desvio padrão dos remates por jogador para cada JRC.
Esta ação de jogo, apesar de ocorrer com maior frequência no JRC com
GR, continua sem apresentar um elevado número de ocorrência por jogador,
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pelo que as diferenças entre JRC não são significativas (p = 0.295; η2 =0,12),
assim como as diferenças entre repetições dos mesmos JRCs.

4.3 – Resumo ações técnicas
A seguinte tabela apresenta um resumo do número total de ações
técnicas ocorrido por JRC.

Quadro 2. Valores absolutos dos Gestos técnicos por JRC
JRC sem balizas

JRC com GR

JRC com balizas
laterais

Repetição

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Passes

129

100

99

68

55

64

73

59

49

Dribles

24

19

13

10

8

13

4

3

7

Desarmes

6

14

17

9

6

10

4

5

10

Intercepções

23

16

16

17

10

8

10

5

6

Remates

-

-

-

13

16

12

9

12

11

As tendências constatadas anteriormente voltam a confirmar-se,
apresentando a condição JRCsb um maior número de ações de jogo do que as
restantes condições, à exceção do número de remates, obviamente. No que diz
respeito ao anterior, verificou-se um maior número de remates na condição
JRCgr do que na JRCmb.
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Capítulo V - Discussão

Discussão
O presente estudo teve por objetivo investigar o efeito da manipulação
das balizas na variabilidade do posicionamento tático individual e na
performance técnica de jovens futebolistas, durante a prática de JRCs. A partir
do desenho experimental efetuado e dos resultados obtidos, discutiremos de
seguida: (i) o efeito da manipulação das balizas sobre o comportamento tático
de jovens futebolistas durante JRCs e (ii) o tipo de ações de jogo utilizadas
pelos jogadores em resposta a essa manipulação das balizas.

A) A variabilidade na distribuição espacial no campo

Quando se joga com GR, os jogadores vão estar provavelmente mais
preocupados em proteger a baliza, tendo repercussões na intensidade do jogo
(Aguiar et al., 2012). Assim, deduzimos que as balizas podem exercer um forte
constrangimento em todas as componentes do jogo. Analisando os nossos
resultados, podemos observar diferenças importantes na regularidade da
distribuição espacial dos jogadores entre JRCs com balizas (JRCgr e JRCmb)
e o JRCsb. Estas diferenças indicam-nos que, na presença de balizas (sejam
mini-balizas laterais, ou balizas com GR), os jogadores apresentam uma menor
variabilidade da sua posição em campo. Esta menor variação posicional induz
os jogadores a apresentarem maior regularidade ao nível das suas áreas de
intervenção predominantes. Estes resultados são ilustrados pela Figura 8,
através dos mapas da distribuição espacial do Jogador 1, nos quais é possível
observar claramente que o mesmo jogador apresenta zonas de intervenção
específicas na presença de balizas, enquanto apresenta grande variabilidade
posicional no JRCsb.
Silva e colaboradores (2014), utilizaram mapas de distribuição espacial e
a entropia de Shannon para analisar a variabilidade de movimento presente
nas zonas de ação dos jogadores. Os resultados mostraram que aumentando o
tamanho do campo aparecem zonas de ação mais restritas e maior distância
na referência espacial dos jogadores. Considerando que neste estudo a
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manipulação chave é o tamanho do campo, podemos observar, pelo JRC
(GR+4x4+GR) utilizado, que a presença de GR e balizas atrai os jogadores
para posições mais específicas, tal como é corroborado pelo nosso estudo.
Assim, JRCs sem balizas provocam uma maior mobilidade nos
jogadores (Castelo, 2009), pois o objetivo central deste JRC é a manutenção
da posse de bola, o que provoca, consequentemente, uma maior variabilidade
posicional por parte dos jogadores, comprovado pelos mapas de distribuição
espacial (Figura 8). JRCs com balizas atraem os jogadores para posições mais
específicas, pois nestes JRCs, o objetivo central passa por marcar golo e
impedir que a equipa adversária faça o mesmo, o que leva a um jogo mais
estruturado, com menor variabilidade posicional dos jogadores, como podemos
comprovar pela Figura 8.
De acordo com Silva e colaboradores (2012), o tamanho das balizas
influencia a tomada de decisão dos jogadores na altura do remate uma vez que
a recuperação da bola proporciona condições favoráveis para atacar a baliza
adversária, nos jogos com balizas oficiais e balizas de futebol de 7, mas não
nos jogos com balizas de futsal. Ou seja, quando estamos perante um JRC
com balizas, os jogadores implicitamente saberão dos riscos que acarreta a
perda de bola, o que, provavelmente, terá condicionado os jogadores a jogar
com mais cautela, e consequentemente com menor intensidade que um JRC
sem balizas, o que é comprovado pela média das ações técnicas do JRCsb,
em comparação com os JRCs com balizas.

B) Análise das determinantes técnicas

Ainda no estudo de Silva e colaboradores (2012), nos jogos com balizas
de futebol de 7 e balizas de futsal, houve uma maior preocupação das equipas
em dominar o corredor central do campo, em frente às balizas. No jogo com
balizas de futsal, era necessário uma maior construção de jogo, observável
pelo maior número de passes existente, de maneira a construir jogadas de
finalização. Por fim, as balizas de futebol de 11 induziam a um maior número

42

de remates por parte dos jogadores, pois dadas as dimensões da baliza, os
jogadores apenas necessitavam de criar um ligeiro desalinhamento com o
defesa para obter ângulo de remate à baliza. Estes dados estão em
consonância com os resultados do presente estudo. O facto de as balizas
serem maiores no JRCgr leva a que os jogadores apenas necessitem de criar
um ângulo de remate, assim, este gesto técnico ocorre com maior frequência
em relação ao JRCmb, mesmo quando o JRCmb apresenta o dobro das
balizas. Se a baliza é maior, o ângulo para poder rematar é facilmente obtido
com um desalinhamento com a defesa, ao contrário das mini-balizas. Estas
conclusões são suportadas pelo trabalho de Vilar e colaboradores (2014), onde
analisam jogadas de finalização em jogos oficiais de futsal, e concluem que os
golos tendem a ocorrer quando o ângulo do defesa em relação à baliza e ao
atacante tende a diminuir.
Em relação às restantes ações do jogo, torna-se difícil fazer uma
comparação em relação a outros estudos. Estas, por norma, aparecem
associadas à componente fisiológica, e cada autor utiliza as ações de jogo que
mais se adequam ao objetivo do seu estudo. Para além do remate, também
não encontramos na literatura estudos sobre o efeito da manipulação das
balizas noutras ações do jogo.
A maior mobilidade dos jogadores no JRCsb, também observada por
Castelo (2009) nos seus JRCs sem balizas, leva também a um maior número
de ações ocorridas neste JRC. Segundo Castelo (2009), os JRCs sem balizas
requerem maior velocidade de execução de movimentos, ou seja, o portador da
bola tem de executar mais rápido. Assim, foram encontradas diferenças
significativas ao nível do passe entre o JRCsb e os JRCs com balizas.
Ao comparar o JRCgr e o JRCmb, não encontramos diferenças entre
ações utilizadas. Como vimos anteriormente, nos estudos de Vilar e
colaboradores (2014) e Silva e colaboradores (2012), se as balizas são
maiores, o ângulo de remate é mais facilmente obtido através de um
desalinhamento com o defesa, por esse motivo o gesto técnico do drible ocorre
com maior frequência no JRCgr em relação ao JRCmb, e consequentemente,
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também ocorrem mais desarmes, pois os jogadores procuram através desse
gesto (drible) encontrar o ângulo necessário para conseguir rematar.
Portanto, e de acordo com os resultados apresentados por este trabalho,
podemos afirmar que JRCs sem balizas estimulam o recurso aos vários gestos
técnicos, hipoteticamente devido à velocidade de execução que estes jogos
requerem.
Duarte e colaboradores (2010) utilizaram a manipulação de balizas (JRC
com linha de golo a toda a largura do campo, duas mini-balizas laterais e minibaliza central) para observar os efeitos que estes constrangimentos provocam
no ritmo cardíaco dos jogadores. Assim, e apesar de ser um estudo sobretudo
de ordem fisiológica, chegaram à conclusão que o JRC com balizas laterais
pode ter efeitos benéficos no desenvolvimento da visão de jogo, com uma
notável variabilidade na estimulação fisiológica. Ainda segundo estes autores, o
facto de se manipular um constrangimento chave da tarefa, como a
manipulação das balizas e consequentemente a forma de marcar golo, leva a
uma variabilidade na intensidade do exercício, e fornece ferramentas para
desenvolver os aspetos táticos do jogo.
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Capítulo VI - Conclusão

Conclusão
O presente estudo pretendeu comparar o comportamento tático e
técnico de jovens jogadores de futebol em diferentes JRCs, através da
manipulação de balizas. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que:
(i) A manipulação de balizas (através da sua presença ou ausência, com GR e
com mini-balizas laterais) influencia a emergência da variabilidade do
posicionamento individual dos jogadores nos JRCs;
(ii) A presença de balizas nos JRCs leva a uma menor variação posicional e,
consequentemente, a uma maior regularidade ao nível das áreas de
intervenção dos jogadores;
(iii) A ausência de balizas traduz-se num maior número de ações de jogo por
parte dos jogadores, comparativamente a JRCs com balizas, principalmente ao
nível do passe;

Do ponto de vista pedagógico/metodológico, os resultados do nosso
estudo sugerem que:
(i) JRCs sem balizas induzem um maior aporte de ações de jogo por parte dos
jogadores, bem como uma maior intensidade de jogo, obrigando os jogadores a
executarem mais vezes;
(ii) JRCs com balizas tendem a fixar os jogadores em áreas de intervenção
mais regulares e promovem a divisão do terreno de jogo por posições e
funções táticas específicas;
(iii) A manipulação das balizas nos JRCs estimula a procura de um melhor
aproveitamento do espaço na medida em que, de forma a manterem processos
de coordenação tática eficientes e funcionais, os jogadores necessitam de
reajustar a divisão dos espaços de jogo e as distâncias entre si, durante as
fases ofensivas e defensivas em função do tipo de balizas utilizadas;
(iv) Dado que durante a realização dos JRCs cada jogador possui uma
participação mais ativa no jogo, comparativamente com formas de jogo que
apresentam um maior número de jogadores e de espaços, podemos considerar
que o maior aporte de ações de jogo e as implicações na regularidade
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posicional dos jogadores promovem um envolvimento superior do praticante no
jogo. Neste sentido, os JRCs parecem ser uma boa ferramenta para
professores e treinadores no ensino do jogo.
Por último, mas não menos importante,

consideramos que a

investigação científica deve continuar a analisar os comportamentos táticos
emergentes durante os JRCs. São muitos os constrangimentos passíveis de
análise nesta vertente, como as dimensões do campo, número de jogadores,
presença ou ausência de balizas, instruções e feedbacks por parte do
treinador, entre muitos outros. No entanto, consideramos que a investigação é
escassa no que diz respeito à manipulação de balizas nos JRCs, considerando
sobretudo que as balizas constituem o alvo para onde o jogo flui com vista à
concretização do objetivo mor do jogo, o golo.

48

Capítulo VII - Bibliografia

Bibliografia
Aguiar, M., Botelho, G., Lago, C., Maças, V., & Sampaio, J. (2012). A review on
the effects of soccer small-sided games. Journal of Human Kinetics,
33(1), 103-113.
Almeida, C., Ferreira, A., & Volossovitch, A. (2013). Offensive Sequences in
Youth Soccer: Effects of Experience and Small-Sided Games. Journal
of Human Kinetics, 36, 97-106.
Aslan, A. (2013). Cardiovascular Responses, Perceived Exertion and Technical
Actions During Small-Sided Recreational Soccer: Effects of Pitch Size
and Number of Players. Journal of Human Kinetics volume 38/2013, 95105.
Bernstein, A., (1967). The co-ordination and regulation of movements. Oxford:
Pergamon Press, 1967.
Brymer, E., & Renshaw, I. (2010). Na introduction to the constraints-led
approach to learning in outdoor education.. Australian Journal of
Outdoor Education, 14(2), 33-41.
Bunker, D., & Thorpe, R. (1982). A model for the teaching of games in
secondary schools. Bulletin of Physical Education, 19(1), 5-8.
Carling, C., Williams, A., & Reilly, T. (2005). Handbook of soccer match
analysis. Abingdon: Routledge.
Casamichana, D., & Castellano, J. (2012). Time–motion, heart rate, perceptual
and motor behaviour demands in small-sides soccer games: Effects of
pitch size. Journal of Sports Sciences, 28(14): 1615–1623.
Castelo, J. (2009). Concepção e organização de 1100 exercícios específicos de
treino. Visão e Contextos, 2009.

51

Chow, J. Y., Davids, K., Button, C., Shuttleworth, R., Renshaw, I., & Araújo, D.
(2006).

Nonlinear

pedagogy:

A

constraints-led

framework

for

understanding emergence of game play and movement skills. Nonlinear
Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 10(1), 71-103.
Chow, J. Y., Davids, K., Hristovski, R., Araújo, D., & Passos, P. (2011).
Nonlinear pedagogy: Learning design for self-organizing neurobiological
systems. New Ideas in Psychology, 29(2), 189-200.
Clemente, F., & Rocha, R., (2012). Jogos Reduzidos na Educação Física:
Efeitos na Intensidade. Brazilian Journal of Biomotricity, v. 6, n. 4, p.
254-260.
Clemente, F., Couceiro, M., Martins, F., Mendes, R. (2012). The usefulness of
small-sided games on soccer training. Journal of Physical Education
and Sport, 12 (1), 93-102.
Clemente, F., & Mendes, R. (2014). Aprender o jogo jogando: Jogos reduzidos
no futebol. Escola Superior de Educação de Coimbra, 2014.
Davids, K., Araújo, D., & Shuttleworth, R.(2005). Applications of dynamical
system theory to Football, in:

Reilly T., Cabri J., Araújo D., eds.,

Science & Football V, Routledge, Oxon, 2005, 556-569.
Davids, K., Button, C., & Bennett, S. (2008). Dynamics of Skill Acquisition: A
Constraints-Led Approach. Human kinetics, Champaign (IL), 2008.
Davids, K., & Araújo, D. (2010). Perception of affordances in multi-scale
dynamics as an alternative explanation for equivalence of analogical
and inferential reasoning in animals and humans. Theory and
Psychology, 20(1), 125-134.
Davids, K., Araújo, D., Correia, V., Vilar, L. (2013). How small-sided and
conditioned games enhance acquisition of movement and decisionmaking skills. Exerc Sport Sci Rev. 2013

52

Dellal, A., Chamari, K., Pintus, A., Girard, O., Cotte, T., & Keller, D. (2008).
Heart rate responses during small-sided games and short intermittent
running training in elite soccer players: A comparative study. Journal of
Strength and Conditioning Research, 22(5), 1449-1457.
Dellal, A., Owen, A., Wong, D. P., Krustrup, P., van Exsel, M., & Mallo, J.
(2012). Technical and physical demands of small vs. large sided games
in relation to playing position in elite soccer. Human Movement Science,
31(4), 957-969.
Drust, B., Atkinson, G., & Reilly, T. (2007). Future perspectives in the evaluation
of the physiological demands of soccer. Sports Med, 37(4):783–805.
Duarte, R., Araújo, D., Fernandes, O., Travassos, B., Folgado, H., Diniz, A., &
Davids, K. (2010). Effects of Different Practice Task Constraints on
Fluctuations of Player Heart Rate in Small-Sided Football Games. The
Open Sports Sciences Journal, 3, 13-15.
Duarte, R., Araújo, D., Freire, L., Folgado, H., Fernandes, O., Davids, K. (2012).
Intra- and inter-group coordination patterns reveal collective behaviours
of football players near the scoring zone. Human Movement Science,
31, 1639-1651.
Fajen, B., Riley, M., & Turvey, T. (2009). Information, affordances, and the
control of action in sport. International Journal of Sport Psychology,
40(1), 79-107.
Folgado, H., Lemmink, K., Frencken, W., & Sampaio, J. (2013). Length, width
and centroid distance as measures of teams tactical performance in
youth football. European Journal of Sport Science, 1, 1-6.
Fonseca, S., Milho, J., Travassos, B., & Araújo, D. (2012). Spatial dynamics of
team sports exposed by Voronoi diagrams. Human Movement Science,
31 (2012) 1652–1659.

53

Fradua, L., Zubillaga, A., Caro, O., Fernandez-Garcia, A., Ruiz-Ruiz, C., &
Tenga, A. (2013). Designing small-sided games for training tactical
aspects in soccer: Extrapolating pitch sizes from full-size professional
matches. Journal of Sports Sciences, Vol. 31, No. 6, 573-581.
Frencken, W., Lemmink, K., Delleman, N., & Visscher, C. (2011). Oscillations of
centroid position and surface area of soccer teams in small-sided
games. European Journal of Sport Science, 4, 215-223.
Frencken, W., van der Plaats, J., Visscher, C., & Lemmink, K. (2013). Size
matters: Pitch dimensions constrain interactive team behaviour in
soccer. Journal of Systems Science and Complexity, 26(1), 85-93.
Garganta, J. (1997). Modelação táctica do jogo de futebol estudo da
organização da fase ofensiva em equipas de alto rendimento. (Doutor),
FADEUP, Porto.
Garganta, J. (2001). Tactical modelling: a critical view. In M. Hugues & F.
Tavares (Eds.), Prooceedings of IV World Congress of Notational
Analysis of Sport (pp. 33-40). Porto: Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto.
Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Hillsdale:
Lawrence Erlbaum Associates.
Graça, A., & Mesquita, I. (2009). Ensino dos Jogos Desportivos: concepções,
modelos e avaliação. In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do
Desporto (pp. 131-163). Lisboa: Edição da Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade Técnica de Lisboa.
Handford, H., (2006). Serving up variability and stability. In: K. Davids, D.;
Button, C.; Newell, K. Movement system variability. Champaign, IL:
Human Kinetics, 2006.

54

Harbourne, R. T., & Stergiou, N. (2009). Movement variability and the use of
nonlinear tools: principles to guide physical therapist practice. Physical
Therapy, 89(3), 267-282.
Headrick, J., Davids, K., Renshaw, I., Araújo, D., Passos, P., & Fernandes, O.
(2012). Proximity-to-goal as a constraint on patterns of behaviour in
attacker-defender dyads in teams games. Journal of Sports Sciences,
30(3): 247-253.
Hill-Haas, S. V., Dawson, B. T., Coutts, A. J., & Rowsell, G. J. (2009).
Physiological responses and time-motion characteristics of various
small-sided soccer games in youth players. Journal of Sports Sciences,
27, 1-8.
Hill-Haas, S. V., Dawson, B., Impellizzeri, F. M., & Coutts, A. J. (2011).
Physiology of small-sided games training in football: A systematic
review. Sports Medicine, 41(3), 199-220.
Hughes, M., & Bartlett, R. (2002). The use of performance indicators in
performance analysis. Journal of Sports Sciences, v.20. p.739 - 754.
Katis, A. & Kellis, E. (2009). Effects of small-sided games on physical
conditioning and performance in young soccer players. Journal of
Sports Science and Medicine, 8, 374-380.
Kelly, D., & Drust, B. (2009). The effect of pitch dimensions on heart rate
responses and technical demands of small-sided soccer games in elite
players. Journal of Science and Medicine in Sport 12, 475–479.
Krustrup, P., Dvorak, J., Junge, A., & Bansbo, J. (2010). Executive summary:
The health and fitness benefits of regular participation in small-sided
football games. Scand J Med Sci Sports 2010: 20(1): 132–135
Little, T. (2009). Optimizing the use of soccer drills for physiological
development. Strength and Conditioning Journal, 31 (3), 67-74.

55

Light, R. (2013). Game Sense: Pedagogy for performance, participation and
enjoyment. Routlegde Studies in Physical Education and Youth Sport.
2013.
Mallo, J., & Navarro, E. (2008). Physical load imposed on soccer players during
small-sided training games. The Journal of Sports Medicine And
Physical Fitness, 48 (2), 166-71.
Newell, K. (1986). Constraints on the development of coordination. In M. G.
Wade & H. T. A. Whiting (Eds.), Motor development in children: Aspects
of coordination and control (Vol. 34, pp. 341-360). Boston: Martinus
Nijhoff.
Owen, A., Twist, C., & Ford, P. (2004). Small-sided games: the physiological
and technical effect of altering pitch size and player numbers. Insight –
issue 2, volume 7, spring 2004.
Passos, P., Araújo, D., Davids, K., & Shuttleworth, R. (2008). Manipulating
Constraints to Train Decision Making in Rugby Union. Internacional
Journal of Sports Science& Coaching, Volume 3, Number 1.
Rebelo, A., Brito, J., Fernandes, L., Silva, P., Butler, P., Mendez-Villanueva, A.,
& Seabra, A. (2011). Physiological, technical and time-motion
responses to goal scoring versus ball possession in soccer small-sided
games. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 11(1) 409–412.
Renshaw, I., Oldham, A., Davids, K., & Golds, T. (2007). Changing ecological
constraints of practice alters coordination of dynamic interceptive
actions. European Journal of Sport Science, 7(3): 157-167.
Sampaio, J. & Maças, V. (2012). Measuring football tactical behaviour.
International Journal of Sports Medicine, 33: 395–401.
Sampaio, J., Lago, C., Gonçalves, B., Maças, V., & Leite, N. (2014). Effects of
pacing, status and unbalance in time motion variables, heart rate and

56

tactical behaviour when playing 5-a-side football small-sided games.
Journal of Science and Medicine in Sport, 17: 229-233.
Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System
Technical Journal, 27(3), 379-423.
Silva, P., Garganta, J., Araújo, D., & Davids, K. (2011). Goals size effects on
tactical behaviour of football players. Sports and Exercise Psychology:
Human Performance, Well-Being and Health. Proceedings of the 13th
FEPSAC European Congresso f Sport Psychology, pp 367.
Silva, P., Garganta, J., Araújo, D., Davids, K., & Aguiar, P. (2013). Shared
Knowledge or Shared Affordances? Insights from na Ecological
Dynamics Approach to Team Coordination in Sports. Sports Medicine,
43:765–772
Silva, P., Aguiar, P., Duarte, R., Davids, K., Araújo, D., & Garganta, J. (in
press). Effects of pitch size and skill level on tactical behaviours of
Association Football players during small-sided and conditioned games.
International Journal of Sports Science & Coaching.
Silva, B., Garganta, J., Santos, R., & Teoldo, I. (2014). Comparing Tactical
Behaviour of Soccer Players in 3 vs. 3 and 6 vs. 6 Small-Sided Games.
Journal of Human Kinetics, 41: 191-202.
Soares, V., & Greco, P. (2010). A análise técnico-tática nos esportes coletivos:
“Por que”, “O quê” e “Como”. Revista Mackenzie de Educação Física e
Esporte, 9 (2): 3-11
Stergiou, N. (2004). Innovative analyses of human movement. Champaign, IL:
Human Kinetics.
Stergiou, N., Harbourne, R. T., & Cavanaugh, J. T. (2006). Optimal Movement
Variability: A New Theoretical Perspective for Neurologic Physical
Therapy. Journal of Neurologic Physical Therapy, 30(3), 120-129.

57

Stergiou, N., & Decker, L. M. (2011). Human movement variability, nonlinear
dynamics, and pathology: is there a connection? Human Movement
Science, 30, 869-888.
Tavares, F. (2013). Jogos Desportivos Coletivos: ensinar a jogar. Editora
FADEUP.
Taylor, J., James, N., & Mellalieu, S. (2002). “Notational analysis of corner kicks
in english premier league soccer.“ In: SPINKS W. et al (Ed.). Science
and Football IV. Sydney: Routledge.
Travassos, B., Araújo, D., Vilar, L., & McGarry, T. (2011). Interpersonal
coordination and ball dynamics in futsal (indoor football). Human
Movement Science, 30 (2011) 1245–1259.
Teixeira, J. (2009). Ensino e Aprendizagem do Jogo nas Escolas de Futebol:
em busca de um entendimento. Faculdade de Desporto, Universidade
do Porto.
Teoldo, I., Greco, P.J., Mesquita, I., Graça, A., & Garganta, J. (2010). O
Teaching Games for Understanding (TGfU) como modelo de ensino
dos jogos desportivos coletivos. Revista Palestra, v. 10, p. 69-77, 2010.
Vilar, L., Araújo, D., Davids, K., & Bar-Yam, Y. (2013). Science of winning
soccer: emergent pattern-forming dynamics in association football. J.
Syst. Sci. Complex (2013) 26: 73–84.
Vilar, L., Araujo, D., Davids, K., Travassos, B., Duarte, R., & Parreira, J. (2014).
Interpersonal

coordination

tendencies

supporting

the

creation/prevention of goal scoring opportunities in futsal. European
Journal of Sport Science, 14(1), 28-35.
Wein, H. (2007). Developing Youth Football Players: Tap the full potencial of
your young footballers. Ed. Human Kinetics, 2007.

58

Capítulo VIII - Anexos

Anexos I. Estudos sobre a componente tática em JRCs
Estudo

Amostra

Objetivos do estudo

Variáveis e hipóteses

Principais Conclusões

10 jogadores de elite
sub-18, realizaram um
JRC, na forma de
Gr+4x4+Gr.

Perceber como as variáveis
posição do centroide da
equipa (i.e., centro da
equipa) e a área de
superfície da equipa (i.e.,
espaço ocupado)
explicavam a dinâmica do
jogo reduzido, comparado a
um jogo formal.

Uma relação linear
positiva para a posição
do centroide e uma
relação linear negativa
para as áreas de
superfícies de ambas
as equipas.

Durante um jogo reduzido, o movimento
para a frente e para trás dos centroides tem
uma forte relação linear. Assim, a posição
do centroide e a área de superfície da
equipa podem providenciar uma base sólida
para uma variável coletiva que capture as
dinâmicas do ataque e da defesa.

Duarte et al., 2012

14 jogadores jogaram
um jogo reduzido de 3x3.
Foram analisadas 20
jogadas na sub-fase
ofensiva perto da zona
de finalização.

O objetivo deste estudo foi
investigar como é que
surgem os comportamentos
coletivos das equipas na
zona de finalização no jogo
reduzido de 3vs3.

Posição do centroide e
área de superfície da
equipa.

Sampaio & Maças,
2012

Doze estudantes foram
selecionado e integrados
nas aulas de Futebol da
UTAD. Foi realizado um
programa de treino de 13
semanas, onde os
participantes jogavam
um jogo reduzido de 5x5

Um pré e pós-teste foi
realizado para observer os
efeitos deste programa de
treino na coordenação interjogador

Entropia aproximada

A posição dos centroides demonstrou uma
forte simetria nos comportamentos coletivos
ofensivos e defensivos na zona de
finalização.
A área de superfície não demonstrou um
padrão de coordenação entre as equipas,
contudo revelou que a diferença entre a
área de ocupação de espaço do ataque e
da defesa aumenta significativamente
imediatamente após uma assistência.
Os dados revelaram valores mais baixos no
pós-teste sugerindo que os jogadores se
tornaram mais regulares com o aumento da
experiência e do treino. Estas descobertas,
segundo os autores, podem abrir novos
tópicos de investigação do ponto de vista
tático, diminuindo assim a distância entre as
ciências do desporto e o treino desportivo.
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Frencken et al.,
2011

28 jogadores sub-15
executaram duas
condições diferentes de
jogos reduzidos (3x3 e
Gr+6x6+Gr),

Compreender melhor os
padrões de jogo ofensivo
emergentes durante a
execução de jogos
reduzidos

Efeito da experiência
da prática deliberada e
o formato de jogo
reduzido

Enquanto que os jogadores experientes
realizavam sequências ofensivas com
grande circulação de posse de bola, o
grupo dos não experientes realizava
sequências ofensivas rápidas e apoiadas
principalmente em ações individuais.

Folgado et al., 2013

30 jogadores (10 sub-9;
10 sub-11 e 10 sub-13)
realizaram duas
condições diferentes de
jogos reduzidos
(Gr+3x3+Gr e
Gr+4x4+Gr)

Identificar como o
comportamento tático
coletivo varia com a idade
em diferentes formatos de
jogos reduzidos.

Foi criada uma variável
baseada no rácio entre
o comprimento e a
largura da equipa
(lpwratio), e foi
calculada a distância
entre centroides.

Idades mais baixas revelaram maiores
valores de dispersão pelo campo. O grupo
de jogadores mais velho revelou uma maior
distância entre centroides que o grupo mais
novo para a condição Gr+3x3+Gr, enquanto
não existiram diferenças significativas para
a condição Gr+4x4+Gr. Estes resultados
mostraram que lpwratio e a distância entre
centroides são medidas importantes de
avaliação tática em jogos reduzidos.

Frencken et al.,
2013

10 jogadores de nível
amador e de escalão
senior, jogaram no
formato Gr+4x4+Gr, em
4 campos com
manipulações a nível de
largura e comprimento

Analisar o efeito da
manipulação do tamanho
do campo no
comportamento das
equipas em jogos
reduzidos.

Distância longitudinal
entre as equipas, a
distância lateral e a
diferença entre a área
de superfície.

Foram registadas diferentes interações
entre equipas em todas as condições,
indicando que as equipas tendem a adaptar
o seu comportamento de acordo com o
tamanho do campo.

LXII

Almeida et al., 2013

24 jogadores separados
em duas equipas.

Avaliar as variáveis de timemotion, ritmo cardíaco e o
comportamento tático dos
jogadores de acordo com o
ritmo do jogo (lento, normal
e rápido), estatuto (a
ganhar ou a perder) e
relação numérica
(superioridade ou
inferioridade) em jogos
reduzidos de 5x5.

Entropia aproximada.

As variáveis ritmo de jogo, estatuto e
relação numérica influenciaram as
dinâmicas comportamentais emergentes.
As variáveis de posicionamento coletivo
foram mais precisas em descriminar estes
constrangimentos, e por isso devem ser
consideradas no planeamento e
monitoramento do desempenho.

Silva et al., 2014

20 jogadores sub-17
divididos em dois grupos
por nível de competição
nacional e distrital
jogaram 3 diferentes
jogos reduzidos, com
variação do comprimento
do campo (pequeno,
médio e grande).

Analisar a variabilidade de
movimento presente em (i)
na zona de ação dos
jogadores e (ii) distância
percorrida através do
tempo, considerando a
posição espacial do
jogador.

Os resultados mostraram que aumentando
o tamanho do campo aparecem zonas de
ação mais restritas e maior distância na
referência espacial dos jogadores de
ambos os grupos. Os jogadores de nível
nacional são mais sensiveis às
modificações do campo, apresentando uma
maior variabilidade que os jogadores de
nível regional no campo pequeno e médio.

Silva et al., 2014

18 jogadores sub-11
jogaram duas condições
diferentes de jogos
reduzidos (3x3 e 6x6)

Comparar o comportamento
tático de jovens jogadores
em diferentes jogos
reduzidos.

Os comportamentos
táticos foram avaliados
medindo: (i) a área de
jogo efetiva; (ii) o rácio
comprimento por
largura; (iii) a distância
entre equipas; (iv) a
incerteza das
distâncias que separam
cada jogador de seu
adversário mais
próximo; e (v), a
dependência mútua
das equipes durante os
movimentos coletivos
laterais e longitudinais.
Foi utilizado o sistema
FUT-SAT para recolher
3,482 ações táticas.
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Sampaio et al., 2014

Os resultados indicaram que os jogadores
jogaram com um comportamento tático
mais seguro no jogo reduzido 6x6 e com
um comportamento mais agressivo no jogo
reduzido 3x3.

Anexos II. Estudo suplementar - resumo em conferência
Cardoso, T., Duarte, R., Garganta, J., & Silva, P. (2014). Efeito da manipulação das balizas
em jogos de futebol reduzidos e condicionados. Comunicação apresentada em Livro de
Atas da I Conferência Internacional de Ciências no Treino de Futebol. 25-27. Coimbra,
Portugal.
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Resumo
Enquadramento: Os jogos reduzidos e condicionados (JRC) são considerados importantes
ferramentas para o desenvolvimento de competências dos jogadores, nomeadamente no que
respeita à manipulação de constrangimentos que induzam a exercitação de comportamentos
específicos do jogo. O tamanho das balizas, a respetiva presença ou ausência e a sua
localização são constrangimentos frequentemente utlizados pelos treinadores nas suas
sessões de treino. As balizas constituem o alvo para a concretização do objetivo de jogo e,
portanto, é de esperar que a sua inclusão ou supressão influencie o modo como os jogadores
se coordenam em campo, bem como a frequência e o tipo de ações solicitadas.
Objetivo: Analisar o efeito da manipulação de balizas (JRC sem balizas e com mini-balizas
laterais) na expressão tática, técnica e física de jovens futebolistas.
Métodos: Dez jogadores de nível regional (M±DP = 14,58±0,31 anos) com experiência de treino
e competição (M±DP = 3,64±1,86 anos) participaram em três jogos reduzidos (5x5; duração: 8min; recuperação ativa: 5-min entre séries) em duas condições distintas. A primeira condição
consistiu em não usar balizas nem qualquer tipo de alvo, tendo-se como objetivo manter a
posse de bola. Na segunda condição foram usadas duas mini-balizas laterais em cada linha
final, mantendo-se a lógica formal do jogo de Futebol (obter golos nas balizas adversária e
evitar golos nas suas balizas). As dimensões do campo foram constantes (30x40 m). Os jogos
foram filmados e cada jogador transportou um dispositivo GPS (Qstarz BT-Q1000eX, 10Hz). As
variáveis dependentes analisadas foram: regularidade da distribuição espacial no campo
(medida através de entropia), análise tempo-movimento (distância total percorrida, distância
total percorrida a baixa, alta e muito alta intensidades e distância em sprint) e ações técnicas
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(passes, dribles, desarmes e intercepções). Para análise dos dados foi aplicada uma ANOVA de
medidas repetidas com dois fatores (condição: sem balizas e com mini-balizas laterais; 3 jogos
por cada JRC).
Resultados: Ao nível tático foram observadas diferenças estatisticamente significativas para os
valores de entropia, para as duas condições estudadas (p = 0.002; η2 =0.761). Nos JRC com
balizas laterais, as zonas ocupadas pelos jogadores foram significativamente mais regulares.
Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre condições, para a distância
total percorrida (p= 0.001; η2 = 0.805) e para a distância percorrida a baixa intensidade (p =
0.003; η2 = 0.73), com os jogadores a cobrirem maiores distâncias no jogo sem balizas. Para
além das diferenças registadas entre JRC ao nível de distância percorrida, foram também
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre jogos para a condição “sem
balizas” (p = 0.001; η2 =0.741), o que pode ser explicado devido à fadiga ou ao efeito de
aprendizagem. Não foram encontradas diferenças significativas entre ações técnicas, apesar
de, no seu conjunto, estas ocorrerem com maior frequência no jogo reduzido sem balizas.
Conclusão: Os JRC com balizas laterais parecem induzir contextos de jogo em que os jogadores
apresentam menor variação das suas posições e, por conseguinte, tais constrangimentos
podem ser utilizados para promover situações de treino nas quais a noção do posicionamento
no campo é um requisito relevante. Esta menor variação posicional leva a que os jogadores
percorram menores distâncias e apresentem maior regularidade ao nível das suas áreas de
intervenção predominantes. Por outro lado, os JRC sem balizas induziram maior variabilidade
posicional e maiores exigências físicas, embora apenas no que respeita à distância total
percorrida e à distância percorrida a baixa intensidade. Tal sugere que a maior variabilidade
posicional destes jogos é conseguida essencialmente em contextos que fazem apelo a baixas
intensidades.
Palavras-chave: Jogos Reduzidos e Condicionados; Manipulação de Constrangimentos;
Balizas.
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