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RESUMO 
 

O desenvolvimento actual e o nível competitivo alcançado pelo jogo de râguebi têm exigido níveis de 

performance cada vez mais elevados. Neste sentido, o desempenho das equipas em situação de treino e 

de competição deve ser analisado pormenorizadamente. A análise do jogo (AJ) tem sido pouco explorada 

para caracterizar, monitorizar e avaliar a performance em jogos de râguebi. Com o presente estudo, 

pretendemos contribuir para que se possam dar respostas a um vasto conjunto de questões suscitadas 

neste domínio do conhecimento e que tenham repercussões assinaláveis no conhecimento e 

desenvolvimento do jogo de râguebi. Neste contexto, os objectivos do presente estudo foram identificar as 

variáveis de acções do jogo e de resultado que melhor distinguem as equipas que vencem das equipas 

que perdem os jogos. De igual modo, pretendemos identificar estas tendências para os jogos que 

terminam mais equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados no seu resultado final. Este tipo de 

análise será realizado independentemente para um grupo IRB e um grupo Super 12. Os dados utilizados 

no presente estudo foram obtidos a partir de duas bases de registo: 1) Rugby Stats Fair Play Sports 

Analysis Systems e 2) Rugby Match Analysis and Statistics. A amostra foi constituída por 342 jogos de 

râguebi, divididos posteriormente em dois grupos: (i) grupo IRB constituído por 135 jogos pertencentes ao 

Campeonato do Mundo (RWC) de 2003; Campeonato do Mundo (RWC) de Sub 21 de 2005; Torneio das 

Seis Nações de 2004, 2005 e 2006 e Torneio das Três Nações de 2004 e 2005 e (ii) grupo Super 12 

constituído por 207 jogos pertencentes aos Torneios dos Super 12 de 2003, 2004 e 2005. Os jogos foram 

agrupados em função da sua diferença pontual final, procurando indagar de que modo tendem a associar-

se entre si em função da diferença no resultado final. As variáveis a serem analisadas foram subdivididas 

em variáveis de acções do jogo (e.g., passes realizados, penalidades concedidas, recuperação de bola) e 

variáveis de resultado (e.g., ensaios, conversões, pontapés de penalidade). Os procedimentos estatísticos 

utilizados i) análise exploratória inicial, ii) análise de clusters e iii) análise discriminante, permitiram 

associar jogos entre si, tendo sido definido por nós como critério de agrupamento a diferença na 

pontuação final dos jogos. Separámos e classificámos grupos de dados com o objectivo de encontrar uma 

função linear que defina a separação máxima entre grupos; isto é, evidenciar quais as variáveis mais 

poderosas na classificação dos sujeitos nos 3 grupos de clusters. Os resultados permitiram concluir que 

os jogos equilibrados ocorreram em maior número e que o maior contributo para o resultado final dos 

jogos adveio da marcação de ensaios. As equipas que venceram os jogos equilibrados, defenderam mais 

(realizaram mais placagens), cometeram menos erros na utilização da posse de bola e variaram mais as 

suas formas de jogo (maiores frequências de jogo á mão e jogo ao pé). Em jogos desequilibrados, as 

equipas que venceram os jogos no grupo IRB, ganharam mais bolas no alinhamento e foram mais 

eficazes na defesa (menos placagens falhadas). As placagens falhadas e os alinhamentos perdidos 

apresentaram poder discriminatório nos dois grupos, IRB (ICCEI=-0,43) e (ICCEI= -0,42) e Super 12 

(ICCEI=-0,34) e (ICCEI=-0,38). Nos jogos muito desequilibrados as equipas que venceram os jogos 

concederam mais penalidades, realizaram mais e falharam menos placagens. O maior contributo para 

diferenciar os grupos (IRB e Super 12) em relação às variáveis de resultado adveio dos valores de 

marcação de ensaios e conversões, IRB (ICCEI=0,53) e (ICCEI=0,46) e Super 12 (ICCEI=0,72) e 

(ICCEI=0,57). Entender as razões que contribuem para o sucesso ou insucesso da equipa em jogos 

equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados, permite tornar o treino mais específico e contribui 

decisivamente para a melhoria das performances desportivas. 
 

Palavras-chave: Râguebi; Análise do Jogo; Categorias de Jogos; Análise discriminante 
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ABSTRACT 

 
Currently, the development and competitive level reached by the rugby game has been demanding 

performance levels to reach a higher standard. In this sense, the acting of the team in training or 

competition situation should be analyzed to the detail. The analysis of the game has been little explored to 

characterize, to monitor and to evaluate the performance in rugby games. With the present study, we 

intended to contribute so that one can give answers to a vast group of subjects raised in domains of the 

knowledge and that can have repercussions marked in the knowledge and development of the rugby 

game. In this context, the aim of the present study was identifying the variables of actions of the game and 

result that best discriminate between winning and losing teams. Likewise we intended to identify these 

tendencies for the games that the end result was more balanced, unbalanced and very unbalanced. This 

type of analysis will be accomplished independently for an IRB and Super 12 group. The data used in the 

present study were obtained starting from two bases: 1) Rugby Stats Fair Play Sports Analysis Systems 

and 2) Rugby Match Analysis and Statistics. The sample was constituted for 342 rugby games. For the 

effect we formed two groups: (i) Group IRB constituted by 135 belonging games the: Rugby Word Cup 

(RWC) of 2003; Rugby World Cup Sub 21 of 2005; Six Nations of 2004, 2005 and 2006 and tournament of 

the Tri Nations of 2004 and 2005 and (ii) Group Super 12 constituted by 207 games belonging to the 

tournaments of the Super 12 of 2003, 2004 and 2005. The games was contain according to their final score 

difference, trying to investigate that way tend to associate amongst themselves in terms of difference in 

end result. The variables that were analyzed were subdivided in variables of actions of the game (e.g. 

passes, penalties conceded, turnovers) and result variables (e.g. tries, conversions, penalty kicks). The 

statistical procedures i) initial explore analysis, ii) cluster analysis and iii) discriminante analysis, allowed to 

associate games to each other, having been defined by us as grouping criterion the difference in the game 

final score. We separated and classified groups of data with the aim of finding a linear function that it 

defines the maximum separation among groups that is, to evidence which the most powerful variables in 

the classification of the subjects in the 3 clusters groups. The results allowed finding that the balanced 

games happened in larger number and the largest contribution for the game final score occurred of the 

tries scored. The winners in the balanced games had more tackles made, they made fewer mistakes in the 

use of the ball and they varied more your game. In unbalanced games, the winners in the group IRB, they 

won more balls in the lineouts and they were more effective in the defence (less tackles missed). These 

variables discriminate the groups, IRB (ICCEI=-0,43) and (ICCEI = -0,42) and Super 12 (ICCEI=-0,34) and 

(ICCEI=-0,38). In the very unbalanced games the winners they hade more penalties, more penalty 

conceded and they missed more tackles. The differences in groups (IRB and Super 12) it occurred for the 

values of tries scored and conversions, IRB (ICCEI=0,53) and (ICCEI=0,46) and Super 12 (ICCEI=0,72) 

and (ICCEI=0,57). To understand the reasons that contribute to the success or failure of the teams in 

games balanced, unbalanced and very unbalanced, it allows turning the most specific training and it 

contributes decisively to the improvement of the sport performances. 

 

 

Keywords: Rugby; Game Analysis; Categories of Games; Discriminante analysis 
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RÉSUMÉ 
 
Actuellement, le développement et le niveau compétitif atteints par le jeu de rugby exigent des niveaux de 

performance de plus en plus élevés. En ce sens, la performance des équipes en situation d’entraînement 

et compétition doit être analysée en promenoirs. L'analyse du jeu est un peu explorée pour caractériser, 

diriger et évaluer la performance pendant les jeux de rugby. Avec cette étude, nous prétendons contribuer 

pour pouvoir répondre à un vaste ensemble de questions suscitées dans les domaines de connaissance 

et que cela puisse avoir des répercussions visibles dans la compréhension et développement du jeu de 

rugby. Dans ce contexte, les objectifs de cette étude ont été savoir quelques variables d'actions du jeu et 

variables du résultat révélé différences dans les jeux équilibrés, déséquilibrés, très déséquilibrés bien sur 

eux en fonction d’un résultat final.   Cet analysé à séparé pour deux groupes IRB et Super12. Les données 

utilisées dans cette étude ont été obtenues à partir de deux bases  de registre: 1) Rugby Stats Fair Play 

Sports Analysis Systems et 2) Rugby Match Analysis and Statistics. L'échantillon est constitué par 342 

jeux de rugby séparé postérieurement pour deux groupes: (i) Groupe IRB constitué par 135 jeux 

appartenant aux : Championnat du Monde (RWC) de 2003; Championnat du Monde (RWC) de Sub 21 de 

2005; Six Nations de 2004, 2005 et 2006 et Tournoi des Trois Nations de 2004 et 2005 et (ii) Groupe 

Super 12  constitué par 207 jeux qui appartiennent aux tournois du Super 12 de 2003, 2004 et 2005. Les 

jeux et groupé  en fonction de leur différence ponctuelle finale, en essayant enquêter de quelle manière 

ont tendance à s’associer entre eux en fonction de la différence en résultat final. Les variables analysées 

ont été à nouveau divisées en fonction des variables d'actions du jeu (e.g, passes, pénalités, arrêt de 

volée) et des variables du résultat (e.g, essai marqué, transformations, coup de pied de pénalité). Les 

procédures statistiques i) explore initiale  ii) analyse de clusters et iii) l'analyse discriminante, autorisée à 

associer des jeux à l'un l'autre, eue définie par nous comme grouper le critère la différence dans le score 

définitif prêt. Nous sommes séparés et avons classé des groupes de données avec le but de trouver une 

fonction linéaire qu'il définit la séparation maximale parmi groupes qui sont, manifester lequel les variables 

les plus puissantes dans la classification des sujets dans les 3 groupe des clusters. Les résultats ont 

autorisé la découverte que les jeux équilibrés se sont passés dans plus grand nombre et la plus grande 

contribution pour le score définitif prêt s'est produit des essais marqués. Les vainqueurs dans les jeux 

équilibrés avaient plus d'appareils de levage faits, ils ont fait moins erreurs dans l'usage de la balle et ils 

ont varié plus le jeu. Dans les jeux déséquilibrés, les résultats obtenus ont révélé différences dans le 

groupe IRB, ils ont gagné plus balles dans la touche et ils étaient plus efficaces dans la défense (moins 

placage manqué). Ces variables discriminent les groupes, IRB (ICCEI=-0,43) et (ICCEI =-0,42) et Super 12 

(ICCEI=-0,34) et (ICCEI=-0,38). Dans les jeux très déséquilibré les différences dans les groupes (IRB et 

Super 12) il s'est produit pour les valeurs de essais manquées et conversions, IRB (ICCEI=0,53) et 

(ICCEI=0,46) et Super 12 (ICCEI=0,72) et (ICCEI=0,57). Comprendre les raisons qui contribuent au succès 

ou échec des équipes dans les jeux équilibré, déséquilibré et très déséquilibré, sont très important et 

décisive pour la formation plus spécifique et il contribue pour d´élève la performance du sport. 

 

 

Mots clé: Rugby; Analyse du Jeu; Catégories de Jeux ; l'analyse discriminante. 
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1.1. Preâmbulo e delimitação do problema 
 
A investigação em Ciências do Desporto, no âmbito dos jogos desportivos 

colectivos (JDC), deve ter a competição (jogo formal) como objecto de estudo, 

de modo a obter informação válida do seu conteúdo, expressa em termos 

quantitativos e qualitativos (Mombaerts 1991; Sampaio 2000). Desde sempre 

que os métodos e meios capazes de medir a performance dos jogadores e das 

equipas têm sido alvo de grande interesse e preocupação por parte de 

inúmeros investigadores. No que diz respeito particular ao jogo de râguebi, já 

em 1907, Maurice Martin, jornalista do “Petite Gironde”, publicou o primeiro 

registo de observação de um jogo (ver Figura 1.1). O documento, apresentava 

um diagrama de ocupação do terreno do jogo durante a final do campeonato de 

França, disputado entre as equipas Bordelais e Parisiens (cujo resultado 

terminou 14-3). De igual forma, podem também observar-se algumas notas 

referentes aos acontecimentos mais importantes do jogo. De facto, a 

curiosidade em conhecer o conjunto de factores que justificam o sucesso 

desportivo, quase remonta à origem de cada modalidade desportiva e constitui-

se como um dos fundamentos que melhor sustenta o processo de investigação 

científica.  

 

    Figura 1.1 Diagrama de ocupação do terreno do jogo da final do campeonato de França de 1907. 
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Garganta (2001) refere que a análise da performance nos JDC tem 

possibilitado:  

 
i) configurar modelos da actividade dos jogadores e das equipas; 

 
ii) identificar os traços da actividade cuja presença/ausência se 

    correlaciona com a eficácia de processos e  a obtenção de resultados  

    positivos; 

 
iii) promover o desenvolvimento de métodos de treino que garantam 

    uma maior especificidade e, portanto, superior transferibilidade; 

 
iv) indiciar tendências evolutivas das diferentes modalidades desportivas 

 
O jogo de râguebi tem sido objecto de estudo por parte de vários 

investigadores e treinadores. Grosso modo, a maioria dos estudos publicados 

procura conhecer melhor a actividade dos jogadores nas suas várias vertentes 

(morfológica, biomecânica, fisiológica, psicológica…). Apesar de se poder 

esperar o contrário, não são muito frequentes os estudos publicados sobre a 

análise do treino e da competição (para refs. ver Coupon 1970;Treadwell 1987; 

Godomet 1987; Menchinelli et al.1992; Devaluez 2000; Jackson 2003; Laird & 

Lorimer 2003; Jones et al. 2004; Eaves et al. 2005; James et al. 2005; Sayers & 

Washington 2005; Williams et al. 2006). A procura de benefícios no sentido de 

melhorar a qualidade da performance desportiva através da análise do jogo 

(AJ) é evidente. Garganta (2001) refere que em relação às tendências da AJ, 

os estudos produzidos pelos autores vêm recorrendo a metodologias diversas, 

tais como a análise sequencial (Mendo 1996; Ardá 1998), a análise de 

unidades tácticas e de clusters (Garganta 1997; Sousa 2000), a análise de 

coordenadas polares (Gorospe 1999), o estudo das unidades de competição 

(Álvaro et al. 1995) e a análise de bases de dados (Bishovets et al 1993; 

McGarry & Franks 1995). 
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Por outro lado, Janeira (1994) refere que os investigadores têm procurado 

esclarecimentos acerca da performance desportiva dos jogadores e das 

equipas (basquetebol), na tentativa de se identificarem os factores que influem 

significativamente no rendimento desportivo e, sobretudo, a forma como eles 

interagem para induzirem eficácia.  

Sampaio (2000) partilha da opinião de que a AJ, entendida como o estudo das 

acções desenvolvidas pelos jogadores e pelas equipas em situação de jogo, 

tem produzido um vasto conjunto de conhecimentos, nos domínios da 

performance desportiva com repercussões assinaláveis na direcção e 

condução do processo de treino e competição. Alguns critérios têm sido 

utilizados nos estudos da performance desportiva e um dos mais utilizados 

considera o resultado final dos jogos como o que melhor expressa o sucesso 

das equipas (para refs. ver Marques 1990;Barreto 1995;Sampaio 1997 e 2000). 

Jones et al. (2004) conseguiram identificar apenas duas variáveis 

estatisticamente significativas capazes de diferenciar vitórias e derrotas nos 

jogos de râguebi (alinhamentos ganhos em oposição e marcação de ensaios). 

Esta é a única referência disponível sobre o contraste vitória e derrota nos 

jogos de râguebi. As dificuldades na explicação deste contraste a partir destas 

acções do jogo foram evidentes. Ou seja, os autores reconheceram a 

dificuldade em distinguir equipas vitoriosas de equipas derrotadas a partir dos 

alinhamentos ganhos em oposição e de marcação de ensaios. Este facto, pode 

sugerir que ainda permanecem questões por explicar neste domínio e que os 

desenhos metodológicos ainda podem ser melhorados. 

A ideia de realizar uma categorização dos jogos em função da diferença 

pontual final está presente na literatura de JDC1. As referências de 

investigações realizadas neste domínio evidenciam divergências relativamente 

aos: i) critérios de inclusão dos jogos nas respectivas categorias, ou seja quais 

os valores de corte que separam as categorias, ii) número de categorias em 

estudo e iii) designação dessas mesmas categorias. 
 

                                                 
1 Para refs. ver no Andebol: Mráz 1988, Silva 1998, 2000, 2005, Volossovitch et al. 2002 e Varejão 2004, no 
Basquetebol: Marques 1990, Janeira 1994, Kozar et al. 1994, Barreto 1995, Sampaio 1997, 2000 e Ferreira 2006, no 
Futebo: Menaut 1982 e Dufour 1983, no Futsal: Oliveira 1999 e no Voleibol: Maquieira 2007. 
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Mesmo a partir do conhecimento empírico podemos presumir que os factores 

determinantes do desfecho final dos jogos dependem da diferença expressa no 

seu resultado final. Por exemplo, o conjunto de factores que determina o 

desfecho final de um jogo decidido por 1 ponto apresenta, muito 

provavelmente, diferenças substanciais quando comparado com o conjunto de 

factores que determina o desfecho final de um jogo decidido por 20 pontos. 

No que diz respeito ao jogo de râguebi, não são conhecidos estudos que 

permitam identificar e categorizar os jogos. Neste contexto, parece 

metodologicamente acertado realizar as análises em função da categoria de 

jogos. 

Por outro lado, os estudos nestes domínios utilizam como variáveis as acções 

técnico-tácticas do jogo, medidas pelo registo de frequências. Não está 

disponível na literatura qualquer referência acerca da modelação da 

performance no jogo a partir destas variáveis. No entanto, Courneya & Carron 

(1992) apresentam um modelo que, apesar de ter sido construído para estudar 

o local do jogo, apresenta uma diferenciação interessante para este tipo de 

variáveis (ver Figura 1.2).  

Nos tipos de performance desportiva, as primárias enquadram as variáveis que 

expressam a execução de determinadas acções do jogo (e.g., formações 

ordenadas, alinhamentos, pontapés; rucks e mauls, passes, placagens…), as 

secundárias, enquadram as variáveis que decidem o desfecho final dos jogos 

como as variáveis de resultado (e.g., ensaios, pontapés de penalidade…) e as 

terciárias enquadram as medidas que estabelecem o desfecho final de um jogo 

(e.g., vitória, derrota). 
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A Figura 1.2, mostra o modelo estrutural da investigação proposto por 

Courneya & Carron (1992). 
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Figura 1.2. Modelo estrutural da investigação centrada no local de disputa dos jogos.  

                        (Adaptado de Corneya & Carron 1992). 

 

Para além dos aspectos considerados, a necessidade de conhecer melhor este 

tipo de variáveis em diferentes competições de excelência torna-se 

fundamental. Tradicionalmente, as competições mais importantes do râguebi, 

como por exemplo, Campeonatos do Mundo e Super 12, serviam para constatar 

as diferenças entre resultados, ritmos e estilos de jogo das equipas do 

hemisfério norte e hemisfério sul.  

Estudos publicados neste âmbito por O`Donoghue & Williams (2005); Eaves et 

al. (2005) e Williams et al. (2006), permitem consolidar que, de facto, o ritmo de 

jogo tem vindo a aumentar em consequência das alterações às regras e do 

maior tempo útil de bola em jogo. Por outro lado, alguns investigadores 

(Treadwell et al. 1991; Devaluez 2000; Villepreux 2004 e Mouchet 2006), 

consideram que existem diferentes estilos de jogo de râguebi entre equipas e 

que estas diferenças se reflectem nas variáveis de acções de jogo. Por 

exemplo, as equipas do hemisfério sul sempre deram preponderância ao jogo 

ao pé (contrariamente ao jogo à mão utilizado pelas equipas do hemisfério 

norte). As justificações para tais diferenças são fundamentadas pelos autores 

com base em factores culturais, políticos e sociais.  

 



 ___________________________________________________________________________________________ 
Introdução 

7

Neste sentido, a análise aos jogos de râguebi deve igualmente ser realizada 

em separado em função da competição disputada. Por exemplo, os factores 

que descriminam os jogos das competições mais importantes da IRB e do 

Super 12  podem ser diferentes. 

O enquadramento das questões anteriormente apontadas no domínio do 

conhecimento científico permite o esclarecimento de questões metodológicas e 

operacionais cujas respostas são importantes. Deste modo, a AJ de râguebi, 

poderá ter repercussões assinaláveis na direcção e condução dos processos 

de treino e competição.  

 
1.2. Objectivos e hipóteses. 
 

Em função do exposto, emerge para o presente estudo o objectivo de 

identificar as variáveis de acções do jogo e de resultado que melhor distinguem 

as equipas que vencem das equipas que perdem os jogos. De igual modo, 

pretendemos identificar estas tendências para os jogos que terminam mais 

equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados no seu resultado final. 

Este tipo de análise será realizado independentemente para um grupo IRB e 

um grupo Super 12. A formulação dos nossos objectivos fez emergir o seguinte 

conjunto de hipóteses: 
 

H0 1 - Para o grupo IRB e para o grupo Super 12  existem variáveis de acções 

do jogo2 que discriminam as equipas que vencem das equipas que perdem os 

jogos equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados. 
 

H0 2 - Para o grupo IRB e para o grupo Super 12  existem variáveis de resultado3 

que discriminam as equipas que vencem das equipas que perdem os jogos 

equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados. 

 
 

                                                 
2  Formações ordenadas ganhas; Formações ordenadas perdidas; Alinhamentos ganhos; Alinhamentos perdidos  
Penalidades concedidas; Pontapé livre; Rucks e drive; Rucks e passe; Mauls ganhos; Mauls perdidos; Recuperações 
de bola; Passes realizados; Posse de bola chutada; Erros de posse de bola chutada; Pontapé para a touche ; 
Placagens realizadas; Placagens falhadas e Erros cometido. 
3 Ensaios; Conversões; Pontapé de ressalto ou drop e Pontapé de penalidade.  
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1.3. Estrutura do trabalho 
 
De modo a permitir um reconhecimento mais fácil da estruturação dos 

conteúdos a abordar, o presente trabalho está estruturado de acordo com os 

seguintes capítulos e procedimentos: 

 

Capítulo I. Introdução, na qual apresentamos um preâmbulo e a delimitação do 

problema; Objectivos e hipóteses e a Estrutura do trabalho; 

 

Capítulo II. Revisão da Literatura. Está estruturado de acordo com os 

seguintes tópicos: Considerações acerca da estrutura formal e funcional do 

jogo de râguebi; História do jogo e da análise do jogo de râguebi; O jogo de 

râguebi na actualidade; Investigação cientifica sobre o jogo de râguebi; Análise 

do jogo e Síntese. 

 
Capítulo III. Material e Métodos. Apresentamos inicialmente a descrição e 

caracterização da amostra e sub-amostras, bem como as técnicas, métodos e 

instrumentos utilizados. Segue-se a definição e descrição das variáveis em 

estudo, recolha de dados e fiabilidade das observações. Terminamos este 

capítulo com os procedimentos estatísticos utilizados. 

 

Capítulo IV. Apresentação de Resultados. São apresentados os resultados em 

função dos grupos IRB e Super 12 tendo em conta as categorias dos jogos: 

equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados. 

 

Capítulo V. Discussão dos Resultados. São discutidos os resultados em 

conjunto para os grupos IRB e Super 12 de acordo com as categorias dos jogos: 

equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados. 

 

Capítulo VI. Conclusões. Apresentamos as conclusões mais importantes do 

presente estudo 

 

Concluímos o estudo com as referências bibliográficas e os anexos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1.Considerações acerca da estrutura formal e funcional do jogo de râguebi. 

 
O objectivo principal do jogo de râguebi é marcar mais pontos que o 

adversário, sendo possível marcar pontos através de duas formas distintas:  

i) marcação de ensaio 4 (vale 5 pontos) e ii) jogo ao pé: pontapé de conversão 

de ensaio (vale 2 pontos), pontapé de penalidade (vale 3 pontos) e pontapé de 

ressalto ou drop (vale 3 pontos). O jogo de râguebi apresenta características 

únicas em relação a outros JDC, tais como: i) elevado número de jogadores em 

campo por equipa (15 jogadores), ii) restrição do passe da bola para a frente 

(lei do jogo nº 12) e iii) frequência e intensidade dos contactos físicos entre os 

adversários (IRB 2006, médias por jogo: 107 placagens 5, 144 ruks 6 e mauls 7, 

31 alinhamentos 8 e 19 formações ordenadas 9). Na literatura revista, os 

jogadores são geralmente agrupados em duas categorias, relativamente à 

estrutura principal dos jogadores: i) grupo de jogadores avançados e ii) grupo 

de jogadores das linhas atrasadas ou três quartos (¾). Os factores chave do 

jogo de râguebi são, de acordo com Greenwood (1997), conceitos que nascem 

da lógica do próprio jogo, tais como: ganhar, utilizar, manter e recuperar a 

posse de bola. As fases do jogo dividem-se em: i) fases de conquista (e.g., 

alinhamento e F.O) e ii) fases de lançamento do jogo (e.g., pontapé de início, 

pontapé de 22 metros, pontapé de penalidade e pontapé livre). Os motivos que 

desencadeiam a realização das fases do jogo dependem das seguintes 

características: ordenadas pelo árbitro, os jogadores e a bola começam a 

acção desde uma posição estática, ou os jogadores ocupam posições já 

definidas antes do jogo. O regulamento (lei do jogo nº 7) distingue ainda linhas 

de fora de jogo para cada fase, permitindo o equilíbrio entre atacantes e 

defensores.  
                                                 
 
4 Lei do jogo nº 09 (para mais ref. ver anexos A e B) 
5 Lei do jogo nº 15 (para mais ref. ver anexos A e B) 
6 Lei do jogo nº 16 (para mais ref. ver anexos A e B) 
7 Lei do jogo nº 17 (para mais ref. ver anexos A e B) 
8 Lei do jogo nº 19 (para mais ref. ver anexos A e B) 
9 Lei do jogo nº 20 (para mais ref. ver anexos A e B) 
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A função do jogador que tem a posse de bola é atacar com o objectivo de 

marcar pontos. Em situação de defesa, o jogador tem como objectivos: 

recuperar a bola, parar o ataque ou limitar as opções do ataque. Para tal, tem 

ao seu dispor os seguintes meios: organizar-se para negar espaço e tempo ao 

adversário e avançar sobre ele, criando pressão.  

As leis do jogo determinam que a equipa que tem a posse da bola define as 

linhas de fora de jogo, vantagem e de placagem e em que podem ocorrer as 

seguintes situações: a defesa bloqueia o ataque, o ataque supera directamente 

a defesa sem nenhuma oposição ou a defesa recupera imediatamente a bola. 

Se a defesa bloqueia o ataque, irá ocorrer uma paragem espontânea e como 

consequência é criado um ponto de fixação do jogo e um agrupamento de 

jogadores ao redor da bola. Este tipo de agrupamento pode receber o nome de 

ruck se a bola está no solo ou maul se a bola está nas mãos de algum jogador. 

Quando o ataque supera directamente a defesa sem nenhuma oposição, são 

provocadas as fases dinâmicas do jogo em que jogadores e bola estão em 

constante movimento. Por fim, se a defesa recupera imediatamente a bola, 

ocorre a possibilidade de um contra-ataque encerrando assim um ciclo de jogo.  

São três os tipos de jogo revistos na literatura e aceites pela maior parte dos 

investigadores, jogadores e treinadores (Conquet & Devaluez 1978; Deleplace 

1987; Nerin 1987; Villepreux 1987; Hughes & Clarke 1994; Greenwood 1994, 

Hunter & O’Donoghue 2001; Eaves et al. 2005 e Mouchet 2006):  

i) jogo penetrante ou agrupado. Tipo de jogo que se joga à mão, muito 

característico do grupo de jogadores avançados e que se joga sobre um eixo 

vertical e profundo. Este tipo de jogo é normalmente utilizado quando a defesa 

está permeável e os seus jogadores dispersos em campo. 

ii) jogo ao largo ou aberto, em que se joga sobre um eixo horizontal com 

a bola a circular lateralmente para criar ou utilizar espaços livres. Jogo 

característico do grupo de jogadores das linhas atrasada, também designados 

como jogadores ¾. 

 iii) jogo ao pé, permite ao atacante criar ou aproveitar a existência de 

desequilíbrios defensivos, tentando manter a posse de bola ou obter pontos.  



 ___________________________________________________________________________________________ 
Revisão da literatura 

 12

Durante o jogo de râguebi há momentos em que uma das equipas não tem 

posse de bola, assumindo o papel defensivo. Neste contexto, deve ter como 

principais objectivos impedir que a equipa contrária marque pontos e recuperar 

a posse de bola. A este respeito, Evert (2006) escreve que é cada vez mais 

importante considerar a defesa proactiva e, por isso, considera que a defesa 

deve “atacar o ataque”. Esta atitude, provavelmente possibilitará mais 

recuperações de bola para contra-atacar. Neste contexto, a esta atitude, 

costuma-se chamar pressão defensiva (pressionar é negar tempo e espaço à 

equipa contrária). Ao reduzir-se o tempo que o atacante tem para tomar 

decisões e realizar gestos técnicos, força-se a que o mesmo possa cometer 

erros. Ao negar-se espaço, reduzem-se as opções ao ataque. Mediante a 

possibilidade de se poder jogar a bola com as mãos e com os pés é necessário 

ocupar o campo tanto no eixo horizontal (e.g, amplitude defensiva) como no 

seu eixo profundo (e.g, profundidade defensiva). O`Donoghue & Williams 

(2005) referem que, para se poder obter alguns êxitos na defesa, será 

necessário organizar as linhas defensivas, ter eficácia nas suas 

movimentações e, por último, mas não menos importante, treinar as “atitudes” 

defensivas individuais e colectivas. As linhas defensivas são geralmente 

aceites na literatura (Greenwood 1978; Deleplace 1987; McKenzie et al.1989; 

Bracewell 2003; Villepreux, 2004, James et al. 2005) como sendo três. A 

primeira linha defensiva que tem como principal objectivo a recuperação rápida 

da bola à frente da linha de vantagem. Esta linha é formada geralmente por 

jogadores que se encontram mais próximos do adversário. A segunda linha 

defensiva, tem como principal função evitar os possíveis pontapés curtos ou 

parar o jogo atacante resultante de fases dinâmicas mais próximas da linha de 

vantagem. Formam esta linha, jogadores não participantes na primeira linha 

defensiva e que se encontram em zona próxima do adversário. Por fim, a 

terceira linha defensiva, tem como função recuperar a bola atrás da linha de 

vantagem e é constituída por jogadores mais afastados e que tendem a vir a 

apoiar a defesa.  
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As deslocações individuais e colectivas dos jogadores nos espaços “vazios” e 

em determinadas zonas vulneráveis do campo, permitem minimizar o espaço 

disponível que a equipa em ataque pode dispor para organizar o seu jogo e 

contra-atacar. A placagem, como acção técnica defensiva individual e 

fundamental do jogo (Bracewell 2003; James et al. 2005) é permitida pelas leis 

do jogo como forma de parar o jogador com posse de bola. Neste contexto, 

Evert (2006) refere que são muitas as exigências físicas e mentais que a acção 

técnica individual de placagem requer ao jogador nas fases de aproximação, 

zonas de mobilização, pontos de contacto e recolocação. De acordo com 

Eaves & Hughes (2003), o número médio de ocorrências de acções de 

placagem por jogo internacional é de 110. Neste sentido, os aspectos 

defensivos do jogo devem ser cuidadosamente treinados pelas equipas.  

 
2.2. História do jogo e da análise do jogo de râguebi. 
 
Os primeiros estudos sobre a modalidade ajudaram a conhecer melhor a sua 

evolução ao longo dos tempos. Bodis (1987) refere alguns momentos 

importantes da história e evolução do jogo de râguebi:   

1 - Em 1846, escreveram-se as primeiras regras a adoptar pelos 

diferentes colégios, clubes e universidades inglesas.  

2 - No ano de 1877, as equipas internacionais reduzem o número de 

jogadores de 20 para 15 elementos.  

3 - Em 1882 são nomeados árbitros neutros para os encontros 

internacionais e em 1886 é formada a International Rugby Football Board 

(IRFB, hoje IRB) 10. A IRFB foi constituída pela Inglaterra; Irlanda; Escócia e 

País de Gales, com o propósito de assegurar um código de leis que serviria 

para reger os jogos internacionais. Devido a conflitos entre clubes, associações 

e dirigentes desportivos em redor do jogo causados por pagamentos feitos a 

jogadores, é formada em 1893, a Northern Rugby Union League. Com o tempo 

viria a transformar-se na Rugby League 11.  

                                                 
 
10 IRB – International Rugby Board 
11 Rugby League – Râguebi profissional, jogado por 13 jogadores e com regras diferentes do jogo de râguebi de 15. 
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4 - Em 1900, o râguebi participa pela primeira vez nos jogos olímpicos; 

em 1920, pela segunda vez e em 1924, defendendo o ideal olímpico do não 

profissionalismo, participa pela terceira e ultima vez.  

5 - A International Federation of Rugby Amateur (FIRA) 12 surge em 1934 

fruto de um desentendimento entre Franceses e Ingleses, na qual as regras do 

jogo foram o ponto de ruptura entre as nações.  

Bodis (1987) escreve ainda que, em 1960, o jogo teve uma evolução muito 

rápida e foram importantes os factores que contribuíram para essa evolução:  

i) a facilidade de transportes e o incremento das viagens aéreas que 

permitiu o maior contacto entre as equipas dos diferentes países e hemisférios.  

ii) os progressos tecnológicos, a televisão, as mudanças politicas e os 

protestos contra as consequências da politica nos países da África do Sul e do 

Zimbabwe (Apartheid); 

iii) o aparecimento de novas nações reconhecida pela IRB e com uma 

prática de jogo ao mais alto nível (e.g., Estados Unidos; Canadá; Japão; Ilhas 

Fiji, Argentina, Uruguai; Itália, Roménia e Samoa). 

Ao longo de muitos anos, os países anglo-saxónicos desenvolveram um estilo 

de jogo de râguebi muito característico, com orientações para a conquista da 

bola nas fases estáticas do jogo 13 e a sua utilização pela linha atrasada ou ¾ .  

A maioria das equipas europeias adopta este estilo de jogo tipicamente Inglês. 

Ao mesmo tempo, verificavam-se variações entre os estilos de jogo dos Sul-

Africanos e dos Neozelandeses que davam preponderância ao jogo ao pé 

(contrariamente ao jogo à mão utilizado na Europa). As diferenças constatadas 

no jogo provocaram, consequentemente, reacções inéditas e diferenciadas, 

essencialmente ao nível da organização ofensiva. Na Europa, esta dualidade e 

variabilidade de jogo entre optar pelo jogo à mão ou jogo ao pé, originou 

grandes preocupações e reflexões a muitos treinadores. Villepreux (1996) 

considera que o râguebi europeu esteve durante muito tempo estagnado. Tal 

facto deveu-se à procura de orientações e características do estilo de jogo 

tipicamente inglês.  

                                                 
 
12 FIRA – Federação Internacional de Râguebi Amador 
13 Fases estáticas: Formação ordenada (F.O) e Alinhamento (Para mais ref. ver Anexos A e B) 
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As melhores equipas francesas evidenciaram um estilo diferente de jogo, 

certamente mais interessante segundo a sua opinião, mas nunca muito 

separada do estilo geral adoptado tipicamente britânico. Progressivamente, as 

prestações ofensivas tornaram-se cada vez mais eficazes, o jogo modificou-se 

e os jogadores avançados fizeram evoluir o jogo penetrante ou agrupado.  

O jogo realizava-se de uma forma demasiadamente organizada e previsível.  

Eram poucas as opções tácticas que normalmente se faziam sentir no jogo 

penetrante ou agrupado dos avançados ou no jogo ao largo ou aberto das 

linhas atrasadas, transparecendo que cada acção resultava ser um fim em si 

mesma. Os Galeses, nas décadas de 60 e 70, não põem em prática este estilo 

de jogo, mas dominaram o jogo de râguebi a nível mundial. O seu estilo de jogo 

privilegiava a defesa. Por outro lado, no jogo agrupado ou ao largo tornavam o 

ataque mais imprevisível e com maior continuidade. Rapidamente impuseram 

este novo estilo. Treadwell et al. (1991) apresentam um trabalho sobre o estilo 

de jogo do torneio das cinco nações. Através da definição de 10 variáveis de 

acções do jogo diferentes, criaram uma base de dados sobre o torneio das 

cinco nações, no sentido de confirmar as hipóteses de que o estilo de jogo das 

equipas é possível de ser identificado. Concluíram o estudo identificando e 

apresentando um estilo de jogo com base nos seus pressupostos.  

A este respeito, Devaluez (2000) refere que as melhores equipas de râguebi 

evidenciam uma maior proximidade entre elas. No entanto, consegue distinguir 

características particulares nas suas “atitudes” ofensivas em relação ao jogo. 

Villepreux (2004) escreve que os diferentes estilos de jogo de râguebi são fruto 

de diferentes identidades culturais, políticas e sociais. Ao mesmo tempo, refere 

distintas evoluções que proporcionam diferenciados desenvolvimentos da 

modalidade entre nações. Tais factores contribuíram de igual modo para o 

aparecimento do conceito de estilo de jogo, bem como para o surgimento do 

ranking mundial das equipas da IRB o que permitiu diferenciá-las em relação 

aos seus resultados internacionais. 
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Mouchet (2006) considera que a maioria dos analistas, treinadores e 

investigadores do jogo, têm aceite as seguintes características em relação ao 

“estilo de jogo” de râguebi: 

 

Râguebi Australiano: Caracteriza-se pela preponderância de utilização de 

jogo ao pé e de jogo agrupado. Forte qualidade de combate nas situações de 

jogo agrupado e boa organização da primeira linha defensiva 14. 

 

Râguebi Francês: Caracteriza-se pela ocupação eficaz do terreno de jogo com 

circulação de bola pelas linhas atrasadas e constante combate e oposição do 

grupo de jogadores avançados.  

 

Râguebi Neozelandês: Caracteriza-se pelo jogo com utilização de 

movimentações colectivas constantes dos seus jogadores e com 

preponderância de jogo à mão. Privilegiam o ataque, a continuidade e o jogo à 

mão em todo o campo.  

 
Râguebi Sul-Africano: Caracteriza-se pela organização máxima defensiva em 

todas as linhas defensivas e zonas do terreno de jogo. Frequente utilização de 

jogo ao pé como forma de ataque. 

 
Râguebi Inglês: Caracteriza-se pelo jogo extremamente organizado por 

sectores 15 e no seu colectivo total. Jogo de continuidade e de conquista 

constante de terreno de jogo. 

 

Eaves & Hughes (2003) referem que o jogo de râguebi como ele existe na sua 

prática actual, torna-se resultado de sucessivas mudanças, independentemente 

de épocas ou origens das mesmas. Villepreux (1996) refere que o râguebi 

tende a evoluir até um dinamismo e uma movimentação maiores e isto deve-

se, acima de tudo, à criatividade dos jogadores.  

                                                 
 
14 Constituída por jogadores que tentam assegurar a defesa mais próxima do local de posse de bola adversário 
15 Pequeno grupo de jogadores (avançados ou linhas atrasadas) que se organizam em situação de ataque ou defesa. 
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De acordo com a sua perspectiva, o legislador deveria ter em conta 

necessariamente as inovações e, como contrapartida, deveria romper com a 

imposição táctica que em certos períodos tendeu a bloquear a vida do próprio 

jogo. A história do râguebi actual está escalonada por aspectos estratégicos, 

tácticos e técnicos, que demonstram toda a sua evolução e testemunham a 

excelência das melhores equipas. A realização do primeiro Campeonato do 

Mundo de Râguebi (RWC) em 1987, na Nova Zelândia e na Austrália, marcou 

decididamente o início da evolução e desenvolvimento da modalidade. Muitos 

treinadores e dirigentes fizeram grandes debates para melhorar a qualidade do 

jogo. Algumas equipas começaram a utilizar novos recursos tecnológicos para 

analisarem os seus jogos. As cadeias televisivas, permitiam dar a conhecer 

mais informação sobre o jogo aos seus telespectadores.  

Os sistemas para realizar a AJ fizeram evoluir os conhecimentos sobre o jogo, 

ao mesmo tempo que ajudaram a melhorar as performances das equipas.  

A procura de se poderem obter vantagens através da AJ por parte dos 

treinadores e das equipas era cada vez mais evidente. O surgimento de novos 

recursos tecnológicos permitiram novas utilizações e exigiram novos requisitos, 

fazendo aparecer diferentes perspectivas de AJ que contribuíram 

decididamente para o desenvolvimento e conhecimento da modalidade.  

De seguida, apresentam-se os acontecimentos mais relevantes em relação aos 

principais sistemas de análise de jogos de râguebi. 
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2.2.1. Sistemas de análise do jogo. 
 

Resultantes de uma actual e constante evolução tecnológica no âmbito da 

informática e da electrónica, os meios de registo trouxeram um valioso 

contributo para a metodologia observacional quer em acções de observação e 

registo, quer no tratamento dos dados daí resultantes (Anguera et al. 2000). As 

vantagens de ordem operacional que se encontram associadas a esta evolução 

são inegáveis e tornam possível registar comportamentos desportivos, 

observáveis em tempo real, entre muitos outros aspectos. São já muitos os 

sistemas desenvolvidos na área específica da AJ nos JDC. No râguebi, 

diferentes sistemas de registo, surgiram com maior evidência a partir dos anos 

90, fruto do maior desenvolvimento tecnológico e das maiores exigências da 

própria competição. Os sistemas informáticos aplicados ao estudo do 

movimento humano têm sofrido um desenvolvimento significativo. Nérin et al. 

(1990) consideram que a observação em râguebi deve constituir o ponto forte 

do treinador. O treinador deve saber observar para poder comunicar melhor 

com os jogadores e para melhorar comportamentos verificados no treino ou 

competição. Hughes & Clarke (1994) consideram que a observação permite 

avaliar a concepção e tipo de jogo, o planeamento do treino, os meios e os 

resultados alcançados. Os parâmetros essenciais do jogo sobre os quais deve 

incidir AJ são ainda hoje questões em aberto.  

Greenwood (1997) reforça a necessidade do treinador ou do analista se 

concentrar em aspectos do jogo que escapam normalmente aos espectadores. 

Refere que o espectador tende a centrar a atenção na bola e não nas razões 

que originam e justificam a acção, e conclui que, também erradamente e da 

mesma forma, “olha” mais para o ataque do que para a defesa.  

Villepreux (2004) considera que existem duas maneiras de analisar um jogo de 

râguebi: i) contabilizar as bolas ganhas nos alinhamentos e nas formações 

ordenadas e ii) considerar o jogo de râguebi como um todo, associando o 

movimento da bola com os jogadores. O movimento, exprime-se pelo tipo de 

jogo (e.g., jogo agrupado ou jogo ao largo) em que a sua utilização pretende 

criar desequilíbrios na defesa.  
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Esta forma de analisar o jogo vem demonstrar uma total oposição às 

concepções clássicas e tradicionais de AJ expressas no jornalismo desportivo 

francês de referência da época (e.g., L´Equipe e Midi-Olimpic). As observações 

realizadas em jogos de râguebi, limitavam-se aos critérios quantitativos dos 

ganhos de bola nas fases de conquista (e.g, F.O e alinhamentos).  

Nerin et al. (1990) sugerem que uma boa maneira de analisar o jogo é observar 

o seu movimento. Muitos autores, com trabalhos realizados no âmbito dos 

JDC, apresentam diferentes noções de análise de acordo com critérios e 

taxionomias diferenciadas (McGarry & Franks 1995; Hernández & Ramos 1996; 

Garganta 1997; Sampaio 2000; Knudson & Morrisson 2001, Hughes & Bartlett 

2002; Tipper 2003; Duthie et al. 2005, Mouchet 2006).  

Villepreux (2004) destaca os contributos dos analistas de jogos de râguebi. A 

necessidade de quererem explicar o jogo, bem como de poderem avaliar as 

equipas em confronto, permitiu fazer evoluir e reforçar a importância da AJ.  

A procura pela utilização de novas tecnologias de informação permite também 

que as acções realizadas pelos jogadores e pelas equipas possam ser 

analisadas detalhadamente e serem objecto de imediatas interpretações. 
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No quadro 2.1, encontram-se os sistemas resultantes do desenvolvimento 

tecnológico mais conhecidos para a AJ de râguebi. 
 

Quadro 2.1. Sistemas utilizados e adaptados para AJ de râguebi. 
 
 

Sistema Referência Origem 
 
 

EBASS 
 

Greenwood et al. (1995) 
 

 
 

Juniper Project 
 
 

Inglaterra 

Rugby Match Analysis http://www.matchanalysis.com Ulster University Inglaterra 

Rugby Database http://www.rugby.com.au ARU Australia 

CCAS Computerized Coaching A.S Johnson & Franks (1997). Univ. British Columbia Canadá 

Dartfish Team Pró http://www.dartfish.com Leicester Tigers Inglaterra 

Match Play http://www.Matchplay.com.au Draco System. Aust/EB Australia 

Sports Code http://www.Sportscode.com Sportstec´s e NSWIS Australia 

Rugby Tracker http://www.esports.co.nz NZRU N.Zelândia 

StadeXpert http://www.StadeXpert.com Clinique Pasteur França 

Team Bath - Match Analysis http://www.bathrugby.com Kandle Limited Inglaterra 

SCRUM Linda et al. (2001) A.G. Communication  USA 

Data Project – Data Video - Rugby http://www.dataproject.com Data Project Italia 

TryMaker Pró – Verusco´s http://www.verusco.com IRANZ N. Zelândia 

StatSci Lee (2002) University of Auckland N. Zelândia 

Prozone - Rugby http://www.prozonesports.com Prozone Inglaterra 

Game Breaker http://www.GameBreaker.com - Inglaterra 

Observer Video-Pro http://www.Noldus.com TrackSys Holanda 

RUCOI Brewer & Jones (2002) RFU Inglaterra 
 

STI – Systéme Tratement Informa. 
 

Mouchet (2006) 
 

Lab. GEDIASP 
 

França 

Game Analysis Rooyen et al. (2003) NSWIS / SAR África do Sul 

RugbyStats – Fair-Play http://www.fairplay.com. SportsData Pty Ltd/a Australia 

NAC.Sport Elit RT http://www.NacSport.es Nac.Sport Espanha 

SportPlan http://www.IRB.com IRB Inglaterra 

Piero System http://www.BBC.PieroSystem BBC Research Inglaterra 

Inscriber - INCA Rtx http://www.Inscriber.com Sports Coaching Softw. N. Zelândia 

OODA Loop Toby (2004) - USA 

CatchBob CatchBob & Girardin (2004) Swiss Federal Institute Suiça 

AmiscoPro / VideoPro http://www.sport-universal.com Sport Universal P. França 

Rugby Statz Pró http://www. rugbystatz.com Red Axe Software Austrália 

GamePlayer http://www.Gameplayer.com IRB / RFU Inglaterra 

SPI - Elite http://www.gpsports.com GPSports, 2000 Australia 
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2.2.2. Sistemas mais utilizados para análise dos jogos de râguebi. 
 
A maior parte dos sistemas disponíveis no mercado permitem o acesso a 

informação importante sobre o jogo, jogadores e respectivas equipas. 

Permitem, de igual modo, poupar muito tempo na pesquisa de informação 

vídeo ou no trabalho desenvolvido, quer por equipas adversárias quer pela 

própria equipa. A AJ desempenha um papel importante no râguebi actual. 

Assim sendo, existem múltiplos factores tais como, combinações tácticas 

variadas ou capacidades técnicas, que são requeridas aos jogadores para 

serem eficazes no jogo de râguebi moderno. Na maioria dos sistemas 

disponíveis são aplicadas diferentes formas de organização da informação e 

que permitem analisar: i) jogos e equipas adversárias: antes da realização de 

qualquer jogo são analisados vários jogos das equipas adversárias para 

identificar os momentos chave do jogo, jogadores mais eficazes, tácticas 

adoptadas e pontos fracos associados ao rendimento. Isto ajuda a planificar as 

estratégias para o jogo seguinte; ii) retorno em tempo real: durante cada jogo, 

podem ser analisados vários parâmetros, servindo para confirmar e registar o 

que acontece durante o jogo ou jogos, bem como permitem preparar vídeos 

para posterior análise detalhada; iii) análise detalhada após o jogo: uma análise 

mais detalhada é possível de ser realizada para confrontar o perfil do jogador 

como o seu desempenho. Esta análise poderá ser encaixada num maior perfil 

de equipa de forma a monitorizar atempadamente o seu desenvolvimento bem 

como o sucesso das intervenções dos treinadores; iv) análise individual do 

jogador e seu retorno: a cada jogador pode ser fornecido o retorno do seu 

rendimento individual de acordo com os padrões da equipa. Esta informação 

pode ser posteriormente confrontada para fornecer variáveis através dos quais 

é estruturado o desenvolvimento de capacidades específicas bem como o 

treino físico ou técnico individualizado; v) desenvolvimento de capacidades: 

usam estes sistemas para fornecer retorno de treino em tempo real para 

actividades de desenvolvimento específicas. Alguns sistemas permitem ainda, 

observar e comparar performances no jogo de acordo com as dos melhores 

jogadores a nível mundial. 
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Sports Code 
 

A empresa Sportstec concebeu, em 1999, o sistema Sports Code que foi 

desenvolvido em parceria com o Instituto Australiano do Desporto.  

As selecções de râguebi do País de Gales, Escócia e Irlanda utilizam e 

destacam os seus benefícios. Outras utilizações do sistema estão a ser 

estudadas fora de áreas desportivas, como por exemplo, no combate ao crime 

organizado. Do ponto de vista do treinador o sistema permite uma objectividade 

na análise da prestação do jogador, lidando com factos e salientando o que há 

de bom e mau nas suas acções. Do ponto de vista do jogador, permite fazer a 

sua auto-análise e co-responsabiliza-o através das gravações vídeo, durante e 

após o treino ou jogo. O Sports Code permite a criação de perfis de prestação, 

desde a F.O a capacidades individuais do jogador que são depois aplicadas ao 

treino ou jogo. É um trabalho realizado à priori o que o torna mais acessível, 

com rápido acesso à informação e uma maior fiabilidade. Os treinadores 

escolhem com precisão os temas que querem tratar (e.g., alinhamentos 

ganhos, nº de placagem falhadas) e depois adaptam o sistema ao treino ou 

competição, através da selecção destes parâmetros para AJ. A figura 2.1, 

mostra analistas da federação de râguebi do País de Gales utilizando o sistema 

e o equipamento montado em rede portátil, que lhes permite disponibilidade em 

todos os torneios e acesso sempre que necessário. Assim, a qualquer 

momento poderão ser vistos jogos, estatísticas, jogadas tácticas ou ficheiros de 

tudo o que a equipa técnica ou treinador precisar. Outra vantagem é que o 

equipamento não necessita de ser calibrado, o que permite a visualização 

imediata de vídeos, jogadas e muitas outras informações.  
 

 
 
                 Figura 2.1. Analistas da federação de râguebi do País de Gales utilizando o sistema Sports Code 
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Match Play 
 
O match play foi originalmente concebido e desenvolvido em 1999 para 

responder à necessária análise de jogos da liga australiana de râguebi (NRL)16. 

No ano de 2002, o sistema match play software foi adaptado para o sistema 

Windows tornando possível o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Em 

2003, 6 das 10 equipas da NRL utilizavam este sistema. O match play 

registado em 2000 pertence à empresa DracoSystems Austrália/E.B.Software.  

O sistema permite: i) ver performances de jogadores e equipas num ou em 

vários jogos; ii) estudar jogadores e equipas ao pormenor de acordo com as 

indicações do treinador; iii) armazenar e tratar um elevado teor de informação 

de uma época que não está disponível nos sistemas de multicamaras actuais. 

A NRL tem sido líder na utilização de tecnologias de informação em relação à 

análise dos jogos de râguebi. Este facto, tem contribuído fortemente para o 

reconhecimento, importância e expressão que a modalidade evidencia junto de 

muitos órgãos de informação e empresas ligadas às novas tecnologias. A 

figura 2.2 mostra um dos painéis de introdução de dados do sistema em que se 

destaca a gravação vídeo, acções do jogo e resultado, jogadores e tempos. 
 

 

   Figura 2.2. Painel de introdução de dados do sistema Match Play. 

                                                 
 
16 Liga Australiana de râguebi profissional. A Rugby Ligue (profissional) é jogada por 13 jogadores por equipa com 
regras diferentes do jogo de râguebi jogado e conhecido por Rugby Union, jogado por 15 jogadores. 
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TryMaker Pró - Verusco´s  
 
 

A empresa Verusco´s Technologies e o Instituto de Investigação de Râguebi da 

Nova Zelândia desenvolveram, no ano de 2002, um sistema chamado 

TryMaker Pró. Este sistema de análise permite obter dados e resultados que, 

posteriormente, orienta para a análise dos factores que contribuíram para o 

sucesso ou insucesso do jogo. O primeiro objectivo é proporcionar informação 

em tempo real. A Verusco´s fornece a equipas de elite de várias modalidades 

desportivas serviços de AJ com reconhecidos sistemas tecnológicos 

computorizados. Estatísticas de jogo, combinadas com uma avançada 

tecnologia de vídeo digital, são hoje importantes no mundo do desporto. 

Jogadores, treinadores e equipas beneficiam altamente ao serem capazes de 

ver a informação sobre os seus jogos que posteriormente transformam em 

melhores desempenhos. A empresa trabalha com os melhores treinadores e 

equipas de râguebi mundiais, de forma a melhorar e actualizar o sistema. 

A figura 2.3 mostra dois painéis do sistema com controlo vídeo de imagem, 

listagem de jogadores, equipas em jogo, acções do jogo e de resultado, por 

jogador, tempos e estatísticas do jogo por equipa. Os famosos, All Black´s 17, 

equipas do Torneio Super12 e da liga Neozelandesa de râguebi (NPC)18 

utilizam este sistema. 

Figura 2.3. Painéis de introdução, armazenamento e tratamento de dados do sistema TryMaker Pró-Verusco´s. 
                                                 
 
17 Nome pela qual a selecção de râguebi da Nova Zelândia é mundialmente conhecida. 
18 Liga Neozelandesa de râguebi. 
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GPSports: SPI - Elite 
 
A GPSports Systems desenvolveu recentemente uma nova geração em 

tecnologia para o seguimento, controlo e avaliação do rendimento desportivo. 

O SPI Elite, comercializado em 2006, é um dispositivo que regista as distâncias 

percorridas e a velocidade dos desportistas. Foi concebido especificamente 

para os profissionais dos desportos de equipa e, na actualidade, é utilizado por 

numerosas equipas que competem em diferentes modalidades desportivas 

(e.g., Premier League; Professional Rugby Union; Australia Rugby League).  

O SPI-Elite permite a medição e registo de parâmetros de aceleração, 

desaceleração, mudanças de direcção, frequências e intensidade dos 

impactos, placagens, colisões e ainda a frequência cardíaca.  

Toda a informação registada pode ser descarregada num computador, para ser 

analisada e manipulada mediante o software TeamMAS (sistema de 

administração do jogador) do GPSports. O sistema TeamMAS possibilita uma 

análise personalizada do desempenho do desportista ao permitir gerar 

informações do jogador comparando as sessões de treino e jogos. Disponibiliza 

ainda, informações individuais para cada jogador e compara diferentes 

jogadores, bem como compara cargas, volumes de treino ou exercícios para 

uma determinada actividade ou sessão. Esta recente forma de analisar o jogo 

proporciona, em termos de conhecimento científico, avanços na possibilidade 

de se poderem estudar parâmetros de carga interna e externa num mesmo 

sistema de registo. A Liga profissional de râguebi australiana alterou, em 2006, 

as regras do jogo para que fosse obrigatório o uso deste sistema. De facto, já o 

tinha feito em 1999 com a introdução e obrigatoriedade dos clubes terem que 

utilizar o sistema Match Play. A NRL criou um centro de análise nacional de 

jogos de râguebi que, semanalmente, divulga a todas as equipas participantes 

na sua Liga, estatísticas detalhadas de todos os jogos e de todos os jogadores. 

Promove ainda, junto de todas as entidades, a elaboração de relatórios 

técnicos que publica sobre as equipas participantes. Com esta medida, a NRL 

pretende aumentar os conhecimentos sobre todos os intervenientes em 

competição e aumentar os níveis de competitividade entre os mesmos.  
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A procura de se poderem obter benefícios com o desenvolvimento e utilização 

de meios e recursos tecnológicos mais evoluídos por parte de analistas e 

treinadores, ajudou ao aparecimento de centros específicos de análise de jogos 

de râguebi que apresentamos a seguir. 
 

2.2.3. Centros de análise de jogos de râguebi. 

 
Sports Data  
 

A empresa australiana Sports Data presta serviços de informação desportiva 

em tempo real. Resultados, notícias, entrevistas, estatísticas e previsões são 

fornecidos a estações televisivas, rádios, redes e servidores de internet, jornais 

e outros serviços informativos. As fontes são dirigidas por agências noticiosas 

como a Fox Sports, NSW, sendo ainda parceiros a NRL Stats, que presta 

serviços de produção técnica e televisiva para treinadores de elite australianos.  

A sua base de registo, rugby stats inclui um staff técnico qualificado e 

acreditado em diferentes áreas (informática, informação técnica, estatística, AJ, 

arbitragem, treino e competição). Em 2004, a SANZAR 19 reconheceu-a como 

sendo a melhor. A figura 2.4 mostra a importância operacional dos sistemas 

Fair Play Pty Ltd Sports Analysis Systems e Rugby Analyst Vídeo Viewer. Os 

sistemas permitem que sejam dadas informações em tempo real aos 

treinadores de râguebi de acordo com as suas indicações. Permitem, ainda, 

outras utilizações importantes pós jogo. Os sistemas foram utilizados no RWC 

Sub 19 e Torneio Super 12 em 2004. 

 

Figura 2.4. Analistas e treinador, utilizando os sistemas no torneio Super12  de 2004. 

                                                 
 
19 União de Federações de râguebi da Austrália; Nova Zelândia e África do Sul. As três federações formam uma 
confederação para promover torneios em comum (Três nações e Super 14 ). 
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IRB - Computacenter e S.A.S 

 

O IRB-Computacenter é uma parceria criada e desenvolvida para ser um 

servidor europeu de serviços de informação e de análise de jogos de râguebi. 

Criado pela IRB, com o auxílio da Microsoft, gere e optimiza tecnologias 

capazes de melhorar a informação sobre os jogos de râguebi. Nos últimos anos 

a IRB tem trabalhado com órgãos de informação, árbitros, federações, 

treinadores e jogadores de râguebi de forma a poderem produzir um completo 

serviço de análise de jogos e de estatísticas de râguebi. O jogo, bem como 

informações do rendimento dos jogadores, são seguidos em directo no estádio, 

por árbitros internacionais, técnicos experientes, engenheiros informáticos e 

programadores. O centro dispõem ainda de analistas experientes que analisam 

e transmitem a um operador dados para posterior tratamento e divulgação. 

Existem ainda 3 árbitros de nível internacional e 4 treinadores experientes que 

se ocupam da análise individual dos jogadores. Cada passe, placagem, 

pontapé, bola perdida ou falha são introduzidos em tempo real numa base de 

dados a partir dos quais são elaborados relatórios e, posteriormente, 

distribuídos aos média. A Computacenter fornece ainda, às estações de 

televisão, gráficos e estatísticas interactivas através da BBC e ainda 

estatísticas pós-jogo. Estas análises são ainda fornecidas às equipas 

participantes, treinadores, bem como aos muitos jornalistas presentes no local, 

imprensa nacional, europeia e mundial. As informações disponibilizadas pelo 

centro são usadas em mais de 40.000 sites. O comité do torneio das seis 

nações escolheu, em 2005, a empresa S.A.S como novo parceiro para analisar 

os jogos do torneio. Actualmente, esta empresa é também fornecedora oficial 

das estatísticas dos jogos de importantes estacões televisivas europeias (BBC; 

France Television; RTE e La7). A figura 2.5. mostra uma perspectiva do 

equipamento utilizado pelo centro de análise de jogos de râguebi do torneio 

das 6 nações. Este, permite ainda, dar informações e estatísticas do jogo em 

directo nos estádios e pós jogo, a muitos órgãos de informação.  
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O centro presta apoio técnico especializado aos treinadores das equipas 

participantes, bem como promove o desenvolvimento tecnológico dos seus 

sistemas de AJ junto das federações. 

 

 

 

    Figura 2.5. Perspectiva do centro operacional de análise e divulgação de jogos de râguebi do torneio das 6 nações. 
                        
 
 
IRB/RWC 2003 
 

Centro especialmente concebido para o RWC 2003, que permitia em directo 

dos estádios, disponibilizar dados e informações dos jogos em Inglês; Espanhol 

e Francês. Disponibilizava todos os jogos e repetições de jogadas importantes 

bem como um arquivo de estatísticas dos jogos, jogadores e equipas aliada a 

uma base de dados. Os responsáveis pela criação do centro IRB lideravam, em 

2003, o uso de novas tecnologias e foram os criadores do sistema informático 

para os jogos olímpicos de Sydney em 2000 e para Salt Lake City em 2002.  

O centro IRB tem inúmeras vantagens tais como centralizar toda a informação, 

transferir funcionalidades e troca de informação entre centros e órgãos de 

informação. Os principais benefícios são: i) a divulgação de resultados com 

elevada fiabilidade; ii) estatística disponível em tempo real e actualizações 

durante os próprios jogos para todos os parceiros; iii) sistema de servidor 

rápido, simples e acessível de qualquer parte do mundo.  
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2.3. O jogo de râguebi na actualidade. 
 
A aferição do nível de desenvolvimento de qualquer actividade sempre se fez 

através da competição; e o desporto, em geral, não foge a esse desígnio. O 

jogo de râguebi tem apresentado um notável avanço global nos últimos anos, 

tornando-se profissional em 1995. Novas iniciativas captaram a imaginação de 

treinadores, jogadores e dirigentes. As grandes competições e torneios da 

modalidade como o Super 12 
20 as Três Nações 21 fazem parte da excelência e 

afirmação do jogo no hemisfério sul. O torneio mais antigo do mundo, o das 

Seis Nações 22, continua a ser o símbolo de afirmação no hemisfério norte.  

O primeiro RWC, realizado em 1987, veio a consolidar a modalidade em 

termos mundiais, efectivando o seu crescimento qualitativo e quantitativo, e 

abriu novas fronteiras para o seu desenvolvimento. De referir que o RWC é, na 

actualidade, o terceiro evento desportivo mais importante a seguir aos Jogos 

Olímpicos e ao Campeonato do Mundo de Futebol. A importância económica 

das principais competições fez emergir novos meios de informação e de AJ.  

A utilização de novos sistemas para a AJ de râguebi como meio de elevar 

performances tornou-se cada vez mais desenvolvida e importante. A evolução 

foi imposta também por introdução de novas regras e inspirada nos valores que 

fazem regra no hemisfério sul. Os tempos mortos nas transmissões televisivas 

passam a ser muito menores, o jogo modificou-se, as equipas jogam mais 

rápido, correm mais riscos e o tempo útil de jogo é maior (Vaz 2000).  

Os acordos comerciais e os recordes de audiências televisivas registados 

vieram a dar um contributo decisivo para o destaque e importância da 

modalidade. O número de jogadores inscritos nas federações aumentou 

significativamente após a realização do RWC 1987. 

 

                                                 
 
20 Torneio realizado pela primeira vez em 1996. Em competição estão presentes 3 selecções regionais da Austrália; 5 
da Nova Zelândia e 4 da África do Sul. Hoje o torneio denomina-se (Super 14) com a entrada a 10 de Fevereiro de 2006 
de mais duas selecções: Os Force da Austrália e os Cheetahs da África do Sul. 
21 Torneio realizado pela primeira vez em 1996 entre as Selecções da Austrália; Nova Zelândia e África do Sul. 
22 Torneio mais antigo do mundo realizado pela primeira vez em 1888. Disputado inicialmente entre os quatro países 
do Reino Unido: Inglaterra; Escócia; Gales e Irlanda. França, juntou-se em 1910 e Itália em 2000. 
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No ano de 2001, a IRB registava um elevado número de jogadores inscritos 

(ver Quadro 2.2). 
 
Quadro 2.2. Total de jogadores inscritos nas respectivas federações de acordo com o ranking e escalões.  
                     (Adaptado de IRB 2001) 

 

O Quadro 2.3. apresenta algumas características dos RWC realizados até ao 

momento. 
 
 
Quadro 2.3. Resumo histórico dos Campeonatos do Mundo de Râguebi (RWC). 
                    (Adaptado de Rugby Planet 2006) 
                    

RWC/Data/País Estádio  Resultado Final  Cap. Equipa Treinador Arbitro/País 
 
 

RWC 1987 
Austrália e 
N. Zelândia 

Eden Park Nova Zelândia 29
França 9 David Kirk Brian Lochore Kerry Fitzgerald 

(Austrália) 
 

RWC 1991 
Inglaterra 

Twickenham Austrália 12 
Inglaterra 6 

Nick  
Farr-Jones Bob Dwyer Derek Bevan 

(País de Gales) 
 

RWC 1995 
África do Sul 

Ellis Park África do Sul 15 
Nova Zelândia 12 

Francois 
Pienaar Kitch Christie Ed Morrison 

(Inglaterra) 
 

RWC 1999 
País de Gales 

Millenium 
Stadium 

Austrália 35 
França 12 John Eales Rod Macqueen Andre Watson 

(África do Sul) 
 

RWC 2003 
Austrália 

Telstra 
Stadium 

Austrália 17  
Inglaterra 20 

Martin 
Johnson 

Clive 
Woodward 

Andre Watson 
(África do Sul) 

 

RWC 2007 
França 

 

Stade de 
France 

África do Sul 15 
Inglaterra 6 John Smit Jake White 

 

 

Alain Rolland 
(Irlanda) 
 

 

As organizações do RWC têm sido disputadas por muitos países. As 

exigências por parte da IRB são cada vez mais altas, não só pelo prestígio do 

evento como também pelos interesses económicos e receitas comerciais que 

promove. 

 

 

Ranking País Total de Jogadores 
Masculinos Séniores Juniores Juvenis Feminino 

 

1 
 

Inglaterra 
 

569,000 
 

204,000 
 

98,000 
 

267,000 
 

5,787 
2 Nova Zelândia 114,023 31,393 31,412 51,218 1,938 
3 Austrália 135,142 53,743 51,645 29,754 2,000 
4 França 218,442 91,59 95,989 30,863 1,902 
5 África do Sul 578,411 190,731 169,785 217,895 - 
11 Itália 37,600 9,900 14,300 13,400 285 
15 Japão 129,626 65,248 42,038 22,340 350 
16 USA 30,345 20,482 9,576 287 6,955 
21 Portugal 3,539 854 357 2,328 103 
22 Rússia 9,160 2,100 1,960 5,100 - 
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No Quadro 2.4 encontram-se os registos totais de audiências e receitas 

comerciais estimadas. 
 
Quadro 2.4. Total de audiências e receitas comerciais estimadas. 
                     (Adaptado de Economic Impact of Rugby World Cup 2003) 
 

RWC Audiência por jogo Audiência TV Mundial  Valor Comercial Net Surplus * 
 

1987 
 

600 mil 
 

300 milhões 
 

£ 3,3 milhões 
 

£ 1,0 milhão 

1991 1 milhão 1,7 biliões £ 23,6 milhões £ 5,0 milhões 

1995 1 milhão 2,6 biliões £ 30,3 milhões £ 17,6 milhões 

1999 1,7 milhões 3 biliões £ 70 milhões £ 47 milhões 

2003 1,8 milhões 3,4 biliões £ 81,8 milhões £ 64,3 milhões 
 

* Contribuição das receitas de publicidade na Internet para IRB 

 
No Quadro 2.5. podemos verificar a importância dos RWC de 1999 e de 2003 

relativamente aos principais eventos desportivos mundiais. O estudo de 

audiências estimadas (audiência cumulativa global e audiência por jogo) 

permite colocar o RWC no 3º lugar dos eventos desportivos mais visionados.  
 
Quadro 2.5. Estudo de audiências estimadas de acordo com os principais eventos desportivos mundiais. 
                    (Adaptado de Economic Impact of Rugby World Cup 2003) 
 

Evento Desportivo Audiência Cumulativa Global Audiência Estimada por Jogo 
 

Jogos Olímpicos 2000 
 

30 biliões 
 

6,7 milhões 

Campeonato do Mundo Futebol 2002 28,8 biliões 2,7 milhões 

Campeonato do Mundo de Râguebi 1999 3 biliões 1,7 milhões 

Campeonato do Mundo de Râguebi 2003 3,4 biliões 1,8 milhões 

Jogos Olímpicos de Inverno 2002 2,1 biliões 1,5 milhões 

 
 
As quantias pagas, em acordos comerciais, pelas estações televisivas para 

garantirem direitos de transmissão dos jogos, permitiu que as informações do 

jogo a proporcionar ao telespectador evoluísse (ver Quadro 2.6). 
 
Quadro 2.6. Acordos comerciais com estações televisivas para transmissão dos jogos do RWC 2003. 
                    (Adaptado de Economic Impact of Rugby World Cup 2003) 
 

País Estação TV Quantias Pagas RWC 2003 – Direitos Televisivos * 
 

Inglaterra ITV / S4C 57 milhões (2003-2007) 
 
 

ITV - Direitos televisivos de todos os jogos 
S4C – 20 Jogos directos 

França France 
Television 22 milhões (2003) Direitos televisivos de todos os jogos 

Nova 
Zelândia TVNZ 10 milhões (1999-2003) 42 jogos directos 

África do Sul M-Net /SABC 11 milhões (2003-2007) M-Net -Direitos televisivos de todos os jogos 
M-Net - Sub licenciou 24 jogos á SABC 

 

* Nota: Foram ainda celebrados acordos televisivos com os seguintes países: Argentina; Paraguai; Uruguai; Ásia;  
            Canada; Geórgia; Itália; Japão; Médio Oriente; Irlanda; Roménia; Rússia e USA. 
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2.4. A investigação científica sobre o jogo de râguebi. 
 
A revisão da literatura permitiu identificar o fim dos anos 70 e início dos anos 

80 como fase de grande produção de estudos nos seguintes domínios: 

i) caracterização do jogo; ii) caracterização do tipo de esforços e dos índices 

fisiológicos dos jogadores; iii) perfis morfo-funcionais dos jogadores por 

posição; iv) condição física geral e específica dos jogadores de râguebi e        

v) lesões. Todavia, é evidente a ausência de estudos do jogo a partir do 

comportamento dos jogadores e das equipas em situação de treino ou 

competição. A este respeito, Hughes & Franks (1997) consideram a informação 

recolhida a partir da análise do comportamento dos jogadores em contextos 

naturais de treino e competição uma das variáveis que mais afectam a 

aprendizagem e a eficácia da acção desportiva.  

Coupon (1970) publica um estudo de estatísticas de jogos de râguebi da I e II 

divisão francesa. O estudo evidencia o carácter intermitente de diferentes 

acções em jogo. Este estudo aparece como um dos primeiros estudos de 

referência na área da AJ de râguebi. Dumoulion & Thon (1978) apresentam um 

estudo sobre os tipos de morfologia dos jogadores em função da posição e do 

nível de competição. Bourrel et al. (1981) estudaram os tipos de esforço e a 

composição corporal de jogadores de rugby de nível internacional e 

propuseram um treino físico diferente para jogadores de râguebi avançados e 

linhas atrasadas. Cazorla & Godemet (1988) desenvolveram um trabalho que 

resultou do estudo de mais de 500 avaliações de condição física dos jogadores 

de râguebi franceses de diferentes idades e níveis competitivos. Mais tarde, 

Nerin & Peyresblanques (1990), Peys (1991), Villepreux (1996), Greenwood 

(1997) e Devaluez (2000) publicam trabalhos sobre o treino físico. Na 

bibliografia revista e publicada, facilmente constatamos que os Franceses, a 

nível Europeu, dominavam os estudos sobre o jogo de râguebi. 

A edição dos livros de Saxton (1971), Conquet & Devaluez  (1978) e 

Greenwood (1978) tornaram-se fontes de referência para muitos treinadores e 

despertaram também o interesse dos que desejavam conhecer melhor a 

modalidade.  
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A necessidade de se dar a conhecer mais sobre a modalidade fez com que em 

Setembro de 1993, a IRB chegasse a um acordo com a Sport Information 

Resorce Centre (SIRC) para a criação do International Rugby Information 

Centre (IRIC)23 . Um dos primeiros projectos desenvolvido por este novo centro 

IRIC foi a publicação de um catálogo de fontes de informação para treinadores, 

árbitros, investigadores e jogadores.  

A IRB e IRIC contactaram autores, instituições, federações e clubes em todo o 

mundo no sentido de obterem listas de publicações para o seu catálogo.  

A informação recebida foi submetida a uma avaliação, tendo em conta a sua 

relevância e, mais tarde, incluída com outras referências e fontes de 

informações numa base de dados previamente identificada pelo SIRC.  

Em 1974, o SIRC era uma pequena organização formada para satisfazer as 

necessidades de informação dos treinadores, jogadores e investigadores 

Canadianos. A sua base de dados, Sport Database 24, é ainda hoje uma das 

bases de dados de referência no mundo do desporto. A informação recolhida e 

seleccionada permitiu criar em 1994, pela primeira vez a maior lista publicada 

de informação sobre o jogo de râguebi. No quadro 2.7, encontram-se os 

trabalhos e investigações que se afiguram mais representativos tendo em conta 

a sua relevância e áreas de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
23 Centro Internacional de Informações de Râguebi 
24 Base de dados do Centro de Recursos de Informação Desportiva 
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Síntese dos principais estudos publicados sobre o jogo de râguebi. 

Quadro 2.7 Principais estudos publicados e revistos na literatura sobre o jogo de râguebi de acordo com 
                    a sua relevância e áreas de estudo. 
 

Áreas de Estudo Autores / Ano 

 

Avaliação Morfológica 

Avaliação Antropométrica 

 

Williams et al. 1973; Dumoulion et al. 1978 ; Bell 1980 ; Maud 1983 ; Ferreira 1985 ; 

Nerin 1987 ; Cazorla & Godemet 1988; Vidalin 1989 ;Carter & Heath 1990; 

Casagrande & Viviani 1993; Holmayard & Hazeldine 1993; Kirby & Reilly 1993; Reilly 

& Ruhn 1993; Carlson & Carter 1994; Rocha 1995; Vaz 1997; Doutreloux et al. 2000. 

 

Biomecânica 

 

Bauer 1983; Milburn 1987,1993 e 1994; Dias 1994; Jevon et al. 1994;  

Ben et al. 1995; Rodano & Pedotti 1988; Quarrie & Willson 2000; Hot et al. 2004. 

Fisiologia 

 

Bell 1973 ; Balague et al. 1976 ; Merwe et al.  1979; Kuchin et al. 1981; Maud 1983 ; 

Boni et al. 1984; Godemet 1987;  Nerin 1987 ; Cazorla & Godemet 1988 ; Ueno et al. 

1988 ; Chanon & Baux 1989 ; Menchinelli et al. 1989;  Vidalin 1989 ; Campi et al. 

1992 ; Deutsch et al. 1997 ; Herbert & Tong 1997 ; Docherty et al. 1998 ; Baker & 

Nance 2001; Gabbett 2002 e 2004; Manso & Cazorla 2002; Aaron et al. 2003. 
 

 

Medicina 
 

e 

Lesões 

 

Archibald 1962; Micheli & Riseborough 1974; Walkdren 1975; Adams 1977; Scher 

1978,1990 e 1983 ;  Burry & Gowland 1980; Durkin 1981 ; Mombet 1983 ; Havkins 

1986; Williams & McKibbin 1987;  Roux et al. 1987 ; Addley  & Farren 1988; 

Romanini et al. 1988 ; Chapman 1991; Silver 1991 e 2002; Dixon 1993; Bottini et al. 

2000; Garraway et al. 2000; Henderson 2000; Tim 2001; Bathgate et al. 2002 ; 

Gabbett 2003; Gabbett & Domrow 2005; Marshall & Loomis 2005; Berry et al.  2006; 

Wilson 2006. 
 

 

 

 

 

 

Treino  

e 

 Competição 

 

Coupon 1970 ; Saxton 1971 ;Conquet & Devaluez 1978 ; Greenwood 1978, 1994 e 

1997 ; Ferreira & Cordovil 1982; R.F.U. 1983; Bouthier & Savoyant 1984 ;Cordovil 

1985 ; Crawford 1985; Franks & Goodman 1986; Deleplace 1987, 2000 e 2002 ; 

Herrero 1987; Hughes & Williams 1987; Nerin 1987 ; Villepreux 1987,1996 e 2004 ; 

Du Toit 1989 ; Nerin & Peyresblanques 1990; Lyons 1991; Mombaerts 1991;Collinet 

et al. 1992; Hughes & Clarke 1994;Hughes & White 1996; Hughes & Franks 1997;  

I.R.B. 2003, 2005 e 2006; Stanhope & Hughes 1997; O`Donoghue 1998; Treadwell 

1998; Pretorius et al. 1999; Vaz 2000 e 2007; Bracewell 2001, 2002 e 2003; Hunter 

& O’Donoghue 2001; McCorry et al. 2001 ; Signes 2001; Halmarick 2002; Hughes & 

Bartlett 2002; Duthie 2003 ; Eaves & Hughes 2003;  Jackson 2003 ; Laird & Lorimer 

2003 ; Rooyen et al. 2003 ; Smith 2003; Jones et al. 2004 ; Mouchet & Bouthier 

2004 ; Coelho 2005 ; F.F.R 2005 ; James et al. 2005 ; O'Donoghue & Williams 2005; 

Sayers & Washington 2005 ; Evert 2006; Mellalieu et al. 2006 ; Morton 2006 ; 

Mouchet 2006; Williams et al. 2006. 

 

 

Psicologia / Sociologia 

 

Fonseca & Rocha 1995; Melnick & Thomson 1996; Hutchins & Mikosza 1998; 

Sanders 1998; D’Urso et al. 2002; Golby & Sheard 2003; Mageau & Vallerand 2003 ; 

Evans & Jones 2004 ; Mellalieu et al. 2004; Cresswell & Eklund 2005 ; Spamer 

2005 ; Cláudio & Laura 2007. 
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2.4.1. Estudos da avaliação morfológica e antropométrica. 
 
Estes estudos dão grande importância não só ao domínio de avaliação e 

caracterização de perfis morfológicos, mas também às exigências das funções 

que o jogo requer. Relativamente às características morfológicas, os 

investigadores são unânimes em considerar dois grupos de jogadores: os 

avançados e os das linhas atrasadas. Os jogadores das linhas atrasadas, mais 

leves e mais rápidos, especialistas no transporte da bola e marcação de 

pontos, são cada vez mais solicitados para outras tarefas de conquista e de 

progressão no terreno de jogo. Por outro lado, os jogadores avançados são 

solicitados para a conquista e manutenção da posse de bola nas F.O, 

alinhamentos, rucks e mauls. Estudos efectuados em Portugal por Ferreira 

(1985), Rocha (1995) e Vaz (1997), concluem que os jogadores portugueses 

apresentam índices morfológicos e antropométricos abaixo das médias 

apresentadas nos estudos de referência de (Maud 1983 , Cazorla & Godemet 

1988 e Vidalin 1989). Este facto, segundo Rocha (1995), constatava-se 

facilmente nos jogos internacionais de râguebi em que o tamanho dos 

jogadores portugueses e respectiva morfologia era claramente inferior.  

Vaz (1997) considerava necessária uma reflexão sobre os processos de 

selecção e recrutamento dos jogadores de râguebi portugueses, no sentido de 

se melhorarem estas características. Já em 1964, Tanner considerava que a 

falta de algumas capacidades físicas para determinada prática desportiva podia 

limitar a evolução do jogador para níveis superiores de performance.  

Bell (1980) evidenciou a importância dos perfis somáticos dos jogadores de 

râguebi nas situações de contacto (e.g., placagem) onde são exigidos elevados 

níveis de estabilidade e potência. No jogo de râguebi, onde o contacto físico é 

frequente e intenso, por exemplo, o peso corporal surge fortemente associado 

ao êxito nas fases estáticas de conquista de bola (e.g, F.O) e nas fases 

dinâmicas de ataque (e.g, rucks e mauls). De facto, o perfil mesomórfico é o 

mais associado ao sucesso no jogo (Carlson & Carter 1994; Rocha 1995 e 

Doutreloux et al. 2000). 
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2.4.2. Estudos na área da biomecânica. 
 

Da literatura disponível, constata-se que existe pouca informação que 

caracterize a força exercida pelos jogadores durante as acções decorrentes do 

jogo de râguebi. Os estudos de Milburn (1987,1990 e 1994) destacam-se pela 

especificidade da avaliação individual de força na F.O. Estudos com referência 

à técnica de formar na F.O, foram feitos por Bauer (1983) e Milburn (1993), 

com o objectivo de investigar a sua associação com as lesões ocorridas na 

F.O. Os autores fizeram recomendações no sentido de reduzir e eliminar 

lesões, fazendo alusão à importância da revisão das leis em relação à F.O. Os 

trabalhos de Ródano & Pedotti (1988) e Dias (1994) limitam-se a caracterizar a 

força produzida pelos jogadores avançados na situação de F.O, podendo estes 

resultados ser utilizados como instrumentos para o diagnóstico do treino 

técnico e como indicador de força máxima e explosiva dos jogadores. 

Curiosamente, não encontramos nos estudos publicados métodos de treino de 

força específicos para a manutenção ou aumento dos índices de força para o 

grupo de jogadores avançados na F.O. De acordo com Milburn (1993), a força 

permite diminuir o risco de lesões e melhorar o desempenho em especial para 

o grupo de jogadores avançados durante a realização das F.O em jogo. As F.O 

são momentos importantes para o sucesso do jogo, com influência nos 

aspectos tácticos, porque asseguram a possibilidade de utilização da bola. Por 

outro lado, maior força explosiva poderá permitir maior velocidade de 

deslocamento e melhor capacidade de impacto em rucks e mauls, facto que 

permite obter vantagem na bola disponível para jogar. Evert (2006) identificou 

que o posicionamento dos jogadores de râguebi e a sua corrida são 

determinantes no momento da placagem. O autor concluiu que estas variáveis 

podem estar associadas ao sucesso das equipas. Estes estudos sugerem que 

as diferentes manifestações da força têm uma grande importância para os 

jogadores de râguebi com repercussões nas suas acções do jogo e de 

resultado. Por outro lado, do ponto de vista da realização dos gestos técnicos 

(e.g., passes, pontapés de penalidade ou drop…) a importância dos 

indicadores biomecânicos (e.g., ângulos de corrida; trajectórias e 

velocidades…) estão associados ao sucesso ou insucesso da sua execução. 
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2.4.3. Estudos na área da fisiologia. 
 

O conhecimento das exigências fisiológicas do jogo requer uma análise 

diferenciada a dois níveis: i) ao nível do jogo global que caracteriza a 

especificidade do jogo de râguebi e ii) ao nível da posição específica do 

jogador, que define os perfis de esforço de cada jogador (Nerin 1987).  

A caracterização do esforço em situação de jogo permite diferenciar uma 

categoria de acções de tipo corrida, (”footing”, corrida de apoio e “sprint”) e 

outra de tipo combate (empurrar, disputa da bola nos ruks e mauls) nas quais 

se registam diferenças significativas quanto às capacidades motoras solicitadas 

em jogo. Do ponto de vista fisiológico, o râguebi, à semelhança de outros JDC, 

é um esforço intermitente. De acordo com Janeira (1994), a expressão das 

técnicas específicas dos JDC, relacionada com os aspectos da força, 

velocidade e da resistência ao esforço intermitente, constituem-se como 

condição necessária para níveis superiores de performance. Dos estudos 

publicados e revistos na literatura na área da fisiologia, destacamos os de 

avaliação do consumo máximo de oxigénio e da frequência cardíaca de 

Cazorla & Godemet (1988), Hazeldine & McNab (1994), Herbert & Tong (1997), 

Manso & Cazorla (2002) e Aaron et al. (2003). O Quadro 2.8, apresenta uma 

tabela com valores de referência para jogadores de râguebi da Federação 

Inglesa para avaliação do VO2 max de acordo com o teste de Astrand. 25 
 
Quadro 2.8 Tabela de valores de referência da Federação Inglesa de Râguebi para avaliação do 

      consumo de O2 (ml/Kg/min). 
 
 

Idade 
 

15 - 17 
 

18 - 23 
 

24 - 29 
 

30 - 39 
 

40 - 49 
 

50 - 59 
 

Muito pobre 
 

< 32 
 

< 31 
 

< 30 
 

< 27 
 

< 24 
 

< 21 

Pobre 33-39 32-38 31-36 28-34 25-30 22-27 

Abaixo da Média 40-46 39-43 37-42 35-39 31-35 28-32 

Média 47-52 44-51 43-48 40-45 36-40 33-36 

Bom 53-58 52-57 49-54 46-49 41-45 37-39 

Muito Bom 59-64 58-63 55-59 50-56 46-48 40-44 

Excelente > 65 > 64 > 60 > 57 > 49 > 45 

                                                 
 
25 Astrand, P. & Rodahl, K. (1987). Tratado de Fisiologia do Exercício 2.Edt.Guanabara, Rio de Janeiro. 
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A caracterização e avaliação das exigências específicas da competição, do 

comportamento dos jogadores em situação real de treino ou competição, bem 

como dos seus indicadores de resistência, permite gerir o esforço dos 

jogadores e orientar o treino e a competição. A figura 2.6, mostra os valores de 

frequência cardíaca obtidos por um jogador de rugby, semi-profissional da I 

divisão inglesa durante um jogo. Na 1ª parte do jogo o valor médio de 

frequência cardíaca foi de (167±9) e na 2ª parte (165±11). No intervalo o valor 

foi de (124±5). A avaliação do esforço do jogador em competição, permite 

conhecer o seu estado de forma e entender melhor as suas performances. 
 

    Figura 2.6. Aaron et al. (2003). Valores de frequência cardíaca durante a 1ª e 2ª parte de um jogo de râguebi. 

 

Por exemplo, uma maior potência aeróbia permite realizar mais trabalho com 

menor dispêndio de energia e melhor capacidade de recuperação. A frequência 

cardíaca pode ser utilizada como indicador da intensidade do esforço e da 

recuperação. Do ponto de vista das variáveis de acções do jogo e resultado é 

provável que as equipas com melhor condição física possam cometer menos 

erros provocados pela fadiga (principalmente nas partes finais dos jogos).  
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2.4.4. Estudos na área da medicina e lesões. 
 

Estudos conhecidos nesta área de Micheli & Riseborough (1974), Scher (1978, 

1983 e 1990), Burry & Gowland (1980), Roux et al. (1987), Romanini et al. 

(1988), Bathgate et al. (2002), Gabbett (2003 e 2005), têm-se centrado sobre o 

diagnóstico das causas e dos efeitos das lesões nos jogadores. Foram ainda 

estudados indicadores capazes de predizer o aparecimento do tipo de lesão e 

incidência da mesma em grupos de risco. Estudos de Walkdren (1975), Durkin 

(1981), Chapman (1991), Tim (2001). Marshall & Loomis (2005) e Wilson 

(2006), diagnosticam elementos chave que se devem ter em conta para que a 

integridade do jogador seja cuidada e considerada em relação ao jogo. Estudos 

de ocorrência de lesões em clubes e federações como os de Watson (1981), 

Havkins (1986), Addley & Farren (1988), Gibbs (1993), Dixon (1993), Bird et al. 

(1998), Henderson (2000), Gabbett & Domrow (2005) e Berry et al. (2006), 

foram desenvolvidos no sentido de se conhecer melhor os tipos de lesões e 

prevenir as mesmas.  

Williams et al. (2006), ao estudarem o efeito das alterações às regras em 2005 

verificaram que o tempo de bola em jogo tem aumentado. No entanto, o estudo 

sugere que mais tempo de bola em jogo, significa mais continuidade, mais 

acções, mais substituições (agora permitidas pelo regulamento) e também mais 

interrupções no jogo por “pequenas lesões”. Pese embora estas “pequenas 

lesões” não incapacitarem o jogador para continuar em jogo, certo é que o 

jogo, nestes momentos, é interrompido. Ou seja, jogos com diferentes tempos 

úteis vão influenciar de forma substancial as frequências das variáveis de 

acções de jogo e resultado. Por exemplo, nos jogos com mais tempo útil é 

natural que se realizem mais passes e mais placagens. 
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2.4.5. Estudos na área do treino e competição. 
 

Os livros publicados por Saxton (1971), Conquet & Devaluez  (1978), 

Greenwood (1978), Nerin (1987), Deleplace (1987) e Villepreux (1987), 

apresentam diferentes abordagens em relação às formas de se treinar o jogo 

de râguebi. Por outro lado, a importância da competição difere entre os estudos 

de Villepreux (1996), Treadwell (1998), Eaves & Hughes (2003), Rooyen et al. 

(2003), Mouchet & Bouthier (2004). Apesar das diferentes perspectivas, a 

maioria dos autores alerta para a importância da interligação entre treino e 

competição. De facto, a procura constante pelo aumento das performances dos 

jogadores em situação de treino e competição é a preocupação da maioria dos 

treinadores. Os estudos produzidos nestas áreas têm permitido conhecer 

melhor a importância do treino para o jogo de râguebi. Estudos de O`Donoghue 

& Williams (2005); Eaves et al. (2005) e Williams et al. (2006), permitem 

consolidar que, de facto, o ritmo de jogo tem vindo a aumentar em 

consequência das alterações às regras e do maior tempo útil de bola em jogo.  

Jones et al. (2004) conseguiram identificar apenas duas variáveis 

estatisticamente significativas capazes de diferenciar vitórias e derrotas nos 

jogos de râguebi (alinhamentos ganhos em oposição e marcação de ensaios). 

As dificuldades na explicação deste contraste a partir destas acções do jogo 

foram evidentes.  

O enquadramento das questões anteriormente apontadas no domínio do 

conhecimento científico, permite o esclarecimento de questões metodológicas 

e operacionais cujas respostas são importantes. Deste modo, novos estudos 

na área da AJ de râguebi, poderão ter repercussões assinaláveis na direcção e 

condução dos processos de treino e competição.  
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2.5. Análise do jogo. 
 
Um dos primeiros estudos que se conhece no âmbito da AJ nos JDC foi 

realizado pelos norte-americanos Messersmith e Corey em 1931, na qual dão a 

conhecer um método para determinar distâncias percorridas por um jogador de 

basquetebol. Garganta (1997) define que no contexto dos JDC, a identificação 

dos factores que estão associados à eficiência e à eficácia dos jogadores e das 

equipas, quer em contexto de treino quer na competição, tem constituído 

tarefas prioritária da investigação. Janeira (1994) refere que os investigadores 

têm procurado esclarecimentos acerca da performance diferencial dos 

jogadores e das equipas, na tentativa de identificarem os factores que 

condicionam significativamente o rendimento desportivo, e sobretudo, a forma 

como eles se entrecruzam para induzirem eficácia. Sampaio (2000) partilha da 

opinião de que a AJ, entendida como o estudo das acções desenvolvidas pelos 

jogadores e pelas equipas em situação de jogo, tem produzido um vasto 

conjunto de conhecimentos nos domínios da performance diferencial com 

repercussões assinaláveis na direcção e condução do processo de treino e 

competição. Contreras & Ortega (2000) fazem referência a cinco factores 

principais que determinam a dificuldade da AJ: i) o número de jogadores que 

participam no jogo; ii) o carácter interactivo das condutas dos jogadores; iii) o 

grau de evolução da modalidade e a sua lógica interna; iv) o grande número de 

factores que afectam directa e indirectamente o rendimento, v) a dimensão da 

própria competição. Garganta (2001) escreve que a análise do jogo tem como 

principais funções diagnosticar, corrigir, tratar os dados recolhidos e 

disponibilizar informação sobre a prestação dos jogadores e das equipas, 

permitindo identificar as acções realizadas por aqueles e as exigências que 

lhes são colocadas para as produzirem.  
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São conhecidos vários autores portugueses que destacam a importância e as 

vantagens da realização da AJ para o processo de treino e competição; entre 

outros, destacamos: Sarmento (1987); Marques (1990); Castelo (1992); 

Mesquita (1992 e 2007); Maia (1993); Claudino (1993); Moutinho (1993); 

Rebelo (1993); Tavares (1993 e 1996); Janeira (1994); Sarmento (1987); 

Fonseca & Rocha, (1995); Bessa (1995); Barreto (1995); Bezerra (1995); Silva 

(1999); Borges (1996); Oliveira (1996); Garganta; (1996,1997,2001 e 2007); 

Maçãs (1997); Sampaio (1994, 1997, 2000 e 2007); Mendes & Janeira (1998); 

Araújo (1998); Leitão (1998); Barbosa (1999); Mortágua (1999); Martins (2000); 

Vaz (2000); Sousa (2000); Rodrigues (2004); Pacheco (2005); Coelho (2005) e 

Silva (2006). A importância e as vantagens da realização da AJ são hoje mais 

evidentes para a definição de estratégias para o sucesso. A actualização 

constante das novas tecnologias ligada aos melhores sistemas computorizados 

actuais, permitem um uso diferenciado da informação da AJ de acordo com as 

pretensões mais exigentes de quem as requer, bem como de quem as analisa. 

As investigações e os estudos sobre o jogo de râguebi confirmam a tendência 

da utilização das novas tecnologias, sendo interessante notar que foi, 

sobretudo, a partir da segunda metade dos anos 90 que a mesma atinge uma 

maior expansão. O surgimento de novos recursos de análise, capazes de 

permitir a obtenção de informação de forma mais rápida, consistente e 

objectiva sobre o jogo de râguebi, fez de igual modo emergir novos problemas. 

Na verdade, são poucos os momentos de abertura e de disponibilidade à 

informação e aos recursos utilizados pelas melhores equipas.  

Os conhecimentos e os recursos utilizados passam a ser guardados e 

protegidos por técnicos, treinadores, equipas, clubes e federações. O seu 

conhecimento e divulgação aparecem inicialmente de forma lenta e pouco 

esclarecida. Os poucos estudos iniciais são ainda o reflexo deste tipo de 

comportamento sobre a AJ na modalidade.  

De facto, são necessários ainda mais estudos sobre a AJ de râguebi de modo 

a poderem ser dadas respostas a muitas das questões deixadas em aberto 

sobre o jogo e sobre a modalidade. 
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2.5.1. Vantagens da realização da análise do jogo. 
 
São já muitos os autores que destacam a importância e as potencialidades da 

AJ. A recolha, registo, armazenamento e tratamento de dados a partir da 

observação das acções do jogo e de resultado são actualmente muito 

importantes para o controlo, avaliação e reorganização do processo de treino e 

competição nos JDC.  

O grau de informação que as equipas técnicas e treinador podem retirar da AJ 

é elevado. O Quadro 2.9., destaca algumas das vantagens da realização da AJ 

de acordo com alguns autores. 
 
Quadro 2.9. Vantagens da realização da AJ. (Adaptado de Silva 2006). 
  
 

 

Autores 
 

 

Vantagens da Realização da AJ 
 
Moutinho (1993) 

 
- Identificar e compreender os princípios estruturais do jogo, os critérios de eficácia de  
  rendimento individual e colectivo, e a adequação dos modelos de preparação. 

 
McGarry & Franks (1995) 

 
- Analisar e inferir tendências ou padrões de jogo; 
- Realizar uma avaliação imparcial de performance desportiva e focar a atenção do 
  treinador nos indicadores chave do comportamento desportivo 

 
O`Donoghue (1998) 

 
- Monitorizar a evolução dos jogadores; 
- Direccionar a atenção do treinador para os aspectos chave 

 
Sampaio (2000) 

 
- Aceder ao conhecimento organizado do jogo e aos factores que concorrem para o  
  sucesso desportivo; 
- Planificar e organizar o treino, tornando os seus conteúdos mais objectivos e específicos 
- Regular a aprendizagem, o treino e a competição. 

 
Garganta (2001) 

 
- Configurar modelos de actividade dos jogadores e das equipas; 
- Identificar os traços da actividade cuja presença ou ausência se correlaciona com a 
  eficácia de processos e a obtenção de resultados positivos 
- Promover o desenvolvimento de métodos de treino que garantam maior especificidade 
- Indicar tendências evolutivas das diferentes modalidades desportivas 
 

Silva (2006) - Meio de evolução do processo de treino e das competições 
- Aprofundar o conhecimento relativo ao jogo 

 
Hughes & Reed (2007) 

 
- Identificar os pontos fortes e fracos da própria equipa e do adversário. 
- Oportunidade de optimizar performances de jogadores e equipa para os jogos seguintes 
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2.5.2. Tipos de análise de jogo: Quantitativa ou Qualitativa. 
 

A revisão da literatura permite verificar que a análise quantitativa de 

comportamentos e gestos técnicos tem sido um dos tipos de análise mais 

utilizada pelos investigadores. Oliveira (1996) defende que a AJ deve abranger 

o maior número de elementos do jogo possíveis de uma expressão 

quantitativa, de forma a conferir exaustividade e objectividade ao processo de 

análise. Marques (1995) refere que não existe, até à data, nenhum sistema de 

análise quantitativa do jogo que por si só forneça toda a informação contida 

num jogo. Garganta (1997) considera que os procedimentos algorítmicos 26 e 

heurísticos 27 são importantes na codificação e interpretação das acções 

realizadas pelos jogadores e equipas, alertando para o problema da sua 

complementaridade e compatibilização. Os procedimentos algorítmicos 

comportam a identificação dos estados cruciais para a selecção das operações 

dos descritores, desde que não provoquem um sistema fechado de 

observação. Os procedimentos heurísticos, relacionados com os atributos do 

pensamento criador e da descoberta, revelam-se importantes nas fases de 

selecção dos descritores das acções (categorias e indicadores) e da sua 

reformulação. Não obstante, ambos os procedimentos são importantes na 

codificação e interpretação das acções realizadas pelos jogadores e pelas 

equipas residindo a principal dificuldade na sua complementaridade e 

compatibilização. Garganta (1997) refere que o que deve ser equacionado é a 

suficiente abertura dos sistemas de observação, para permitirem sempre que 

necessário, uma reformulação de categorias e indicadores, garantindo o seu 

permanente aperfeiçoamento e adequação. Sampaio (1997) considera que a 

análise quantitativa, nomeadamente as estatísticas dos jogos, consubstanciada 

num conjunto de comportamentos observados, registados e interpretados, 

permite a obtenção de informação mais consistente e objectiva. 

                                                 
 
26 Nos JDC, o algoritmo, para ser exaustivo, deveria ter em conta todas as alternativas possíveis, o que colide com a 
natureza das numerosas e diversas situações que ocorrem em jogo. 
27 Gréhaigne (1992) refere que como este tipo de procedimento não preconiza uma tal exaustividade, parece revelar 
ser mais apropriado ao carácter não totalmente previsível do jogo. 
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A utilidade das análises quantitativas, neste domínio específico do 

conhecimento, é direccionada para a detecção e caracterização dos padrões 

de comportamento constantes, i.e., para as invariâncias das prestações, no 

sentido de identificar os pontos fortes e fracos das equipas, melhorando assim 

as performances individuais e colectivas (Marques 1990; Sampaio 1997).  

Bolt (2000) considera que a análise quantitativa consiste na medição da 

performance e é geralmente expressa em números e a análise qualitativa 

eficaz, embora mais subjectiva que a análise quantitativa, não é menos 

complexa, uma vez que obriga a uma aproximação interdisciplinar e 

sistemática. Knudson & Morrison (2001) consideram que a observação técnica 

no âmbito desportivo tem sido associada ao desempenho desportivo, através 

da análise qualitativa do movimento e através de parâmetros quantitativos, 

segundo critérios qualitativos. Magnusson et al. (2002) realizaram um estudo 

sobre análise de padrões temporais. Foi desenvolvido e testado um algoritmo 

baseado no pressuposto de que a complexidade das vertentes do 

comportamento humano (performance desportiva) possui uma estrutura 

sequencial que não pode ser totalmente detectada através da mera observação 

ou com a ajuda de métodos estatísticos estandardizados. Concluem que a 

análise estatística da dimensão tempo (quantidade), combinada com a 

detecção de padrões temporais (qualidade), permitiria obter informações mais 

relevantes. Reed et al. (2005) efectuaram um estudo sobre a aplicação de 

novos conceitos e tecnologias aliadas aos JDC com base no computador. 

Concluíram que a utilização de novas tecnologias de AJ, combinadas com a 

experiência da predição humana de um treinador tem um potencial de informar 

e de predizer único e é talvez uma desvantagem critica para os seus 

oponentes.  

Garganta (1996) refere que a análise qualitativa pode ser expressa pela 

percepção individualizada e empírica que cada treinador faz do jogo, 

denotando, por isso mesmo, elevada subjectividade e que, por carecer de 

algum valor cientifico, não tem merecido a maior atenção dos investigadores e 

treinadores.  
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No entanto, e tomando como exemplo os aspectos qualitativos do Scouting  28 

este processo constitui-se como condição importante na preparação desportiva 

de equipas de alto nível. Franks & Goodman (1986) defendem que a análise 

qualitativa baseia-se na nossa análise e na impressão que retiramos daquilo 

que vemos; por essa mesma razão referem que a frase “se pode ser medido é 

um facto, se não pode ser medido, não é mais do que uma opinião”, aplica-se 

também no domínio do treino. Morrison (2000) diz ser necessário ter 

consciência de que outros observadores podem possuir diferentes capacidades 

perceptuais e é importante perceber porque é que vemos coisas diferentes e 

conhecer os factores que podem influenciar a análise qualitativa. Destaca 

factores de: i) definição da tarefa; ii) observação; iii) percepção; iv) Ilusões       

v) tendência para seguir algo esperado. O mesmo autor define um modelo de 

conceptualização para uma análise qualitativa com base na percepção, 

observação, avaliação, diagnóstico e intervenção do treinador.  

Silva (2006) defende que a definição de um modelo conceptual para a análise 

qualitativa, no qual são estandardizados os procedimentos de análise, 

possibilitará que os factores que nela interferem negativamente sejam 

minorados. As metodologias, objectos e objectivos dos estudos direccionam e 

qualificam o tipo de análises que se pretendem utilizar. No entanto, prevalece a 

maior utilização por parte dos investigadores pelo tipo de análise quantitativa 

de comportamentos e gestos técnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
28 Acto de explorar ou de fazer um reconhecimento; Harland (1990) 
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2.5.3. Procedimentos para avaliação de performances. 
 

A AJ preocupa-se com a identificação de elementos críticos, normalmente 

designados por variáveis da performance e que constituem os elementos chave 

para o sucesso (Hughes & Bartlett 2002). 

 McGarry & Franks (1995) referem que a análise de bases de dados permite 

configurar modelos de jogo e permite definir asserções preditivas acerca da 

táctica mais eficaz. As variáveis e procedimentos para avaliação de 

performances com base em métodos estatísticos têm gerado alguma 

controvérsia entre investigadores. Argumentos da aplicação destes métodos 

têm sido debatidos face a aleatoriedade e imprevisibilidade dos 

comportamentos que caracterizam os JDC. Dufour (1991) alerta para as 

dificuldades encontradas na definição de categorias de observação, bem como 

na construção de um algoritmo adequado. Os cuidados a ter na eleição das 

variáveis e dos procedimentos de avaliação para a AJ são fundamentais.  

A modelação da performance a partir de variáveis de jogo, exige um esforço 

qualificado no sentido de se encontrar um método que permita um tratamento e 

análise eficaz dos dados provenientes das recolhas. Alguns critérios têm sido 

utilizados nos estudos da performance diferencial e o mais utilizado aponta o 

resultado final dos jogos como a medida que melhor expressa o sucesso das 

equipas. Sampaio (2000) escreve que alguns autores têm seguido duas vias de 

análise preferenciais: as análises univariadas e as análises multivariadas. 

Actualmente, a avaliação da performance das equipas em situação de jogo 

através das análises multivariadas tem permitido estudar a actividade das 

variáveis num quadro multidimencional (Famose et al. 1998; Janeira 1994; 

Sampaio 1997). Este tipo de estudo tem sido realizado com maior incidência no 

basquetebol, onde alguns autores têm procurado relacionar os indicadores de 

jogo com o resultado final das equipas (Sampaio 1997 e 2000). A eleição 

cuidada de indicadores e de procedimentos para avaliação de performance é 

imprescindível para que a sua análise constitua fonte de informação pertinente. 

A AJ requer a definição clara de instrumentos conceptuais que balizem a 

elaboração de metodologias congruentes com a natureza do jogo.  
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2.5.4. Diferenças nas formas de analisar o jogo de râguebi de acordo com 
          o estudo das variáveis de acções do jogo e de resultado. 
 

No contexto dos JDC, não são conhecidas referências a estudos sobre o jogo 

de râguebi que permitam objectivamente a caracterização de comportamentos 

de sucesso ou insucesso. Apesar destas questões nunca terem sido tratadas 

na literatura do ponto de vista da sua fundamentação metodológica, 

consideramos ser importante conhecer as diferenças nas formas de analisar o 

jogo de acordo com as variáveis de acções do jogo e de resultado.  

No modelo proposto por Courneya & Carron (1992), a performance é 

subdividida em factores primários, secundários e terciários. Nas performances 

primárias enquadram-se as variáveis que expressam a execução de 

determinadas acções (e.g., acções do jogo), enquanto que as performances 

secundárias referem-se às variáveis que decidem o desfecho final dos jogos 

(e.g., variáveis de resultado). Finalmente, as performances terciárias referem-

se às medidas que estabelecem o desfecho final de um jogo (e.g., vitória, 

derrota). Tendo como referência este modelo e respectivo enquadramento que 

utiliza para a performance, podemos referir que, no âmbito do nosso estudo, as 

performances primárias correspondem às acções do jogo e as performances 

secundárias às variáveis de resultado.  

Os estudos revistos na literatura utilizam, preferencialmente, as mesmas 

variáveis de acções do jogo (e.g., F.O, alinhamentos, pontapés; rucks e mauls, 

passes e placagens) que representam acções técnicas e tácticas do jogo, 

realizadas por jogadores e equipas. Como variáveis de resultado, os estudos 

apresentam de um modo geral (e.g., ensaios e pontapés de penalidade) 

acções técnicas nas quais foi possível obter pontos por parte das equipas.  

A este respeito, conseguimos encontrar na literatura de forma muito isolada 

estudos que recorreram de facto à utilização deste tipo de variáveis:  

i) acções do jogo: Coupon (1970), Treadwell (1987), Docherty et al. (1988), 

Menchinelli et al. (1992), Villepreux (1996), Vaz (2000), IRB (2003). 

ii) variáveis de resultado: Nerin et al. (1990), Stanhope & Hughes (1997), 

Duthie (2003), Rooyen et al. (2003).  
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As metodologias utilizadas, bem como os seus procedimentos, não permitem 

no entanto, uma associação entre as variáveis utilizadas e tipo de jogos 

equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados. Os jogos são 

“assumidos” como sendo todos iguais, diferindo os mesmos, no seu resultado 

final. Tradicionalmente, muitas das diferenças encontradas relativamente às 

formas de analisar o jogo de râguebi dependiam das experiências pessoais e 

das intervenções dos diferentes treinadores baseadas nas observações 

subjectivas dos seus jogadores. A utilização deste tipo de variáveis é feita de 

forma muito isolada e, na maioria dos estudos, são feitas análises qualitativas 

expressas pela percepção individualizada e empírica que cada investigador faz 

sobre o jogo. Neste contexto, destaca-se o valor quantitativo destas acções, 

associado à subjectividade de algumas das conclusões dos investigadores. Tal 

facto ocorre, do nosso ponto de vista, pela ausência de alguns critérios de 

definição e fundamentação metodológica.  

O recurso à utilização das filmagens dos jogos e posterior observação em 

vídeo foi o método mais utilizado para a recolha dos dados. A não associação 

entre variáveis de acções do jogo e de resultado é evidente e poderá induzir 

para uma importância menor em relação aos possíveis benefícios que o 

tratamento e análise conjunta das variáveis pode significar para o consolidar de 

informações sobre o jogo de râguebi. 

Na verdade, podemos constatar na literatura que as diferentes formas de 

analisar o jogo de râguebi, de acordo com o estudo das variáveis de acções de 

jogo e resultado, não permitem compreender as diferenças entre vencedores e 

vencidos.  
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Diferentes perspectivas de utilização e de estudo das variáveis de acções do 

jogo e de resultado podem ser observadas no Quadro 2.10. 

 
Quadro 2.10. Estudos e perspectivas da utilização das variáveis acções do jogo e de resultado. 
 
 

Autores 
 

Análise de Variáveis: Acções do jogo / Resultado 
 

Coupon (1970) 
 

Acções do Jogo:    
        

F.O; Alinhamento; Rucks e Mauls, Pontapés. 
 

Acções do Jogo:        
 

F.O; Pontapé; Rucks e Mauls; Passes; Placagens  
Greenwood (1978)  

Resultado: 
 

Ensaios 
 

Treadwell (1987) 
 

Acções do jogo:  
 

Fases Estáticas (F.O; Alinhamentos). 
Fases Dinâmicas (Rucks e Mauls). 

 

Acções do Jogo:  
 

F.O; Alinhamentos; Rucks e Mauls; Placagens.  
Godemet (1987)  

Resultado: 
 

Penalidades. 
 

Docherty et al. (1988) 
 

Acções do jogo: 
 

Pontapé nas zonas do terreno do jogo. 
 

Nerin  et al. (1990) 
 

Resultado: 
 

Ensaios e marcação de pontos com o jogo ao pé. 
 

Menchinelli et al. (1992) 
 

Acções do Jogo: 
 

F.O; Alinhamentos. 
 

Villepreux (1996) 
 

Acções do Jogo:  
 

Fases Estáticas (F.O e Alinhamentos).  
Fases Dinâmicas (Passes; Rucks e Mauls). 

 

  Stanhope & Hughes (1997) 
 

Resultado: 
 

Ensaios; Pontapés de Penalidade. 
 

Acções do Jogo:  
 

F.O; Alinhamentos; Rucks e Mauls; Passes 
Placagens; Tempo útil de jogo                 

 
Devaluez (2000)   

 

Resultado: 
 

Ensaios e Pontapés de Penalidade 
 
Vaz (2000) 

 

Acções do jogo: 
 

F.O; Alinhamentos; Rucks e Mauls; Passes, 
Placagens; Pontapés; Tempos de jogo 

 

Acções do jogo:  
 

F.O; Pontapés; Alinhamentos; Rucks e Mauls; 
Passes; Placagens, Tempos do jogo 

 
IRB (2003) 

 

Resultado: 
 

Ensaios e Jogo ao pé 
 

Duthie (2003) 
 

Acções do Jogo:  
 

Tipos de corrida; Jogo ao Pé; Espaço de Jogo 
 
Rooyen et al. (2003) 

 
Resultado: 

 
Penalidades; Posse bola; Pontapé de Ressalto 

 

Acções do jogo: 
 

 

F.O; Pontapés; Alinhamentos; Rucks e Mauls; 
Passes; Placagens, Tempos de jogo 

 

O´ Donoghue & Williams       
(2005) 

 

Resultado: 
 

Marcação de Pontos  
Situações de Ataque e Defesa  

 

Acções do jogo:  
 

F.O; Pontapés; Alinhamentos; Rucks e Mauls; 
Passes; Placagens; Tempos de posse de bola  

 
IRB (2006) 

 

Resultado: 
 

Ensaios; Pontapés de: Conversão; Ressalto e de 
Penalidade. 

 
 
 
 



 ___________________________________________________________________________________________ 
Revisão da literatura 

 51

2.5.5. Contribuições de estudos disponíveis na literatura para AJ râguebi 
 

No jogo de râguebi, diferentes tipos de notação e de recursos têm sido 

utilizados ao longo dos tempos de acordo com o desenvolvimento tecnológico e 

as exigências da própria competição. O bom conhecimento da estrutura formal 

e funcional do jogo de râguebi e de todas as suas articulações e 

contextualizações requerem, por parte de quem estuda e analisa o jogo, 

especiais cuidados. O jogo apresenta problemas únicos para analisar em 

situações estáticas (e.g, F.O, alinhamentos, recomeço de jogo, opções tácticas, 

pontapés de penalidade e de conversão) e em situações dinâmicas (e.g, rucks, 

mauls, ataque, defesa, placagens, jogo aberto, jogo ao pé). O sistema manual 

de notação sempre teve algumas desvantagens. Os sistemas mais complexos 

envolvem importante tempo de aprendizagem e a quantidade de dados que um 

sistema destes pode produzir envolve muitas horas de trabalho, no 

processamento da informação em termos de output para poder ser utilizado por 

treinador, jogador ou investigador (Hughes & Franks 1997; O´Donoghue & 

Williams 2005). A introdução de sistemas de notação computorizados teve, 

inicialmente, estes dois mesmos problemas, em particular o processamento 

dos dados, para poderem ser considerados de uma forma correcta. Usado em 

análises em tempo real ou em pós evento em conjunto com a gravação vídeo, 

permitia um acesso mais imediato à base de dados (Hughes et al. 2002).  

O´Donoghue & Williams (2005) referem que, ao longo dos tempos, 

sistematicamente, a tecnologia reduziu a informação do jogo a formas 

quantificáveis. Inicialmente, a gravação em vídeo de cada jogo era observada e 

a história do jogo era transcrita para o papel (e.g., tempo de cada jogo, de cada 

acção do jogo, jogadores envolvidos, posição territorial, posse de bola; número 

de alinhamentos, F.O, ensaios, pontapés, penalidades marcadas e falhadas). 
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A realidade de que se mudou a forma de jogar râguebi durante os últimos anos 

é evidente e aceite pela maioria dos analistas, jogadores, treinadores e 

investigadores. Os jogadores são mais altos (Pilardeau et al. 1978, Ferreira 

1985, Reilly & Ruhn 1993, Rocha 1995, Vaz 1997); mais rápidos (Godemet 

1987, Campi et al. 1992; Maud, 1983, Menchinelli et al. 1992, Hazeldine & 

McNab 1994) e mais fortes (Dumoulion & Thon 1978, Reilly 1997, Parsons & 

Hughes 2001). Torna-se também claro que o ritmo de jogo aumentou (Coupon 

1970, Cordovil, 1985, Bessa 1995, Villepreux 1996, Herbert & Tong 1997, Vaz 

2000; Carter 2001; Bracewell 2002, Devaluez 2002, F.F.R 2005 e IRB 2006) e 

registou mudanças significativas. Neste contexto, e apesar de se poder esperar 

o contrário, são poucos os estudos publicados sobre a análise do treino e da 

competição. A seguir, apresentamos uma perspectiva histórica das 

contribuições de estudos disponíveis na literatura para a AJ râguebi. 

 

Coupon (1970) realizou um estudo que aparece na época como sendo de 

referência na área de observação de jogos de râguebi. O autor observou 

equipas francesas de diferentes níveis competitivos e estudou a duração das 

acções do jogo usando técnicas de observação diferida. Com o recurso ao 

vídeo e cronómetro efectuou registos concomitantes de tempo na razão de 

1/100 sobre a imagem. Os resultados permitiram concluir que a duração das 

acções do jogo de râguebi são, em 85% dos casos, inferiores a 20 segundos.  

As paragens atingem os 60% do tempo total de jogo e em média são 

superiores a 20 segundos. Isto significa, segundo o autor, que os jogadores 

estão mais tempo parados ou em espera do que em actividade durante o jogo 

de râguebi. Os resultados permitiram ainda concluir que durante os 80 minutos 

do jogo são realizadas em media 135 acções do jogo e que o tempo médio de 

jogo efectivo era de 27 minutos.  
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Du Toit (1989) realizou análises de tempo e movimento para equipas seniores 

da África do Sul, em 1987. Utilizou para o efeito 3 câmaras de vídeo. Uma 

câmara foi utilizada para filmar o jogo, outra para filmar o ataque e outra para 

filmar a defesa em cada um dos 12 jogos analisados. A metodologia utilizada 

permitiu a possibilidade de comparar o ataque e a defesa no mesmo período 

de tempo, tendo em consideração a disposição dos jogadores em campo.  

Os resultados permitiram destacar que 77% dos períodos de jogo 

correspondem a acções de 20 segundos. As médias encontradas de tempo de 

jogo para os jogadores avançados foram de 14 minutos e 22 segundos e de 12 

minutos e 24 segundos para as linhas atrasadas. As F.O duram, em média, 5 

segundos; os alinhamentos, 4 segundos e os fora de jogo, 6 segundos.  

Os jogadores avançados percorrem em média 3.730 metros e os jogadores das 

linhas atrasadas 3.900 metros. Em média, uma equipa, por jogo, realiza 19 

F.O, 45 alinhamentos, 49 foras de jogo, 35 placagens, 169 passes e 82 

pontapés. Estudos de tempo e movimento sobre o jogo de râguebi têm sido 

realizados por Godemet (1987), Treadwell et al. (1991) e Devaluez (2000), 

utilizando diferentes metodologias e procedimentos mensuráveis em relação 

aos mesmos movimentos analisados (e.g, andar 1 a 3 m/s; joging 2 a 4 m/s; 

corrida 4 a 7 m/s, sprint 6 ou mais m/s). Estas diferenças metodológicas 

causam resultados muito diferentes. As limitações e dificuldades são 

acrescidas e evidentes, quando da comparação de resultados.  

 

Treadwell et al. (1991) apresentam um trabalho sobre o estilo de jogo do 

torneio das cinco nações. Através da definição de 10 variáveis de acções do 

jogo diferentes, criaram uma base de dados, sobre o torneio das cinco nações. 

Durante 4 anos, registaram na base de dados variáveis no sentido de confirmar 

as hipóteses de que o jogo de râguebi apresenta um estilo de jogo capaz de 

ser identificado. Concluíram ser possível identificar e apresentar um estilo de 

jogo com base nos seus pressupostos, sendo igualmente importante objectivar 

e estudar mais e melhor as variáveis de acções do jogo e de resultado. 
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Docherty et al. (1998) analisaram 27 jogadores durante jogos de râguebi para 

perceberem o tempo gasto em várias actividades do jogo. A utilização do 

computador permitiu analisar as frequências totais e percentagens de 6 

variáveis diferentes do jogo. Foram seleccionados 8 jogadores e filmados por 4 

câmaras em cinco minutos de intervalo por um mínimo de 40 minutos por jogo.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que os jogadores gastam, em média 

por jogo, 47% do tempo a caminhar e em jogging, 6% do tempo em corrida ou 

em sprints, 9% do tempo competem pela bola e em 38% estão parados. 

Os jogadores das linhas atrasadas, realizam, em média por jogo, 3% em 

sprints e os jogadores avançados menos de 1%. Os jogadores passam, em 

média, 85% do tempo em actividade de baixa intensidade.  

 

Uma análise atenta à literatura e regulamentação específica das regras do jogo 

de râguebi da IRB permitiu verificar alterações significativas quanto à forma de 

jogar desde 1992. As principais leis do jogo 29 foram significativamente 

alteradas em 1999, o que permitiu um efeito imediato e directo nas diferentes 

formas de jogar e entender o jogo. A IRB, em 2005, refere que se joga mais 

tempo, cinco minutos mais do que nos últimos 20 anos. Esta realidade deve-se, 

sobretudo,  ás alterações das regras. As substituições temporárias por lesão no 

jogador, o aumento das substituições permitidas, os cartões amarelos e 

vermelhos tornaram-se realidade dos jogos. Os três minutos de intervalo entre 

as duas partes do jogo registadas em 1990, passam, a partir de 1999, para 

onze minutos em média. A média de paragens no jogo (e.g,.F.O, alinhamentos 

e faltas) era de 131 em 2001, o que representava 40% mais do que se 

registava em 2005 em jogos internacionais, 93 momentos. Como 

consequência, a bola está mais tempo em jogo (e.g, tempo de bola em jogo, 

IRB 2005, 35 minutos). Nos anos oitenta, o jogo registava em média 24 

minutos. Este aumento, permitiu evidenciar mais movimentos dinâmicos por 

jogo, mais passes, mas também mais lesões. 
                                                 
 
29 Leis: nº3 - jogadores/substituições; nº8 - vantagem; nº 14 - área de validação;  nº 16 - marco; nº18 - blocagem mais 
tarde em 1984 passa a ser designado por placagem; nº 19 - permanecer deitado sobre ou perto da bola, esta lei 
conjuntamente com a lei nº 18 fundiram-se em 1989 dando lugar à lei nº18; nº 20 - formação ordenada (F.O); nº 21 - 
formação espontânea; nº 23 - alinhamento; nº 24 - fora de jogo; nº 26 - obstrução, jogo desleal, incorrecções, faltas 
repetidas; nº 27 - pontapé de penalidade e nº 28 - pontapé livre 
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Devaluez (2000) registou, em média, 150 movimentos dinâmicos (e.g rucks e 

mauls) por jogo, representando 3 vezes mais do que os movimentos registados 

por Nerin et al. (1990). Reilly & Ruhn (1993) reforçaram a ideia de que a 

diferenciação entre os grupos de jogadores (e.g., avançados e linhas 

atrasadas) era evidente. De igual modo, verificaram diferenças nas formas de 

jogar e encarar o jogo em termos tácticos individuais e colectivos.  

O grupo de jogadores avançados realizava menos passes entre o grupo em 

termos percentuais do que em décadas anteriores; no entanto, realizavam mais 

passes em relação ao resto da equipa. O jogador que ocupa a posição 

específica de médio de formação 30 realiza quase tantos passes como os 

restantes 14 jogadores da equipa.  

 

A Austrália Sports Commission & Rugby Union, em 2003, justificam que a 

posse de bola pelas equipas que a detêm é hoje mais difícil de manter do que 

nos últimos dez anos. As equipas procuram manter o maior tempo possível a 

posse de bola em todos os momentos do jogo, não permitindo que a mesma 

seja jogada pelo seu adversário. Em geral, as melhores equipas realizam a 

retenção da bola, tendo como objectivo a posse da mesma em formações 

ordenadas 88%, em alinhamentos 58% e nos restantes momentos do jogo 

83%. O maior registo de recuperações de bola na actualidade, em relação aos 

últimos anos, pode significar que a garantia de posse de bola é mais previsível 

e mais segura em determinadas acções do jogo. Isto não significa, contudo, a 

melhor garantia da posse da mesma, pelas muitas dificuldades que hoje se 

verificam em jogo. As melhores equipas retêm em média 9 bolas em 10 

ocorrências de posse de bola em F.O e 8 bolas em 10 ocorrências de posse de 

bola em alinhamentos. As melhores equipas cometem hoje mais erros na 

utilização da posse de bola e na utilização do jogo ao pé.  

 

 

                                                 
 
30 Posição com o nº 9, responsável por organizar a transição do jogo, das fases estáticas e dinâmicas. 
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As recuperações de bola durante a primeira parte do jogo são em média 4 

vezes mais, comparativamente ao que se costumava registar nesta mesma 

situação. A possibilidade de transferência de posse de bola é hoje também 

significativamente menor devido à redução do número de pontapés no jogo. 

Nos anos oitenta, registavam-se em média 76 pontapés por jogo, hoje 

registam-se, em média, 60. Verifica-se a ocorrência de mais pontapés de 

penalidade concedidos o que sugere que as equipas são mais penalizadas por 

arriscarem mais. Ao mesmo tempo, em 60% das penalidades marcadas são 

tentadas as respectivas conversões aos postes, tendo o respectivo efeito no 

resultado intermédio e final dos encontros. O pontapé de penalidade, regista, 

na totalidade dos jogos, 50% da totalidade dos pontos obtidos em jogo pelas 

melhores equipas.  

A IRB, em 2000, refere que só 34% da totalidade dos pontos obtidos em jogo 

provinham do pontapé de penalidade. Os ensaios são relativamente menos 

apesar de os regulamentos gerais 31 da maioria das federações incentivarem a 

obtenção dos mesmos.  

Villepreux (1996) refere que em 16 jogos observados das melhores equipas, 

durante a ocorrência do torneio das cinco nações de 1994, só em dois deles se 

registaram mais de três ensaios.  

Vaz (2000) constatou no seu estudo que nos últimos anos as melhores equipas 

do mundo utilizavam mais o pontapé de penalidade para tentar obter pontos. 

Conclui ainda que os ensaios continuavam a ter o papel de destaque para se 

poderem ganhar os jogos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
31 A obtenção de uma diferença pontual mais expressiva por parte das equipas que conseguem marcaram mais 
ensaios, traduz-se em diferença pontual no resultado da pontuação final (para mais ref. consultar Sistema de 
pontuação IRB 2006-2007). 
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Jackson (2003) estudou a consistência das rotinas de pré-performance em 

jogadores especialistas em chutar as bolas no jogo de râguebi. Analisou os 

tipos de pontapé em diferentes graus de dificuldade, a diferentes distâncias e 

em diferentes momentos de situações de pressão sobre o jogador que 

pontapeia a bola. Em 41 jogos do RWC de 1999, foram analisados 572 

pontapés efectuados por 39 jogadores. No total dos pontapés analisados, 334 

foram pontapés de penalidade (3 pontos) e 238 foram pontapés de conversão 

de ensaio (2 pontos). Em 504 pontapés, foram observados tempos de 

concentração por parte dos jogadores e em 333 pontapés foram observados 

preocupações com os aspectos físicos e de distância do pontapé.  

Os resultados sugerem uma forte relação entre a concentração individual de 

cada jogador, distância e graus de dificuldade do pontapé em relação ao 

ângulo dos postes. As situações de pressão do jogo, o resultado e os tempos 

de rotina para a preparação e execução do pontapé são igualmente 

importantes para o desempenho do jogador.  

O autor conclui que é necessário tempo, treino e rotinas para a tarefa de 

especialista em chutar bolas em jogo. O tempo de concentração em jogadores 

de elite é fortemente influenciado pela dificuldade do pontapé e não tanto pela 

distância ou situação de pressão em função do resultado. A procura da maior 

obtenção de pontos possíveis por parte das equipas faz com que o 

desempenho deste jogador em campo seja, em muitos casos, decisivo.  

De referir que a IRB, em 2006, faz referência ao aumento da obtenção de 

pontos por parte das equipas através de pontapés de penalidade. 
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Rooyen et al. (2003) compararam as análises estatísticas publicadas pela IRB 

em 2003 sobre a equipa da África do Sul com a análise vídeo de três equipas 

semi-finalistas (Inglaterra; Nova Zelândia e Austrália) do RWC de 2003.   

Utilizaram para o efeito o sistema de análise digital (Sports Code, versão 3.1) 

em 21 dos jogos analisados. Os resultados encontrados permitiram 

diagnosticar que o número de ensaios marcados, conversões e F.O foi similar 

entre as quatro equipas estudadas. A equipa Sul-africana não evidenciou 

diferenças significativas relativamente ao tempo de posse de bola entre as 

duas partes do jogo (9.4±1,2 minutos na 1a parte e 9.6±1,3 minutos na 2ª 

parte). Os movimentos do jogo que permitiram obter pontos através da posse 

de bola no campo adversário são mais frequentes nas zonas laterais.  

A equipa Inglesa obteve mais pontos através do uso do pontapé de penalidade 

e do pontapé de drop ou ressalto. A equipa da Nova Zelândia obteve mais 

pontos através de ensaios. Foram obtidos pontos pelas outras equipas contra a 

equipa Sul-africana 24 vezes, dos quais 58% foram obtidos na 2ª parte do jogo 

e 71% ocorreram após perda de posse de bola.  

Destacam a melhor utilização do jogo ao pé por parte das melhores equipas da 

actualidade, bem como a forma como lutam pela manutenção da posse de 

bola. Como conclusão, indicam que a localização em campo dos movimentos 

iniciados por parte das equipas (e.g., acções tácticas) têm um significativo 

impacto na probabilidade das mesmas poderem obter pontos em jogo.  

As perspectivas futuras referenciadas pelos autores apontam para que as 

equipas venham a ser mais previsíveis em certos momentos do jogo. 
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Bracewell (2003) publicou um estudo sobre a performance individual dos 

jogadores de râguebi usando análises multivariadas. Usou, como procedimento 

estatístico, análises factoriais e multivariadas e reduziu os dados obtidos com o 

seu estudo a 5 factores (ataque, posse de bola, pontapés, recuperações de 

bola e defesa) para formar uma escala simples de performance. Comparando 

estatisticamente as performances observadas com as variáveis de performance 

foi possível uma monitorização de performance individual de jogadores de 

râguebi para uso de treinadores. 

A performance foi registada e processada para uma base de dados de um 

computador, conhecida como a Eagle Ratings 32. Perto de 130 registos e 

medidas são recolhidos usando este sistema de análise. São necessárias, 

aproximadamente, 10 horas de trabalho para que possam ser convertidos 80 

minutos de jogo numa base de dados útil.  

A Eagle Ratings foi utilizada em 2000 durante o torneio de Super 12 e a sua 

licença pertence à federação Neozelandesa de râguebi (NZRFU). De acordo 

com Bracewell (2003), os princípios básicos para se poder obter uma medição 

da performance individual em jogo através de uma base de dados devem 

contemplar as seguintes quatro etapas: i) a performance individual deve ser 

definida; ii) a sua operacionalidade deve incluir todas as tarefas físicas 

relevantes como (e.g., placagens, passes, pontapés) iii) a quantificação do 

envolvimento do jogo e das performances individuais dos jogadores 

representam um grupo de habilidades que podem ser calculadas e iv) a recolha 

e tratamento de todas estas variáveis permite o estabelecer de parâmetros de 

performance. Conclui que a Eagle ratings é uma escala com um sistema 

simples de valores para jogadores de râguebi. Permite comparar valores de 

variáveis de performance individual com o geral dos jogadores por posição 

específica. Combina 5 factores de performance por cada grupo de jogadores 

com iguais posições em campo.  

                                                 
 
32 Produto licenciado em 2000 pela Federação Neozelandesa de Râguebi. 
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Deste modo, é capaz de revelar as performances individuais dos jogadores de 

râguebi, permitindo comparações entre o mesmo jogador e entre jogadores 

com a mesma posição.  

Os resultados apresentados evidenciam que a escala de performance 

apresentada passa pela formulação dos valores médios estatísticos com 

importantes utilizações no contexto desportivo. A escala Eagle é um sistema 

reduzido de valor de performance para jogadores de râguebi em que estão 

representadas muitas performances. O estudo descreve uma perspectiva 

diferente de como se podem calcular performances específicas de jogadores 

de râguebi. Por fim, considera que para se poder ter uma escala individual de 

performance de um jogador de râguebi, as contribuições individuais da equipa 

devem ser consideradas. Neste sentido, a escala de equipa necessita de 

estabelecer as correlações entre os jogadores para que possam ser avaliados.  

Este procedimento poderá permitir que o refinamento desejável ocorra.  
Os procedimentos estatísticos utilizados e as fórmulas matemáticas descritas 

de cálculo conferem, nesta área específica de análise e determinação de 

performances do jogo de râguebi, importantes referências e contributos. 
 

Laird & Lorimer (2003) realizaram um estudo comparativo entre dados 

estatísticos publicados em 2003 pela IRB sobre o jogo de râguebi e estudos 

similares de análise estatística do jogo. A marcação de pontos através da 

marcação de ensaio foi o objectivo principal da comparação do estudo.  

O objectivo principal do jogo é marcar mais pontos que o adversário, sendo 

possível marcar pontos de duas formas distintas: i) marcação de ensaio (5 

pontos), ii) jogo ao pé. Pontapé de conversão de ensaio (2 pontos), pontapé de 

penalidade (3 pontos) e pontapé de ressalto ou drop (3 pontos). As estatísticas 

da IRB demonstraram que em 120 jogos internacionais jogados pelas 10 

melhores equipas do ranking mundial desde 1999, as pontuações finais obtidas 

em jogo pelas equipas em relação à marcação de ensaios têm vindo a diminuir.  

Os resultados permitiram concluir que 75% dos ensaios marcados resultavam 

da obtenção de posse de bola em campo do adversário. Em 48% dos ensaios 

marcados foram usados 3 ou menos passes.  
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Os autores sugerem que, se a posse de bola for ganha pela equipa que 

defende no seu campo, uma opção táctica possível é a utilização dessa posse 

de bola com recurso ao pontapé para o campo adversário. A equipa deverá, 

por isso, tentar recuperar essa bola não permitindo à defesa muito tempo para 

se organizar, forçando-a a errar, a fazer mais passes e diminuindo assim a 

possibilidade de reconquistar essa mesma bola.  

Se a equipa for particularmente forte defensivamente, há uma alta 

probabilidade de a posse de bola ser ganha pela mesma através de uma 

recuperação de bola, mas no seu próprio campo. Tal facto, diminui a 

possibilidade de que a mesma resulte num ensaio. Se a equipa não chuta a 

bola de forma evidente, este comportamento poderá indicar que a mesma se 

preocupa em organizar para ser capaz de correr com a bola e ir de encontro ao 

ensaio. Este tipo de recomendações deverá ser tido em conta em função da 

situação e do espaço do jogo e do momento em que a posse de bola é ganha. 

Outras opções válidas podem ser igualmente bem sucedidas em função do 

posicionamento do adversário em campo.  

Como conclusão, os autores recordam que é possível que uma variável de 

acção do jogo possa de forma separada ter importantes implicações e 

influências na leitura e entendimento do jogo de râguebi. Apesar de a IRB 

considerar as variáveis de acções do jogo e de resultado de forma separada, 

os autores alertam para a importância da sua interligação.  

É fundamental e desejável, para o jogo de râguebi moderno, esta aproximação 

para que o entendimento do mesmo seja mais perceptível e que possíveis 

recomendações efectivas de jogo possam ser feitas e definidas pela IRB.  

Estudos de Hughes & Clarke (1994) e de O`Donoghue & Williams (2005) 

permitem consolidar que, de facto, as alterações às regras do jogo introduzidas 

pela IRB desde 1999 permitiram mais continuidade do jogo, menos paragens e 

mais tempo de bola em jogo.  
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Villepreux (2004) confirma a ideia de que o facto de os regulamentos terem 

valorizado a pontuação obtida pela marcação de um ensaio de 3 pontos para 5, 

respectivamente, justifica, no seu entender, o forte e significativo impacto 

registado no jogo pelo uso do pontapé de penalidade no resultado final. Conclui 

ainda que os jogos são mais longos e mais activos que no passado e que a luta 

pela manutenção da posse de bola não mudou a essência do jogo. O autor diz 

ser perceptível para quem observa o jogo de râguebi dos nossos dias que os 

grupos de jogadores avançados e linhas atrasadas têm uma maior 

homogeneidade, igualdade e capacidade de resposta face às constantes 

mudanças de situações do jogo. As alterações às regras do jogo cedo 

evidenciaram modificações significativas nas formas de se jogar. 

Frequentemente, procuram-se qualificar performances com base em resultados 

subjectivos e inócuos à luz da ciência. São frequentes as modelações tácticas 

do jogo com base nas observações subjectivas dos seus criadores. O querer 

jogar como (…) torna-se frequente nos menos criativos. Os modelos de 

uniformização de conteúdos de treino a serem propostos para equipas em 

diferentes contextos e de diferentes níveis são debatidos por federações e 

posteriormente difundidos por entidades promotoras da modalidade.  

Villepreux (2004) escreve que a uniformização de conteúdos na formação, no 

treino e na competição contribuiu para estagnar o jogo de râguebi europeu. 

Considera ainda ser urgente criar novos saberes, novos pensares e novos 

estudos sobre a modalidade. As preocupações pela melhor fundamentação e 

melhor explicação passam agora pelo saber, aliados às ciências do 

conhecimento no âmbito desportivo. Momentos de reflexão são agora mais 

abrangentes e mais consistentes nas suas análises. Muitos estudos são ainda 

requeridos e necessários para que o desejável conforto da inconformidade de 

investigadores e intervenientes que se preocupam com a modalidade possa 

reclamar novos horizontes e novas perspectivas de análise e de reflexão. 
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Jones et al (2004) realizaram um estudo em que o objectivo foi identificar 

variáveis de performance para equipas de râguebi em função da vitória ou 

derrota no jogo. Destacamos deste estudo as primeiras referências 

encontradas na literatura sobre o desfecho final dos jogos de râguebi (contraste 

entre vitória e derrota). Os autores analisaram 20 jogos de râguebi do 

campeonato Inglês de 2002/2003 de uma equipa profissional de râguebi 

europeia. Foi utilizado o sistema Observer Vídeo Pró (Noldus information 

Technology,Swansea) para observar e registar as variáveis de performances 

em jogos. As variáveis de performance foram identificadas e validadas por 

treinadores de elite e analistas do jogo. Os resultados obtidos pelas variáveis 

de performance foram posteriormente comparados em função da vitória ou 

derrota nos jogos. Os resultados permitiram agrupar a totalidade dos jogos em 

10 jogos disputados em casa e 10 fora. Na totalidade dos jogos disputados, a 

equipa venceu 8 e perdeu 12, com 491 pontos marcados e 723 sofridos. Em 

média foram marcados por jogo 24 pontos e sofridos 36. A ocorrência de um 

número significativo de acções do jogo, combinada com modelos capazes de 

contribuir para extrapolar resultados, podem ser usados para avaliar jogadores 

e equipas. Pese embora as diferentes variáveis e medidas específicas de perfo 

rmance utilizados, só foi possível identificar duas variáveis de performance 

estatisticamente significativas entre vitórias e derrotas (alinhamentos ganhos 

em oposição e marcação de ensaios). O quadro 2.11 mostra os resultados 

estatisticamente significativos do estudo, para as variáveis alinhamentos 

ganhos em oposição e marcação de ensaios. 
 

Quadro 2.11. Resultados estatisticamente significativos das variáveis de performance, obtidos por 
                       Jones et al. em 2004. (Adaptado do estudo de Jones et al. 2004). 
 
 

Variáveis 
 

Total de Jogos (n=20) 
 

Vitorias (n=8) Derrotas (n=12) p 

  

Média 
 

+LC 
 

-LC 
 

Média 
 

+LC 
 

-LC 
 

Média 
 

+LC 
 

-LC 
 

 
 

Alinhamentos ganhos  
 

8.12 12.50 3.70 14.58 38.46 3.70 6.27 11.11 0 <0.05 

Ensaios marcados  38.75 50 25 64.58 80 40 29.17 37.50 14.29 <0.01 
 

LC - Limites de confiança 
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Os resultados sugerem, i) que a conquista de bola no alinhamento é uma 

importante variável de performance em jogo. Neste sentido, os treinadores 

devem ter em atenção os processos de recrutamento e selecção dos seus 

jogadores nesta posição; ii) a marcação de ensaios é uma variável de 

performance determinante para separar as vitórias das derrotas; iii) é difícil 

encontrar diferenças nas variáveis de performance entre vitórias e derrotas não 

tendo sido definidas categorias de jogos. Os autores referem que as variáveis 

de performance permitem avaliar e ajudar os treinadores nas suas intervenções 

e nas suas estratégias para os treinos e jogos. Concluem sugerindo que este 

tipo de variáveis devem ser usados e exploradas para desenvolver futuros 

modelos de performance em jogos de râguebi. 

 

Reed et al. (2005) efectuaram um estudo sobre a aplicação de novos conceitos 

e tecnologias aliadas aos JDC com base no computador. Propuseram o 

desenvolvimento de base de dados capazes de registar muitas das variáveis 

que causam variância nas performances e que sejam capazes de serem 

registadas e analisadas no jogo de futebol e de râguebi.  

Assente em modelos de predição de resultados de performance que comparam 

resultados actuais, foram aplicadas 7 variáveis independentes a uma base de 

dados de jogos para 3 equipas de futebol: Arsenal; Chelsea e Rushden e para 

2 equipas de râguebi: Bath e Wasps.  

No total, foram analisados 380 jogos de futebol e 132 jogos de râguebi. 

Concluíram que, contrariamente ao que refere a literatura, o futebol (57.9%) é 

mais fácil de ser previsível em termos de sucesso do que o râguebi (46.1%).  

As bases de dados, combinadas com a experiência dos treinadores, têm um 

elevado potencial de informação capaz de ajudar a elevar as performances de 

jogadores e equipas em situações de treino e competição. 
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O´Donoghue & Williams (2005) consideram que a alteração das regras e o 

aumento de tempo de posse de bola modificaram o jogo das equipas. 

Estudaram o jogo ofensivo e defensivo, mudanças de posse de bola e estilos 

de jogo no ataque em 4 equipas de râguebi no RWC de 2003. Tendo como 

referência o campo, as distâncias e as linhas defensiva e ofensiva das equipas, 

registaram a ocorrência das situações de ataque ou defesa das equipas. 

 Para cada uma das equipas, a ocasião da posse de bola foi examinada no 

decorrer de todo o jogo. Esta posse de bola muda em função de jogo ganho ou 

jogo perdido. Este estudo permitiu identificar estilos de jogo dando a conhecer 

um ranking das equipas em função das suas prestações nos vários jogos 

disputados. Durante o estudo a dificuldade em registar as movimentações dos 

jogadores em situações agrupadas do jogo (e.g., ruck ou maul) e continuidade 

das acções após placagem, foram difíceis de analisar não só pelo movimento 

da acção como pelo elevado número de intervenientes. Os resultados sugerem 

uma maior aproximação em relação ao estilo de jogo das equipas. 

A diferença média pontual no resultado final dos jogos entre equipas é cada 

vez menor, as equipas realizam mais placagens em jogo e defendem melhor. O 

estudo evidencia ainda alterações no estilo de jogo das equipas em função do 

tempo de posse de bola e em função dos aspectos defensivos do jogo. 

 
James et al. (2005) definiram como objectivo analisar perfis individuais de 

performance por posição específica dos jogadores de râguebi. Foram 

observadas diferenças entre posições específicas de jogadores avançados e 

de linhas atrasadas. As variáveis de jogo (passes, corrida e placagens) foram 

as mais significativas para os avançados e (passes e pontapé) as mais 

significativas para os jogadores das linhas atrasadas.  

A utilização da análise pós-jogo permitiu concluir existirem diferenças entre 

variáveis de jogo e posição específica do jogador.  

Os autores referem que a investigação empírica sobre a análise da 

performance em jogos de râguebi geralmente tem sido limitada a estudos que 

exploram aspectos específicos do jogo.  
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São exemplo os estudos de Hughes & White (1996) sobre o fora de jogo no 

RWC de 1991 e de Doutreloux et al. (2000) sobre a comparação da morfologia 

dos jogadores de râguebi franceses com os do hemisfério sul.  

Investigadores como Jones et al. (2004), Eaves et al. (2005), James et al. 

(2005), O´Donoghue & Williams (2005) e Evert (2006) dão mais ênfase à 

necessidade do desenvolvimento e utilização de variáveis de performance. São 

da opinião que este tipo de variáveis contribuem para a criação de perfis de 

performance, capazes de descrever padrões de um determinado jogador ou 

equipa. A criação destes perfis surge associado às frequências e combinações 

dos “variáveis chave” de performance que permitem alguma predição de 

futuras performances (Hughes et al. 2002). Na verdade, os autores 

reconhecem as implicações e problemáticas das constantes flutuações e 

mudanças na performance no jogo de râguebi. Por exemplo, o facto do ritmo 

de jogo ter vindo a aumentar em consequência das alterações às regras e do 

maior tempo útil de bola em jogo. As performances dependem ainda de 

factores externos, como a capacidade de oposição do adversário, performance 

individual e colectiva, dinâmicas das equipas e mudanças das condições e 

ambiente do jogo (Hughes et al.2002, Jones et al, 2004, James et al. 2005; 

O`Donoghue & Williams 2005). De acordo com Hughes & Reed (2007), a 

formação de um perfil individual de performance requer a utilização de 

“variáveis chave” de performance e o uso de um sistema de análise capaz de 

proporcionar avanços importantes nesta área de investigação.  

As variáveis de performance foram identificadas e avaliadas através de 

validação de desenhos e metodologias bem como através de testes ao sistema 

de análise das performances do râguebi. Inicialmente, os investigadores 

combinaram a sua grande experiência como analistas de performance em 

jogos de râguebi e identificaram numa lista, os factores chave mais importantes 

que permitiam o sucesso ou insucesso por cada posição específica.  

Numa segunda fase, aplicaram um questionário com essa mesma listagem a 

treinadores de elite no sentido de melhorar a validade da mesma.  
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Por fim, asseguraram e validaram o sistema de codificação de variáveis de 

acordo com as definições operacionais para cada variável de performance 

formulado (Partridge & Franks 1989).  

Para assegurar a fiabilidade dos testes de observação, foram calculadas 

percentagens de erros por cada variável (Hughes et al. 2002) e verificou-se a 

possibilidade de calcular variáveis de performance. 

A Figura 2.7 mostra as comparações realizadas entre diferentes posições 

específicas e apresenta as frequências médias (com um intervalo de 95% de 

confiança).  
 

Figura 2.7 Comparações entre variáveis de performance em diferentes posições específicas de jogadores de 
                   râguebi (Adaptado de James et al. 2005). 
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Eaves et al. (2005) estudaram a consequência da introdução do estatuto do 

jogador profissional nas variáveis do jogo nas equipas do hemisfério norte. 

Analisaram 24 jogos internacionais de torneios das 5 e 6 Nações (1988 a 

2002). Como metodologia de análise definiram duas eras (pré-profissional e 

profissional). Cada era foi dividida em dois períodos distintos: 1988 - 1992 e 

1993 - 1995 correspondente a era pré-profissional e 1997 - 1999 e 2000 - 2002 

correspondente à era profissional. Para o efeito, utilizaram 13 variáveis de 

acções do jogo, operacionalmente definidas de acordo com a respectiva acção 

do jogo e codificadas por símbolos de forma a facilitar o seu registo durante o 

processo de observação e notação.  

Como procedimento experimental, utilizaram um estudo piloto de forma a 

validar as observações entre observadores. O estudo permitiu concluir que a 

introdução do estatuto de jogador profissional, em 1995, evidenciou no jogo 

mudanças nas variáveis de acção do jogo e com consequência nas diferenças 

significativas diagnosticada na era profissional.  

O aumento de tempo de bola em jogo permitiu diferenciar as eras relativamente 

a resultados e interpretações na forma de analisar o jogo. Os resultados 

obtidos nas variáveis de acções do jogo, tendo como base a comparação entre 

eras pré-profissional e profissional, permitiu concluir que na era profissional 

verificam-se mais, tempo de bola em jogo (30 min e 43 secs), passes (286), 

rucks (138), pontapés em jogo (32) e sequências do jogo (240).  

Por outro lado, na era pré-profissional, existiam mais alinhamentos (47), 

pontapés para fora de campo (30), foras de jogo (32), mauls (27) e formações 

ordenadas (33). As vantagens e o potencial destas análises podem ter um 

significativo efeito no desenvolvimento das performances no treino e na 

competição. Por fim, os autores são da opinião que, pese embora os 

conhecimentos e experiências dos treinadores, é importante que este tipo de 

variáveis de acções do jogo sejam estudadas detalhadamente.  
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Williams et al. (2006) propuseram-se estudar o efeito da alteração das regras 

em relação ao tempo de bola em jogo. Durante os anos de 1999 a 2003, foram 

examinados 496 jogos dos torneios das Seis Nações; Três Nações; Super 12  e 

Taça da Europa. O registo do tempo de posse de bola em jogo por parte das 

equipas intervenientes permitiu concluir existirem diferenças entre grupos de 

jogos e entre torneios, especialmente entre as equipas do hemisfério norte e 

sul. Concluíram que o tempo de bola em jogo era maior e que as alterações às 

regras efectuadas pela IRB tiveram um impacto e efeito mais positivo nas 

equipas do hemisfério norte. De igual modo, o estudo sugere que mais tempo 

de bola em jogo, significa mais continuidade, mais acção e também mais 

interrupções no jogo por pequenas lesões, o que pode vir a diminuir, no futuro, 

o tempo de jogo. Em relação a este ponto, são necessárias mais investigações 

no sentido de correlacionar o número de lesões com os tempos dos jogos.  

O quadro 2.12, mostra os resultados mais significativos do estudo dos tempos 

de bola em jogo realizado por Williams et al. (2006). 
 
Quadro 2.12. Resultados das médias, desvios padrão e tempos de bola em jogo (minutos e 

         segundos) para os anos (1999 a 2003) nos grupos. (Adaptado de Williams et al. 2006) 

 

 

Anos 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 
Todos 

 
30:07 

(±2:31) 

 
32:37 

(±3:06) 

 
31:34 

(±3:30) 

 
32:15 

(±2:50) 

 
33:16 

(±2:55) 
 

Hemisfério Norte 29:18 
(±2:23) 

31:14 
(±2:32) 

29:51 
(±3:00) 

31:44 
(±2:39) 

34:21 
(±2:57) 

 
Hemisfério Sul 31:04 

(±2:24) 
33:12 

(±3:09) 
32:37 

(±3:23) 
32:35 

(±2:56) 
32:49 

(±2:49) 
 

Internacional 30:55 
(±2:25) 

32:02 
(±3:06) 

31:47 
(±2:36) 

32:52 
(±2:53) 

34:30 
(±3:01) 

 
Clubes de Elite 29:33 

(±2:30) 
32:46 

(±3:07) 
31:31 

(±3:41) 
32:07 

(±2:50) 
32:57 

(±2:49) 
 

Seis Nações 30:03  
(±1:37) 

31:08 
(±2:48) 

32:02 
(±2:16) 

32:29 
(±2:57) 

35:01 
(±2:41) 

 
Três Nações 32:21 

(±2:58) 
34:19 

(±2:45) 
31:08 

(±3:28) 
33:50 

(±2:42) 
33:14 

(±3:41) 
 

Clubes Europeus 28:37  
(±2:49) 

31:19 
(±2:22) 

 

28:47 
(±2:45) 

31:25 
(±2:29) 

33:41 
(±3:08) 

Super 12 30:25  
(±1:53) 

33:06  
(±3:11) 

32:45 
 (±3:23) 

32:28 
(±2:56) 

32:47  
(±2:45) 
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Morton (2006) estudou a vantagem do factor “casa” em jogos disputados nos 

torneios de râguebi do hemisfério sul, Super 12 e Três Nações. O estudo avaliou 

os jogos disputados pelas equipas da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia 

durante os anos de 2000 a 2004. Os resultados permitiram encontrar 

diferenças estatisticamente significativas entre as equipas analisadas. Nos 

jogos disputados em casa, as equipas marcaram em média mais 6,7 pontos 

por época. As equipas tiveram diferentes resultados médios, que variaram de   

-0.7 a +28.3 pontos em apenas uma época. Constatou ainda que a marcação 

de pontos variava em diferentes anos, bem como de jogo para jogo na ordem 

de -36.5 até 31.4 pontos. Conclui não existir uma forte evidência para que as 

equipas mais fortes tenham uma grande vantagem neste factor, bem como a 

maior vantagem dos jogos disputados em casa resulte numa melhor 

classificação na competição. Os quadros 2.13 e 2.14 mostram os resultados 

obtidos pelo estudo de Morton (2006) nos torneios das Três Nações e Super 12 

 
 
                           Quadro 2.13. - Resultados da vantagem (casa) obtidos pelas equipas no  

         torneio das Três Nações.  
         (Adaptado do estudo de Morton 2006) 

 
 

Ano 
 

Comum 
 

África do Sul 
 

Austrália 
 

Nova Zelândia 
 

2000 
 

5.5  
 

21.5 
 

- 2.5* 
 

2.5*# 

2001 0.3*  0.3*# 0.3*# 0.3*# 

2002 5.8 5.8# 5.8# 5.8# 

2003 -4.8 12.0# 12.0# -38.5 

2004 6.3 5.0*# 3.0*# 11.0 

Todos 2.6* 10.5 3.3* 75.9* 
 

                           * Estatisticamente não significativos  
                             # Diferenças não significativas em relação ao respectivo ano 
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Relativamente ao estudo do Torneio Super 12 os resultados da vantagem do 

factor “casa”, foram correlacionados com os anos (2000 a 2004). 
 

  Quadro 2.14. - Resultados obtidos pelo estudo das correlações no torneio Super 12.  
                          (Adaptado do estudo de Morton 2006) 
 

 

Correlação entre 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

Vantagem casa e rating 33  
- 0.612# 

 
- 0.520  

 
- 0.481  

 
-0.289  

 
-0.593 #  

Vantagem casa e posição final -0.190 -0.051 -0.022 -0.138 - 0.294 

Rating e posição final -0.598# -0.676# -0.754# -0.826# -0.739# 

Vantagem casa de um ano para o seguinte -0.015 -0.137 -0.144 0.356 - 
 

 # Estatisticamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
33 Para mais ref. ver Morton, H. (2006). Home advantage in southern hemisphere rugby union: National 
and international, Journal of Sports Sciences, 24, pp. 495 - 499 
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Rooyen et al. (2006) estudaram e analisaram os deslocamentos em campo de 

quatro equipas: Inglaterra; Austrália; Nova Zelândia e África do Sul, em 20 

jogos do RWC de 2003. Como metodologia de análise e de registo dos dados 

dos jogos utilizaram um sistema de análise digital (Sports Code versão 3.2, da 

Sportestec; Austrália). Os resultados obtidos permitiram identificar os seguintes 

deslocamentos por equipa: 236 para a equipa Inglesa, 311 para a Nova 

Zelândia, 291 para a Austrália e 214 para a equipa da África do Sul.  

A média de deslocamentos por jogo foi de 43.8 para a equipa Inglesa, 41.6 

para a Australiana, 44.4 para a equipa da Nova Zelândia e 42.8 para a equipa 

da África do Sul. Foram encontradas diferenças significativas entre as equipas, 

nas áreas do campo em que cada deslocamento se iniciou e em que foi 

possível obter pontos. Os deslocamentos têm início mais frequentemente na 

zona defensiva do meio campo das equipas. A equipa da Nova Zelândia perde 

mais bolas na zona de ataque. A bola é movimentada em todo o campo com 

maior eficácia pela equipa Inglesa e a equipa da África do Sul é a que perde 

mais vezes a posse de bola em jogo. Cada equipa realizou em média 43 

deslocamentos por jogo, 20% dos pontos obtidos foram conseguidos pelos 

deslocamentos realizados e em 56% do jogo foram realizados deslocamentos 

do tipo corrida. A equipa da África do Sul conseguiu obter menos pontos e mais 

deslocamentos com a utilização do pontapé. Todas as equipas obtiveram um 

maior tempo de posse de bola durante os deslocamentos para a obtenção de 

pontos. Os autores concluíram que existiam diferenças significativas entre 

zonas de campo e obtenção de pontos. Este facto sugere que a posse de bola 

em zonas específicas do campo deve ser mantida pelas equipas no sentido de 

poder ser feito um deslocamento para conseguir obter mais pontos. Os 

treinadores podem utilizar este tipo de informações para melhorar os 

deslocamentos com posse de bola das suas equipas nas zonas do campo em 

que a obtenção de pontos é mais provável. A posse de bola e os 

deslocamentos de uma posição defensiva para uma posição ofensiva após o 

seu meio campo do jogo são variáveis importantes que devem ser 

considerados pelos treinadores. 
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Recentemente, a IRB (2006) publicou um estudo estatístico do torneio das seis 

nações. Os resultados expressos evidenciam importantes variáveis de 

performances do jogo que podem servir os interesses de muitos treinadores. 

Esta abertura do conhecimento sobre o jogo reclamada e desejada por muitos 

permite novos fundamentos, encoraja novos estudos e contribui decididamente 

para o melhor conhecimento do jogo. O estudo estatístico evidencia as 

seguintes conclusões (ver Quadro 2.15) e permitem a comparação sumária 

entre os resultados absolutos e relativos dos estudos da IRB publicados em 

2005 e 2006. 
 

Quadro 2.15. - Comparação dos resultados absolutos e relativos entre estudos da IRB de 2005 e 2006. 
 

 

Acções 
 

Seis Nações 
Ano 2005 

Total/ p/ jogo 

 

Seis Nações 
Ano 2006 
Total/ p/ jogo 

 

Notas 
Seis Nações 

Ano 2006 
 

Pontos por Jogo 
 

45 
 

42 
 

48% Resultaram de ensaio 
35% Resultaram de pontapés de penalidade 
17% Conversões e pontapés drop ou ressalto 
42 Jogadores marcaram ensaios em 15 jogos 
74% Sucesso na conversão dos pontapés  

 

Ensaios 
 

71 / 4.7 
 

61 / 4.1 
 
72% Ensaios foram marcados pela linha atrasada 
28% Ensaios foram marcados pelos avançados 
70% Jogos ganhos por equipas com mais ensaios 
Nenhum jogo foi ganho por equipa que tenha 
marcado menos ensaios. 
 

 

Pontapés Penalidade 
 

66 / 4.4 
 

73 / 4.9 
 

72% Sucesso na conversão dos pontapés 
 

Pontapés Drop  
 

8 / 0.5 
 

5 / 0.3 
 

31% Sucesso na realização dos pontapés. 
 

 

Passes por Jogo 

 

 

264 

 

 

276 

 

 
40% Passes foram feitos pelas linhas atrasadas 
44% Passes foram feitos pelo médio de formação 
16% Passes foram feitos pelos avançados 
 

 

Rucks e Mauls 
 

147 
 

149 80% Movimentos contiveram 2 ou menos passes 
 
 

Pontapés por Jogo 
 

62 
 

63 - 
 

Alinhamentos por Jogo 
 

34 
 

37 
 

38% Ensaios provieram de alinhamentos 
84% Retenção de posse de bola no alinhamento 

 

F.O por Jogo 
 

20 
 

19 
 

95% Retenção de posse de bola na F.O 
 

 

Penalidades por jogo 
 

20 
 

21 
 
46% Marcadas por faltas nos Rucks e Placagens 

 

Bola em jogo 
 

44% 

- 

 

46% 

36 m e 41 s 
Inglaterra: 21 minutos e 18 segundos 
        Itália: 14 minutos e 58 segundos 

Tempo de Jogo 91 m e 24 s 91 m e 34 s Maior tempo de jogo foi de 100 m e 20 s. 
Menor tempo de jogo foi de 86 m e 15 s. 
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2.6. Síntese 
 
A revisão da literatura permitiu-nos confirmar que os primeiros trabalhos de 

investigação publicados sobre o jogo de râguebi dedicavam a sua atenção à 

i) caracterização do jogo, ii) caracterização do tipo de esforços e dos índices 

fisiológicos dos jogadores, iii) perfis morfo-funcionais dos jogadores por posição 

iv) condição física geral e específica dos jogadores de râguebi e v) lesões.  

De igual modo, o âmbito e objectivos dos trabalhos subsequentes não 

respondem de forma satisfatória e consistente a muitas das questões que 

podem determinar os factores de sucesso ou insucesso das equipas como por 

exemplo, i) quais os valores de corte que determinam as categorias dos jogos 

de râguebi, ii) que variáveis de acções do jogo ou de resultado melhor 

distinguem as vitórias e as derrotas nos jogos de râguebi, iii) de que modo os 

jogos tendem a associar-se entre si, em função do maior ou menor resultado 

final, iv) quais as variáveis que permitam proporcionar informações válidas, 

concisas e pertinentes aos treinadores com importância para a preparação das 

equipas. As metodologias utilizadas no âmbito da AJ têm sido diversificadas e 

cada vez mais se procura, a partir de bases de dados, configurar e 

compreender melhor o jogo. Neste contexto, os resultados do presente estudo 

permitiram-nos confirmar a ideia de que o jogo de râguebi como objecto de 

estudo e de análise, permite encontrar algumas respostas importantes tais 

como: i) que a formação de grupos de jogos equilibrados, desequilibrados e 

muito desequilibrados permite um quadro mais válido dos jogos a serem 

analisados ii) os jogos se râguebi são actualmente mais equilibrados, iii) as 

equipas que vencem os jogos na actualidade, defendem mais, cometem menos 

erros e variam mais as suas formas de jogo, iv) as vitórias são mais fáceis de 

prever nos jogos equilibrados que as derrotas, v) nos jogos desequilibrados as 

placagens falhadas e os alinhamentos perdidos são variáveis importantes e 

vi) as equipas que vencem os jogos muito desequilibrados concedem mais 

penalidades, realizam mais placagens e falham menos placagens.  

Os resultados permitiram argumentos mais coerentes para explicar este tipo de 

questões e ir de encontro aos nossos objectivos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  
 
3.1. Caracterização da amostra. 
 
Para a realização do presente estudo, recorremos aos registos de 342 jogos de 

râguebi, disputados em vários campeonatos e torneios (ver Quadro 3.1.). 

Foram analisados todos os jogos destas competições. 
 

Quadro 3.1. Caracterização da amostra. 
 

Ano  Campeonato / Torneio Nº de jogos 
 

2003 
 

Campeonato do Mundo (RWC) 
 

48 

 

2005 
 

Campeonato do Mundo (RWC) Sub 21 
34

  
 

30 
 

2004 
 

Torneio das Seis Nações 
 

15 

2005 Torneio das Seis Nações 15 

2006 Torneio das Seis Nações 15 
 

2003 
 

Torneio dos Super 12 

 

69 

2004 Torneio dos Super 12 69 

2005 Torneio dos Super 12 69 
 

2004 
 

Torneio das Três Nações 
 

6 

2005 Torneio das Três Nações 6 

TOTAL  342 
 

Halmarick (2002) propõe uma decisão oficial que seja unânime entre 

federações, instituições e outros organismos a nível mundial sobre a forma de 

analisar o jogo de râguebi na televisão. De igual modo, evidencia a 

necessidade de diferenciar o torneio de Super 12 das restantes competições. 

Segundo o autor, a uniformização de critérios de análise do jogo na televisão 

permite um melhor entendimento em relação às decisões oficiais decorrentes 

do jogo, consolidando a forma como se analisam os indicadores de 

performance dos jogadores e equipas. Tal facto permitirá melhorar a 

comunicação entre técnicos, analistas e espectadores.  

 

                                                 
34 Campeonato do Mundo realizado em 2005 na Argentina para jogadores com menos de 21 anos de idade. 
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James et al. (2005) apresentaram um estudo em que sugerem uma 

diferenciação entre competições importantes como são os casos de RWC; 

Torneio dos Super 12 e Torneio das Seis Nações. Segundo os autores, a 

necessidade de diferenciar o Torneio dos Super 12 das restantes competições 

justifica-se pela possibilidade de se poder separar níveis elevados de 

excelência com realidades diferenciadas em termos de organização 

competitiva. Por outro lado, a entidade que promove o desenvolvimento do jogo 

de râguebi a nível mundial, a IRB, identifica o Torneio dos Super 12
 , como 

referência de excelência do hemisfério sul e o Torneio das Seis Nações, como 

referência do hemisfério norte. Estes factos levam-nos a encontrar argumentos 

que justificam uma análise diferenciada a estes dois contextos particulares de 

jogos. Neste sentido, optamos por dividir a amostra inicial de acordo com os 

seguintes grupos que caracterizamos no Quadro 3.2. 

 
Quadro 3.2 Caracterização das sub-amostras 
 

Grupo Ano  Campeonato / Torneio Nº de jogos 
 

IRB 
 

2003 
 

Campeonato do Mundo (RWC) 
 

48 

IRB 2005 Campeonato do Mundo (RWC) Sub 21 30 
 

IRB 2004 Torneio das Seis Nações 15 

IRB 2005 Torneio das Seis Nações 15 

IRB 2006 Torneio das Seis Nações 15 
 

 

IRB 2004 Torneio das Três Nações 6 

IRB 2005 Torneio das Três Nações 6 

Sub-Total 1   135 
 

Super 12 

 

2003 
 

Torneio dos Super 12 

 

69 

Super 12 2004 Torneio dos Super 12 69 

Super 12 2005 Torneio dos Super 12 69 

Sub-Total 2   207 
 

TOTAL   
 

342 
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3.2. Categorias de análise dos jogos. 
 
Na literatura revista, só encontramos referências em relação ao desfecho final 

dos jogos de râguebi nos estudos realizados por Jones et al. (2004) e 

O´Donoghue & Williams (2005). De igual modo, não encontramos referências 

ou justificações claras em relação a categorias de análise dos próprios jogos. 

Tendo em conta que os jogos de râguebi podem ser diferenciados em função 

do seu resultado final e que os mesmos podem expressar maior ou menor 

equilíbrio entre equipas, optamos por formar grupos de jogos e agrupá-los em 

função da sua diferença pontual final.  

Com este procedimento, quisemos indagar de que modo os jogos podem ou 

tendem a associar-se entre si em função do seu maior ou menor resultado final. 

Os procedimentos estatísticos iniciais permitiram-nos fazer respeitar os 

pressupostos requeridos pelas técnicas paramétricas, bem como nesta 

situação particular identificar outliers, porque, de acordo com os nossos 

pressupostos, pretendemos formar grupos partindo de uma só variável 

(diferença pontual final).  

Para o grupo IRB foram identificados 15 outliers, o que representa 11,1% da 

sub-amostra; e para o grupo Super 12 foram identificados 3 outliers, o que 

representa 1,4% da sub-amostra. (ver Quadro 3.3). Como os outliers alteravam 

de modo significativo os valores de corte, optamos por expurgá-los dos grupos.  

 
Quadro 3.3. Resultados da Identificação de outliers nos grupos. 
 

Grupos  Total de jogos Outliers Nº final de jogos 
 

IRB 
 

135 
 

15 (11,1%) 
 

120 

Super 12 207 3   (1,4%) 204 
 

TOTAL 
 

342 
 

18 
 

324 
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O quadro 3.4 apresenta os resultados obtidos pelo estudo prévio de 

classificação automática nos grupos IRB e Super 12 (análise de clusters).  

Este procedimento permitiu-nos definir o critério de agrupamento, tendo em 

conta a diferença pontual dos jogos e determinar o número de grupos a serem 

definidos (3 grupos) de acordo com a seguinte terminologia de jogos: 

equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados. 

 
      Quadro 3.4 Caracterização dos grupos em função do critério de agrupamento (diferença pontual) 
 

Grupos Categorias Diferença pontual Nº total de jogos / (%) 
 

IRB 
 

Jogos equilibrados 
 

0 a 15 pontos 
 

  64 (53%) 

IRB Jogos desequilibrados 16 a 34 pontos  46 (38%) 

IRB Jogos muito desequilibrados 35 a 53 pontos 10 (8%) 
 

TOTAL   
 

120 

 
3.3. Instrumentos utilizados.  
 
 

Os dados utilizados no presente estudo foram obtidos a partir de duas bases 

de registo: 1) Rugby Stats Fair Play Sports Analysis Systems e 2) Rugby Match 

Analysis and Statistics. Estas bases de dados foram criadas e são utilizadas 

por centros de análise de jogos de râguebi, reconhecidos como sendo os 

melhores pela IRB (2000) e pela SANZAR (2004). Tendo em conta as 

dificuldades inerentes para a realização deste tipo de estudos, a utilização de 

dados secundários com elevado grau de fiabilidade tem merecido aprovação 

para quem os utiliza de uma forma cuidada e atenta para investigar no âmbito 

do desporto. Neste contexto, McGarry & Franks (1995) entendem que cada vez 

mais se procura, a partir da análise de bases de dados, configurar modelos de 

jogo que permitam definir asserções preditivas acerca da táctica eficaz. Para o 

presente estudo, foram recolhidas 22 variáveis por equipa, 18 de acções do 

jogo e 4 de resultado para cada um dos 342 jogos, o que perfez um total de 

15048 registos.  

 

Super 12 

 

Jogos equilibrados 
 

0 a 11 pontos 
 

95 (46%) 

Super 12 Jogos desequilibrados 12 a 25 pontos 79 (39%) 

Super 12 Jogos muito desequilibrados 26 a 43 pontos 30 (15%) 
 

TOTAL   
 

204 
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O quadro 3.5, descreve os instrumentos utilizados nas recolhas. 
 
Quadro 3.5. Instrumentos utilizados nas recolhas de dados. 
 

Ano Torneio/Campeonato Base de registo Centro técnico Empresas País 

2004 
a 

2006 

Torneio das Seis 
Nações 

Rugby Match 
Analysis and 

Statistics 

 
IRB 

Computacenter 
S.A.S 

 

 
 

RBS; 6 Nations 
SUN, IBM, HP, 

Microsoft, Oracle, 
EMC, Veritas  

Inglaterra 
 

2003 Campeonato do 
Mundo (RWC) 

Rugby Match 
Analysis and 

Statistics 

Sports DATA 
 

Sportsdata Pty 
Ltd 

 
Austrália 

 
2003 

a 
2005 

Torneio dos Super 12 

Rugby Stats 
Fair Play Sports 

Analysis Systems 

Sports DATA 
 

Sportsdata Pty 
Ltd 

 
Austrália 

 
2004 

e 
2005 

Torneio das Três 
Nações 

Rugby Stats 
Fair Play Sports 

Analysis Systems 

Sports DATA 
 

Sportsdata Pty 
Ltd 

 
Austrália 

2005 

 
Campeonato do 

Mundo (RWC) Sub 21 
 

Rugby Stats 
Fair Play Sports 

Analysis Systems 

Sports DATA 
 

Sportsdata Pty 
Ltd 

 
Austrália 

 

No râguebi, as competições desportivas de elevado nível são momentos 

privilegiados para se proceder à observação e análise do comportamento dos 

jogadores e das equipas (Vaz 2000).  

Estudos sobre competições importantes de râguebi foram realizados por: Du 

Toit (1989), Hughes & Clarke (1994), Stanhope & Hughes (1997), Vaz, (2000), 

Hunter & O’Donoghue (2001), Potter & Carter (2001), Jackson (2003), Rooyen 

et al. (2003), Jones et al. (2004), Williams (2004), Duthie et al. (2005), Eaves et 

al. (2005) e IRB (2000, 2003 e 2006).  

Neste contexto, a totalidade da nossa amostra, 342 jogos, representa na 

actualidade o expoente máximo da modalidade, bem como identifica as 

melhores referências acerca do desenvolvimento do jogo de râguebi actual.  

 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________ 
 Material e métodos 

86

3.4. Definição das variáveis em estudo. 
 
Para definir as variáveis a serem analisadas, foram consultados estudos 

recentes de Laird & Lorimer (2003), Bracewell (2003), Jones et al. (2004), 

O´Donoghue & Williams (2005), James et al. (2005). Consultámos ainda os 

estudos estatísticos publicados sobre o jogo pela IRB (2000, 2003 e 2005) bem 

como as variáveis utilizadas pelos melhores centros técnicos especializados na 

observação de jogos de râguebi (IRB - Computacenter/S.A.S e Sports Data). 

As variáveis a serem analisadas foram subdivididas em: 

 

• Variáveis de acções do jogo: representam acções técnicas e tácticas 

de jogo realizadas por jogadores e equipas. 

 

• Variáveis de resultado: representam acções técnicas nas quais foi 

possível obter pontos por parte das equipas e que contribuem para o 

desfecho final do mesmo. 
 

Optámos por separar a interpretação e análise dos resultados dos dois grupos 

de variáveis tendo em consideração as diferenças existentes entre as mesmas, 

bem como a possibilidade que estas nos podem proporcionar para uma melhor 

compreensão dos objectivos do estudo. Justificamos o nosso critério para a 

inclusão da variável desfecho (vitória e derrota) e respectivos grupos de 

inclusão e exclusão (jogos equilibrados; desequilibrados e muito 

desequilibrados) pela ausência de estudos de âmbito científico sobre o jogo de 

râguebi que permitam a categorização dos jogos de acordo com os nossos 

objectivos. Tendo em conta a literatura revista noutros JDC, como por exemplo 

no Basquetebol: Janeira (1994), Kozar et al. (1994), Barreto (1995), Mendes & 

Janeira (1998); Janeira & Sampaio (1996); Sampaio (2000) no Futebol: Dufour, 

(1991) e Gréhaigne (1992) no Voleibol: Mesquita (1992); Moutinho (1993), 

Zimmermann (1999), Rodrigues (2004) e Maquieira (2007) e no Andebol: 

Borges (1996), Leitão (1998) e Mortágua (1999), quisemos formular um quadro 

mais válido dos jogos a serem analisados no âmbito do nosso estudo. 
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As diferenças encontradas para o critério de agrupamento (diferença pontual 

do jogo) nos respectivos grupos de inclusão entre grupos (IRB e Super 12), 

jogos equilibrados, jogos desequilibrados e jogos muito desequilibrados, 

justificam-se pelos resultados obtidos nos procedimentos estatísticos utilizados 

em ambos os grupos (ver item 3.6, procedimentos estatísticos utilizados). 

Os dados a registar, de acordo com as variáveis seleccionadas para o efeito, 

respeitaram os seguintes procedimentos a seguir descritos: 

 
Variáveis de acções do jogo: 
 

• Formações ordenadas ganhas – número total das acções ocorridas de 

formação ordenada ganha durante o jogo. 

 
• Formações ordenadas perdidas – número total das acções ocorridas de 

formação ordenada perdida durante o jogo. 

 
• Alinhamentos ganhos – número total de acções de alinhamento ganho 

ocorridas durante o jogo.  

 
• Alinhamentos perdidos – número total de acções de alinhamento perdido 

ocorridas durante o jogo.  

 
• Penalidades concedidas – número total de penalidades marcadas 

durante o jogo contra uma equipa. 

 
• Pontapé livre – número total de pontapés livre a favor da equipa. 
 
• Rucks e drive – número total de acções de ruck e drive ocorridas. 

 
• Rucks e passe – número total de acções de ruck e passe ocorridas. 

 
• Mauls ganhos – número total de acções de mauls ganhos. 
 
• Mauls perdidos – número total de acções de mauls perdidos. 

 
• Recuperações de bola – número total de recuperações de bola em jogo. 
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• Passes realizados – número total das acções de passe. 
 

• Posse de bola chutada – número total de pontapés executados pelas 

equipas durante a posse de bola. 
 

• Erros de posse de bola – número total de erros cometidos pelas equipas 

durante a posse de bola. 
 

• Pontapé para a touche – número total de pontapés executados para a 

linha lateral, realizados por ambas as equipas independentemente da 

sua proveniência, falta ou manutenção ou não de posse de bola. 
 

• Placagens realizadas – número total das acções de placagem ocorridas 

durante o jogo. 
 

• Placagens falhadas – número total das acções de placagem falhadas 

durante o jogo.  
 

• Erros cometidos – número total de erros cometidos independentemente 

da equipa ter ou não a posse de bola. 

 
Variáveis de resultado: 
 

• Ensaios – número total de ensaios marcados. Um ensaio vale, de 

acordo com as actuais leis do jogo, 5 pontos. 
 

• Conversões – número total de conversões realizadas. O pontapé de 

conversão, o qual poderá ser executado através de um pontapé 

colocado ou de um pontapé de ressalto ou drop que vale 2 pontos. 
 

• Pontapé de ressalto ou drop – número total de pontapés de ressalto ou 

drop nos quais se tenham obtido pontos. Um pontapé de ressalto ou 

drop vale 3 pontos. 
 

• Pontapé de penalidade – número total de pontapés de penalidade nos 

quais se tenham obtidos pontos. O pontapé de penalidade vale 3 pontos 
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3.5. Recolha de dados e fiabilidade das observações. 
 
No presente estudo utilizamos dados secundários. A comparação por nós 

realizada e testada através de um estudo piloto entre as bases de registo 

(Rugby Stats Fair Play Sports Analysis Systems e Rugby Match Analysis and 

Statistics) para as mesmas variáveis predefinidas (27) e para os mesmos jogos 

estudados (35 jogos), permitiu-nos assegurar a fiabilidade necessária dos 

dados (r= 0,95 a 0,98) a serem estudados de acordo com os procedimentos 

revistos na literatura específica (e.g.,Suen & Ary 1989, Anguera, 1990, Riba 

1991, Blanco 1993, Quera 1993; Bakeman & Gottman 1997). 

As empresas responsáveis (Sportsdata Pty Ltd; Fair Play Ltd; RBS 6 Nations 

Unisy.) e respectivos centros técnicos de observação (Sports Data e IRB 

Computacenter e S.A.S), merecem-nos grande credibilidade, não só por serem 

actualmente os melhores e mais prestigiados centros no âmbito da observação 

dos jogos de râguebi segundo a IRB e SANZAR mas também pela formação, 

experiência e qualidade exigida aos seus técnicos. 

 
3.6. Procedimentos estatísticos utilizados. 
 
 Análise exploratória inicial 
 
Durante a análise exploratória inicial e no sentido de respeitar os critérios 

requeridos pelas técnicas paramétricas, foram cumpridos os seguintes 

requisitos: identificação de outliers através do método gráfico ”caixa de 

bigodes”. Este procedimento serviu-nos como representação para explorar e 

sumariar os dados, permitindo-nos identificar outliers que tendem a contaminar 

a média e o desvio padrão das variáveis. 
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Análise de clusters 
 
A análise de clusters é um procedimento multivariado para detectar grupos 

homogéneos nos dados, podendo os grupos ser constituídos por variáveis ou 

casos (Pestana & Gageiro 2000). Este procedimento estatístico permitiu 

associar jogos entre si, tendo sido definido por nós como critério de 

agrupamento a diferença na pontuação final dos jogos. Eliminámos os outliers 

univariados, uma vez que estes alteravam de modo significativo os valores de 

corte. Durante este procedimento estatístico, tivemos em consideração os 

pressupostos requeridos pelas técnicas paramétricas de forma a podermos 

formar grupos, partindo de uma só variável (diferença pontual final). Optámos, 

por isso, pela criação de 3 grupos de acordo com a seguinte terminologia: 

jogos equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados. 

A classificação automática (análise de clusters) foi realizada pelas técnicas de 

optimização, cujo critério procura minimizar a soma dos quadrados entre os 

grupos (Viñacua 1998). Cada caso, é classificado de modo a maximizar as 

diferenças nas médias finais dos grupos (análise de variância “invertida”).  

Ao mesmo tempo, a agregação e desagregação dos casos foram definidos de 

acordo com os critérios de Ward (1963), utilizando-se como medida critério a 

soma dos quadrados dos desvios dos casos relativamente às médias dos 

grupos em que são classificados (Reis 1997).  

A aplicação deste método permite-nos prevenir decisões menos acertadas 

acerca da categorização dos jogos a partir de processos metodológicos 

insuficientemente sustentados (Sampaio 2000). 
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 Análise discriminante 
 
A análise discriminante como técnica multivariada aplica-se quando a variável 

dependente é qualitativa (desfecho final do jogo) e as variáveis independentes 

são quantitativas (variáveis das acções de jogo e variáveis de resultado). Este 

procedimento permitiu separar e classificar grupos de dados com o objectivo de 

encontrar uma função linear que defina a separação máxima entre grupos; isto 

é, evidenciar quais as variáveis mais poderosas na classificação dos sujeitos 

nos 3 grupos de clusters. 

Numa primeira fase, separamos e classificamos os grupos de acordo com o 

desfecho final do jogo (vitória ou derrota). A análise aos coeficientes canónicos 

estruturais (CCE) permitiu-nos identificar as variáveis que mais contribuem 

para separar maximamente as vitórias das derrotas em cada um dos grupos 

definidos (IRB e Super 12).  

Por fim, testamos a qualidade do ajustamento das matrizes de confusão. 

Consideramos como relevantes para a interpretação dos compósitos lineares 

os │CCE│≥ 0,30 (Tabachnick & Fidell 1989), tendo o nível de significância sido 

mantido em 5%. Todos os cálculos foram realizados no programa estatístico 

SPSS 14.0 (Statistical Products and Service Solutions). 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

De acordo com os objectivos do presente estudo e características 

diferenciadas dos grupos IRB e Super 12 , os resultados vão ser apresentados 

separadamente. Estruturámos a apresentação dos resultados tendo em 

consideração cada um destes grupos, no tratamento das variáveis de acções 

do jogo e de resultado, para os jogos equilibrados, desequilibrados e muito 

desequilibrados. 

 
Grupo IRB 
 

A análise exploratória como procedimento estatístico inicialmente utilizado no 

âmbito do nosso estudo permitiu identificar a presença de 15 outliers. Como 

alteravam de modo significativo os valores de corte para a totalidade do grupo 

IRB, optámos, por isso, por expurgá-los da respectiva sub-amostra. Neste 

sentido, para o grupo IRB foram analisados 120 jogos.  

O Quadro 4.1 apresenta os resultados obtidos pelo estudo prévio de 

classificação automática (análise de clusters). Este procedimento permitiu-nos 

definir o critério de agrupamento, tendo em conta a diferença pontual dos jogos 

e determinar o número de grupos a serem definidos (3 grupos) de acordo com 

a seguinte terminologia de jogos: equilibrados, desequilibrados e muito 

desequilibrados. 
 
      Quadro 4.1 Caracterização do grupo IRB em função do critério de agrupamento (diferença pontual). 
 

Grupo  Categorias Diferença pontual Nº total de jogos / (%) 
 

IRB 
 

Jogos equilibrados 
 

0 a 15 pontos 
 

64 (53%) 

IRB Jogos desequilibrados 16 a 34 pontos 46 (38%) 

IRB Jogos muito desequilibrados 35 a 53 pontos             10  (8%) 
 

TOTAL   
 

120 
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4.1. Jogos equilibrados do grupo IRB. 
 

Nos jogos equilibrados (0 a 15 pontos), não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis de acções do jogo entre vitória e 

derrota (ver Quadro 4.1.1). 

 
       Quadro 4.1.1 Resultados da comparação dos valores médios encontrados para a variável  
         desfecho (vitória/derrota) nos jogos equilibrados (n=64) do grupo IRB, para variáveis do jogo. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

F.Ordenadas ganhas 
 

10,7±4,2 
 

10,0±4,2 
 

0,90 
 

n.s. 

F.Ordenadas perdidas 1,0±1,6 0,8±1,3 0,72 n.s. 

Alinhamentos ganhos 16,3±4,5 16,1±4,9 0,05 n.s. 

Alinhamentos perdidos 2,3±2,0 2,8±2,2 1,87 n.s. 

Penalidades concedidas 10,5±3,3 11,1±2,9 0,89 n.s. 

Pontapé livre 1,0±1,2 1,0±1,0 0,00 n.s. 

Rucks e drive 22,0±17,3 19,8±10,5 0,75 n.s. 

Rucks e passe 29,5±15,3 30,2±14,2 0,06 n.s. 

Mauls ganhos 24,1±16,3 23,8±19,3 0,00 n.s. 

Mauls perdidos 4,9±3,6 4,9±3,6 0,00 n.s. 

Recuperação de bola 12,1±9,2 12,4±9,1 0,02 n.s. 

Passes realizados 105,3±36,5 106,2±37,6 0,01 n.s. 

Posse de bola chutada 23,0±9,4 20,9±8,9 1,65 n.s. 

Erros de posse bola chutada 5,3±3,2 4,9±3,1 0,48 n.s. 

Pontapé para a touche 10,6±4,7 10,5±4,6 0,01 n.s. 

Placagens realizadas 88,0±27,6 89,8±37,8 0,09 n.s. 

Placagens falhadas 18,4±13,8 20,7±14,7 0,86 n.s. 

Erros cometidos 12,5±7,9 12,4±7,9 0,01 n.s. 
                    

         Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 

 

 

O cálculo da função discriminante foi realizado pelo método de entrada forçada, 

em que todas as variáveis dependentes entram simultaneamente na análise.  

A função encontrada, está associada a um χ2=9,38 estatisticamente não 

significativo. Os valores da correlação canónica e do lambda de wilks foram de 

0,27 e de 0,92, respectivamente.  
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Nos jogos equilibrados, foram identificadas diferenças estatisticamente 

significativas nas variáveis de resultado entre vitória e derrota.  

Foram identificadas diferenças nas seguintes variáveis: ensaios, conversões e 

pontapé de penalidade (p≤0,05).  

As equipas que venceram os jogos tiveram, em todas as variáveis, valores 

médios superiores em relação às equipas derrotadas (ver Quadro 4.1.2). 
        
 
       Quadro 4.1.2 Resultados da comparação dos valores médios encontrados para a variável  
       desfecho (vitória/derrota) nos jogos equilibrados (n=64) do grupo IRB para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

Ensaios 
 

2,4±1,5 
 

1,7±1,3 
 

6,12 
 

p≤0,05 

Conversões 1,6±1,3 1,1±1,0 5,97 p≤0,05 

Pontapé drop 0,6±0,8 0,5±1,0 0,59 n.s. 

Pontapé de penalidade 3,1±1,5 2,4±1,6 5,46 p≤0,05 
  

       Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 
 

 

Na análise discriminante para as variáveis de resultado, foi identificada uma 

função associada a um χ2=22,25 estatisticamente significativo (p≤0,01).  

O maior contributo para a estrutura da função linear encontrado resultou dos 

valores dos ensaios (ICCEI=0,50), conversões (ICCEI=0,49) e pontapé de 

penalidade (ICCEI=0,47) (ver Quadro 4.1.3). 
 
 

      Quadro 4.1.3 Resultados dos ICCEI da  
      função discriminante nos jogos equilibrados 
      para variáveis de  resultado. 
 
 

Variáveis ICCEI 
  

Ensaios 
 

0,50 

Conversões 0,49 

Pontapé de penalidade 0,47 

Pontapé drop 0,16 
    

      Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 
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A qualidade do ajuste da função linear nos jogos equilibrados foi maior para as 

equipas que obtiveram a vitória 70,3% em relação às equipas que obtiveram a 

derrota 69,8%. A reclassificação final da matriz de confusão foi elevada 70,1% 

(ver Quadro 4.1.4). 
 

 

         Quadro 4.1.4 Resultados da matriz de confusão nos jogos equilibrados. 
 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

44 
 

19 
 

63 
 Vitória 19 45 64 

Casos  
nº 

 Derrota 69,8 30,2 100 
 % Vitória 29,7 70,3 100 

 

                         70,1 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 
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4.2. Jogos desequilibrados do grupo IRB 

 

Nos jogos desequilibrados (16 a 34 pontos) foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis de acções do jogo entre vitória e 

derrota. Foram identificadas diferenças nas seguintes variáveis: alinhamentos 

ganhos, alinhamentos perdidos e placagens falhadas (ver Quadro 4.2.1). 

As equipas que obtiveram a vitória em jogos desequilibrados ganharam mais 

alinhamentos e perderam menos em relação às equipas derrotadas.  

Em relação ao aspecto defensivo do jogo, registamos uma diferença acentuada 

nas placagens falhadas entre a vitória (19,2±12,7) e a derrota (29,6±17,9). 
 
         Quadro 4.2.1 Resultados encontrados para a variável desfecho (vitória/derrota) nos jogos      
         desequilibrados (n=46) do grupo IRB, para variáveis de acções do jogo. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

F.Ordenadas ganhas 11,7±4,7 
 

10,6±4,1 1,39 n.s. 
F.Ordenadas perdidas 1,3±1,8 1,0±1,3 0,79 n.s. 

Alinhamentos ganhos 17,4±4,8 15,3±4,6 4,43 p≤0,05 

Alinhamentos perdidos 2,0±1,6 3,3±2,3 9,60 p≤0,01 

Penalidades concedidas 10,8±3,6 10,9±3,7 0,00 n.s. 

Pontapé livre 1,4±1,5 1,5±1,2 0,06 n.s. 

Rucks e drive 23,4±12,9 23,2±10,8 0,01 n.s. 

Rucks e passe 31,9±15,9 29,7±15,4 0,43 n.s. 

Mauls ganhos 22,8±13,0 22,9±16,0 0,00 n.s. 

Mauls perdidos 4,7±4,0 5,6±4,0 1,09 n.s. 

Recuperação de bola 15,1±10,0 14,3±11,3 0,13 n.s. 

Passes realizados 118,1±44,1 106,0±39,7 1,91 n.s. 

Posse de bola chutada 22,2±8,8 20,2±7,3 1,32 n.s. 

Erros de posse bola chutada 5,0±2,9 4,7±2,4 0,17 n.s. 

Pontapé para a touche 10,4±5,0 9,9±3,5 0,30 n.s. 

Placagens realizadas 89,0±27,4 96,7±24,7 2,03 n.s. 

Placagens falhadas 19,2±12,7 29,6±17,9 10,31 p≤0,01 

Erros cometidos 14,6±7,9 13,8±8,9 0,19 n.s. 
 

         Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 

 

Na análise discriminante para as variáveis de acções do jogo, foi identificada 

uma função associada a um χ2=39,17 estatisticamente significativo (p≤0,01). 
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Para a composição do vector de médias que discriminou as variáveis de 

acções do jogo nos jogos desequilibrados, destacaram-se as variáveis: 

placagens falhadas (ICCEI=-0,43) e alinhamentos perdidos (ICCEI= -0,42), (ver 

Quadro 4.2.2). 
      Quadro 4.2.2 Resultados dos ICCEI da 
      função discriminante nos jogos desequilibrados 
      para variáveis de acções do  jogo. 
 

Variáveis ICCEI 
 

Placagens falhadas 
 

-0,43 

Alinhamentos perdidos -0,42 

Alinhamentos ganhos 0,28 

Placagens realizadas -0,19 

Passes realizados 0,19 

F.Ordenadas ganhas 0,16 

Posse de bola chutada 0,15 

Mauls perdidos -0,14 

F.Ordenadas perdidas 0,12 

Rucks e passe 0,09 

Pontapé para a touche 0.07 

Erros cometidos 0,06 

Erros de posse de bola chutada 0,06 

Recuperação de bola 0,05 

Pontapé livre -0,03 

Rucks e drive 0,01 

Penalidades concedidas -0,01 

Mauls ganhos 0,00 
 

      Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 

 

A qualidade do ajuste da função linear nos jogos desequilibrados foi elevado 

para as equipas que obtiveram a vitória (80,4%) bem como para as equipas 

que obtiveram a derrota (76,6%). A reclassificação final da matriz de confusão 

foi de 78,5% (ver Quadro 4.2.3). 
 

       Quadro 4.2.3 Resultados da matriz de confusão para os jogos desequilibrados. 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

36 
 

11 
 

47 
 Vitória 9 37 46 

Casos  
nº 

 Derrota 76,6 23,4 100 
 % Vitória 19,6 80,4 100 

 

                       78,5 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 
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O Quadro 4.2.4 apresenta os resultados do estudo univariado inicial que 

comparou os valores médios para a variável desfecho (vitória ou derrota) nos 

jogos desequilibrados para as variáveis de resultado. Identificámos valores 

médios superiores para as equipas que obtiveram vitórias e valores 

estatisticamente significativos nas variáveis: ensaios, conversões e pontapé de 

penalidade.  
          
 
     Quadro 4.2.4 Resultados da comparação dos valores médios encontrados para a variável desfecho  
     (vitória/derrota) nos jogos desequilibrados (n=46) do grupo IRB, para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

Ensaios 
 

4,6±1,8 
 

1,4±1,1 
 
 

103,53 
 

p≤0,01 

Conversões 3,2±1,5 1,0±0,9 67,83 p≤0,01 

Pontapé drop 0,5±1,0 0,4±0,6 0,43 n.s. 

Pontapé de penalidade 2,4±1,6 1,4±1,4 9,35 p≤0,01 
 

      Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 
 
 

Na análise discriminante para as variáveis de resultado, foi identificada uma 

função associada a um χ2=96,24, estatisticamente significativo (p≤0,01). 

Na composição do vector de médias que mais discriminou as variáveis de 

resultado em jogos desequilibrados, destacaram-se as variáveis: ensaios 

(ICCEI= 0,76) e conversões (ICCEI= 0,62), (ver Quadro 4.2.5). 
 
 
                                                Quadro 4.2.5 Resultados dos ICCEI da  

      função discriminante nos jogos desequilibrados 
      para variáveis de resultado. 
 

Variáveis ICCEI 
  

Ensaios 
 

0,76 

Conversões 0,62 

Pontapé de penalidade 0,23 

Pontapé drop 0,05 
   

     Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 
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A qualidade do ajuste da função linear nos jogos desequilibrados foi elevado 

para as equipas que obtiveram a vitória (91,3%) bem como para as que 

obtiveram a derrota (89,4%). A reclassificação final da matriz de confusão foi 

de 90,3% (ver Quadro 4.2.6). 

 
 

       Quadro 4.2.6 Resultados da matriz de confusão para os jogos desequilibrados. 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

42 
 

5 
 

47 
 Vitória 4 42 46 

Casos  
nº 

 Derrota 89,4 10,6 100 
 % Vitória 8,7 91,3 100 

 

                       90,3 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 
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4.3. Jogos muito desequilibrados do grupo IRB 
 
Nos jogos muito desequilibrados (35 a 53 pontos) foram identificadas 

diferenças, estatisticamente significativas, nas variáveis de acções do jogo 

entre vitória e derrota. Foram identificadas diferenças nas seguintes variáveis: 

penalidades concedidas e placagens falhadas (ver Quadro 4.3.1). 

As equipas que obtiveram a vitória em jogos muito desequilibrados, 

concederam mais penalidades do que as equipas derrotadas. Em relação ao 

aspecto defensivo do jogo, registámos uma diferença acentuada nas placagens 

falhadas entre a vitória (17,6±9,8) e a derrota (83,3±24,1). 

 
         Quadro 4.3.1 Resultados encontrados para a variável desfecho (vitória/derrota) nos jogos  
          muito desequilibrados (n=10) do grupo IRB, para variáveis de acções do jogo. 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

F.Ordenadas ganhas 
 

10,7±3,8 
 

10,6±2,0 
 

0,00 
 

n.s. 

F.Ordenadas perdidas 1,3±1,5 0,5±1,3 2,16 n.s. 

Alinhamentos ganhos 15,0±7,7 16,1±0,7 0,62 n.s. 

Alinhamentos perdidos 1,8±1,8 12,5±6,2 2,28 n.s. 

Penalidades concedidas 9,4±3,2 3,2±2,2 5,47 p≤0,05 

Pontapé livre 0,5±0,5 12,9±3,4 1,26 n.s. 

Rucks e drive 20,5±8,5 0,9±0,9 0,07 n.s. 

Rucks e passe 32,8±15,3 19,4±9,3 1,61 n.s. 

Mauls ganhos 27,9±14,4 24,2±14,9 0,00 n.s. 

Mauls perdidos 3,7±2,2 27,7±12,0 1,84 n.s. 

Recuperação de bola 21,4±9,3 5,2±2,7 0,00 n.s. 

Passes realizados 105,1±38,7 21,8±11,9 2,84 n.s. 

Posse de bola chutada 15,4±5,4 77,4±34,5 0,06 n.s. 

Erros de posse bola chutada 5,5±2,4 14,7±6,7 1,31 n.s. 

Pontapé para a touche 9,8±4,8 4,3±2,2 0,00 n.s. 

Placagens realizadas 85,4±21,9 9,8±5,4 0,04 n.s. 

Placagens falhadas 17,6±9,8 83,3±24,1 8,55 p≤0,01 
Erros cometidos 16,5±6,7 41,8±24,2 0,37 n.s. 

         

         Os valores apresentados são média ± desvio padrão 

 

Na análise discriminante para as variáveis de acções do jogo, foi identificada 

uma função associada a um χ2=27,77 estatisticamente significativo (p≤0,05). 
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Reconhecido que é o poder estatístico desta função, mesmo assim, não nos foi 

possível destacar qualquer variável para a discriminação de variáveis de 

acções do jogo em jogos muito desequilibrados (ver Quadro 4.3.2).  
 
 

     Quadro 4.3.2 Resultados dos ICCEI da função 
     discriminante nos jogos muito desequilibrados, 
     para variáveis de acções do jogo. 
 

 

Variáveis ICCEI 
 

Placagens falhadas 
 

-0,16 

Penalidades concedidas -0,13 

Passes realizados 0,09 

Alinhamentos perdidos -0,08 

F.Ordenadas perdidas 0,06 

Mauls perdidos -0,07 

Rucks e passe 0,07 

F.Ordenadas perdidas 0,12 

Erros de posse de bola chutada 0,06 

Pontapé livre -0,06 

Erros cometidos 0,06 

Alinhamentos ganhos 0,04 

Rucks e drive 0,01 

Posse de bola chutada 0,01 

Placagens realizadas 0,01 

Recuperação de bola -0,00 

F.Ordenadas ganhas 0,00 

Mauls ganhos 0,00 

Pontapé para a touche 0,00 
 

                                                      Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 

 

Não nos foi possível testar a qualidade do ajuste da função linear nos jogos 

muito desequilibrados para as variáveis de acções do jogo. Não tendo surgido 

por isso a reclassificação final da matriz de confusão porque a função não foi 

estatisticamente significativa (p > 0,05). 
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No grupo de jogos muito desequilibrados, foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis de resultado: ensaios e conversões 

(ver Quadro 4.3.3). 
 

             Quadro 4.3.3 Resultados da comparação dos valores médios encontrados para a variável  
             desfecho (vitória/derrota) nos jogos muito desequilibrados (n=10) do grupo IRB, para as 
             variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

Ensaios 
 

7,2±1,7 
 

1,0±0,9 
 
 

97,18 
 

p≤0,01 

Conversões 5,0±1,4 0,6±0,7 71,41 p≤0,01 

Pontapé drop 0,5±0,8 0,3±0,4 0,41 n.s. 

Pontapé de penalidade 2,6±1,9 1,5±0,8 2,66 n.s. 
 

             Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 
 

A função encontrada pela análise discriminante evidenciou uma função 

associada a um χ2=47,68 estatisticamente significativo (p≤0,01). 

Para a composição do vector de médias que discriminou as variáveis de  

resultado em jogos muito desequilibrados, destacaram-se as variáveis: ensaios 

(ICCEI=0,53) e conversões (ICCEI=0,46), (ver Quadro 4.3.4). 

 
       Quadro 4.3.4 Resultados dos ICCEI da 
       função discriminante nos jogos muito  
       desequilibrados, para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis ICCEI 
  

Ensaios 
 

0,53 

Conversões 0,46 

Pontapé de penalidade 0,08 

Pontapé drop 0,03 
 

         Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 

 

A qualidade do ajuste da função linear foi perfeito para as equipas que 

obtiveram a vitória e a derrota, 100% (ver Quadro 4.3.5). 
 

   Quadro 4.3.5 Resultados da matriz de confusão para os jogos muito desequilibrados. 
 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

10 
 

0 
 

10 
 Vitória 0 10 10 

Casos  
nº 

 Derrota 100 0 100 
 % Vitória 0 100 100 

 

                  100 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 
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Grupo Super 12 

 
A análise exploratória, como procedimento estatístico inicialmente utilizado no 

âmbito do nosso estudo, permitiu identificar a presença de 3 outliers. Como 

alteravam de modo significativo os valores de corte para a totalidade do grupo 

Super 12, optámos, por isso, por expurgá-los da respectiva sub-amostra. Neste 

sentido, para o grupo Super 12 foram analisados 204 jogos.  

O Quadro 4.4, apresenta os resultados obtidos pelo estudo prévio de 

classificação automática (análise de clusters). Este procedimento permitiu-nos 

definir o critério de agrupamento, tendo em conta a diferença pontual dos jogos 

e determinar o número de grupos a serem definidos (3 grupos) de acordo com 

a seguinte terminologia de jogos: equilibrados, desequilibrados e muito 

desequilibrados. 
 
 

   Quadro 4.4 Caracterização do grupo Super 12  em função do critério de agrupamento (diferença pontual) 
 

Grupo  Categorias Diferença pontual Nº total de jogos / (%) 
 

Super 12 

 

Jogos equilibrados 
 

0 a 11 pontos 
 

95 (46%) 

Super 12 Jogos desequilibrados 12 a 25 pontos 79 (39%) 

Super 12 Jogos muito desequilibrados 26 a 43 pontos 30 (15%) 
 

TOTAL   
 

204 
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4.4. Jogos equilibrados do grupo Super 12 

 

Nos jogos equilibrados (0 a 11 pontos) foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis de acções do jogo entre vitória e 

derrota. Foram identificadas diferenças nas seguintes variáveis: formações 

ordenadas ganhas, rucks e passe, mauls ganhos, recuperação de bola, passes 

realizados, pontapé para a touche, erros cometidos, posse de bola chutada e 

placagens realizadas (ver Quadro 4.4.1). 
De referir que as equipas que venceram os jogos tiveram mais posse de bola 

chutada, mais pontapés para a touche e mais placagens realizadas em relação 

às equipas derrotadas. Nas fases dinâmicas do jogo (rucks e passe e mauls 

ganhos) bem como na recuperação de bola, as equipas derrotadas 

apresentaram valores médios superiores em relação às equipas que venceram 

os jogos, considerados neste grupo como equilibrados. 
 

 

         Quadro 4.4.1 Resultados encontrados para a variável desfecho (vitória/derrota) nos jogos  
         equilibrados (n=95), do grupo Super 12, para variáveis de acções do jogo. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

F.Ordenadas ganhas 
 

11,4±4,3 
 

10,4±3,4 
 

2,94 
 

p≤0,05 

F.Ordenadas perdidas 0,6±0,8 0,7±1,0 0,10 n.s. 

Alinhamentos ganhos 16,5±5,4 16,2±5,1 0,18 n.s. 

Alinhamentos perdidos 2,9±1,8 3,4±3,2 1,93 n.s. 

Penalidades concedidas 9,7±3,2 9,7±2,8 0,01 n.s. 

Pontapé livre 0,9±1,0 0,8±1,2 0,13 n.s. 

Rucks e drive 21,6±13,1 24,6±14,7 1,99 n.s. 

Rucks e passe 22,3±10,3 26,4±11,0 6,44 p≤0,05 
Mauls ganhos 37,4±13,9 42,6±16,5 5,12 p≤0,05 
Mauls perdidos 7,5±7,4 7,9±6,7 0,11 n.s. 

Recuperação de bola 22,4±4,9 24,0±5,7 4,35 p≤0,05 
Passes realizados 80,8±23,2 89,9±25,3 6,25 p≤0,05 
Posse de bola chutada 15,7±4,9 13,6±4,3 9,33 p≤0,01 
Erros de posse bola chutada 5,8±3,1 6,5±3,3 1,80 n.s. 

Pontapé para a touche 11,6±4,2 10,4±3,9 4,25 p≤0,05 
Placagens realizadas 112,7±33,1 99,4±30,0 8,01 p≤0,01 
Placagens falhadas 36,6±16,4 33,8±13,3 1,56 n.s. 

Erros cometidos 11,7±4,3 13,0±4,4 4,08 p≤0,05 
 

         Os valores apresentados são média ± desvio padrão 
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Na análise discriminante, para as variáveis de acções do jogo, foi determinada 

uma função associada a um χ2=33,76 estatisticamente significativo (p≤0,05).  

Para a composição do vector de médias que discriminou as variáveis de 

acções do jogo em jogos equilibrados, destacam-se um número significativo de 

variáveis. (ver Quadro 4.4.2). 

 
      Quadro 4.4.2 Resultados dos ICCEI da 
      função discriminante nos jogos equilibrados 
      para variáveis de acções do jogo. 
 
 

Variáveis ICCEI 
 

Posse de bola chutada 
 

-0,48 

Placagens realizadas -0,45 

Rucks e passe -0,40 

Passes realizados 0,39 

Mauls ganhos 0,36 

Recuperação de bola 0,33 

Pontapé para a touche -0,32 

Erros cometidos 0,32 

F.Ordenadas ganhas -0,27 

Rucks e drive 0,22 

Alinhamentos perdidos 0,22 

Erros de posse de bola chutada 0,21 

Placagens falhadas -0,20 

Alinhamentos ganhos -0,06 

Pontapé livre -0,05 

Mauls perdidos 0,05 

F.Ordenadas perdidas 0,05 

Penalidades concedidas -0,01 
      

      Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 
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A qualidade do ajuste da função linear nos jogos equilibrados foi maior para as 

equipas que obtiveram a derrota (67,8%) em relação às que obtiveram a vitória 

(64,4%). A reclassificação final da matriz de confusão foi de 66,1% (ver Quadro 

4.4.3). 
                     

         Quadro 4.4.3 Resultados da matriz de confusão para os jogos equilibrados. 
 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

61 
 

29 
 

90 
 Vitória 32 58 90 

Casos  
nº 

 Derrota 67,8 32,2 100 
 % Vitória 35,6 64,4 100 

 

 

                         66,1 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados 
 

 

 

O Quadro 4.4.4, apresenta os resultados do estudo univariado inicial que 

comparou os valores médios para a variável desfecho (vitória ou derrota) nos 

jogos equilibrados para as variáveis de resultado.  

Identificámos valores médios superiores para as equipas que obtiveram a 

vitória e valores estatisticamente significativos nas variáveis: ensaios; 

conversões e pontapé de penalidade.  
 
    Quadro 4.4.4 Resultados da comparação dos valores médios encontrados para a variável desfecho  
    (vitória/derrota) nos jogos equilibrados (n=95) do grupo Super 12 para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

Ensaios 
 

2,9±1,4 
 

2,4±1,2 
 
 

6,74 
 

p≤0,05 

Conversões 2,1±1,2 1,7±1,1 5,99 p≤0,05 

Pontapé drop 0,1±0,4 0,1±0,3 0,58 n.s. 

Pontapé de penalidade 2,5±1,5 1,9±1,4 5,99 p≤0,05 
 

    Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 
 

 

A função encontrada pela análise discriminante está associada a um χ2=25,21 

estatisticamente significativo (p≤0,01).  
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O maior contributo para a estrutura da função linear encontrada resultou dos 

valores dos ensaios (ICCEI=0,49), conversões (ICCEI=0,46) e pontapé de 

penalidade (ICCEI=0,46) (ver Quadro 4.4.5). 

 
     
      Quadro 4.4.5 Resultados dos ICCEI da  
      função discriminante nos jogos equilibrados 
      para variáveis  de resultado. 
 
 

Variáveis ICCEI 
  

Ensaios 
 

0,49 

Conversões 0,46 

Pontapé de penalidade 0,46 

Pontapé drop 0,14 
 

         Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 

 
 

A qualidade do ajuste da função linear nos jogos equilibrados foi maior para as 

equipas que obtiveram a vitória (66,7%) em relação às que obtiveram a derrota 

(64,4%). A reclassificação final da matriz de confusão foi de 65,6% (ver Quadro 

4.4.6). 
 
                       Quadro 4.4.6 Resultados da matriz de confusão para os jogos equilibrados. 
 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

58 
 

32 
 

90 
 Vitória 30 60 90 

Casos  
nº 

 Derrota 64,4 35,6 100 
 % Vitória 33,3 66,7 100 

 

 

                         65,6 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 
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4.5. Jogos desequilibrados do grupo Super 12 

 

Nos jogos desequilibrados (12 a 25 pontos), foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis de acções do jogo entre vitória e 

derrota. Foram identificadas diferenças nas seguintes variáveis: placagens 

realizadas, erros cometidos, alinhamentos perdidos, penalidades concedidas, 

mauls ganhos, recuperação de bola, posse de bola chutada, pontapé para a 

tuche e placagens falhada. As equipas que obtiveram derrotas em jogos 

desequilibrados perderam mais alinhamentos mas ganharam mais mauls e 

recuperaram mais bolas. (ver Quadro 4.5.1) 
 

         Quadro 4.5.1 Resultados encontrados para a variável desfecho (vitória/derrota) nos jogos  
         desequilibrados (n=79) do grupo Super 12 , para variáveis de acções do  jogo. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

F.Ordenadas ganhas 
 

10,2±3,5 
 

9,7±3,4 
 

0,89 
 

n.s. 

F.Ordenadas perdidas 0,6±0,7 0,5±0,6 0,55 n.s. 

Alinhamentos ganhos 16,0±4,1 16,7±4,3 1,17 n.s. 

Alinhamentos perdidos 2,3±1,5 3,5±2,3 14,00 p≤0,01 
Penalidades concedidas 10,8±3,7 9,3±2,6 8,29 p≤0,01 
Pontapé livre 0,8±1,1 0,7±0,8 0,29 n.s. 

Rucks e drive 25,0±13,8 23,5±13,8 0,47 n.s. 

Rucks e passe 23,8±9,2 25,8±10,2 1,60 n.s. 

Mauls ganhos 39,8±12,8 46,5±16,9 7,85 p≤0,01 
Mauls perdidos 7,3±5,4 7,3±4,8 0,00 n.s. 

Recuperação de bola 21,5±5,0 24,7±4,9 16,17 p≤0,01 
Passes realizados 83,9±18,8 86,9±24,2 0,75 n.s. 

Posse de bola chutada 15,4±4,9 11,9±4,3 22,58 p≤0,01 
Erros de posse bola chutada 5,3±2,8 5,4±3,0 0,05 n.s. 

Pontapé para a touche 11,6±4,5 9,3±4,6 9,70 p≤0,01 
Placagens realizadas 116,2±30,1 107,0±24,7 4,43 p≤0,05 
Placagens falhadas 33,0±11,8 39,2±12,0 10,79 p≤0,01 
Erros cometidos 11,4±4,0 12,5±4,1 2,77 p≤0,05 

 

         Os valores apresentados são média ± desvio padrão 

 

Na análise discriminante, para as variáveis de acções do jogo foi determinada 

uma função associada a um χ2=68,43 estatisticamente significativo (p≤0,01).  
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O maior contributo para a estrutura da função linear encontrada resultou das 

seguintes variáveis: posse de bola chutada (ICCEI=0,49), recuperação de bola          

(ICCEI=-0,41), alinhamentos perdidos (ICCEI=-0,38), placagens falhadas   

(ICCEI=-0,34) e pontapés para a touche (ICCEI=0,32), (ver Quadro 4.5.2). 
 

      Quadro 4.5.2 Resultados dos ICCEI da função 
      discriminante nos jogos desequilibrados para  
      variáveis de acções do jogo. 
 
 

Variáveis ICCEI 
 

Posse de bola chutada 
 

0,49 

Recuperação de bola -0,41 

Alinhamentos perdidos -0,38 

Placagens falhadas -0,34 

Pontapé para a touche 0,32 

Penalidades concedidas 0,29 

Mauls ganhos -0,29 

Placagens realizadas 0,21 

Erros cometidos -0,17 

Rucks e passe -0,13 

Alinhamentos ganhos -0,11 

F.Ordenadas ganhas 0,09 

Passes realizados -0,09 

F.Ordenadas perdidas 0,07 

Rucks e drive 0,07 

Pontapé livre 0,05 

Erros de posse de bola chutada -0,02 

Mauls perdidos -0,00 
      

     Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 

 

A qualidade do ajuste da função linear nos jogos desequilibrados foi maior para 

as equipas que obtiveram a derrota (77,2%) em relação às que obtiveram a 

vitória (69,6%). A reclassificação final da matriz de confusão foi de 73,4% (ver 

Quadro 4.5.3). 
 

      Quadro 4.5.3 Resultados da matriz de confusão dos jogos desequilibrados. 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

55 
 

24 
 

79 
 Vitória 18 61 79 

Casos  
nº 

 Derrota 69,6 30,4 100 
 % Vitória 22,8 77,2 100 

                        

                      73,4 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados 
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O Quadro 4.5.4 apresenta os resultados mais significativos para as variáveis de 

resultado: ensaios, conversões e pontapé de penalidade. 
 

           Quadro 4.5.4 Resultados da comparação dos valores médios encontrados para a variável  
           desfecho (vitória/derrota) nos jogos desequilibrados (n=79), para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

Ensaios 
 

4,4±1,4 
 

2,1±1,2 
 
 

110,68 
 

p ≤0,01 

Conversões 3,0±1,4 1,5±1,2 53,25 p≤0,01 

Pontapé drop 0,0±0,2 0,0±0,2 0,11 n.s. 

Pontapé de penalidade 2,4±1,4 1,4±1,1 20,20 p≤0,01 
         

           Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 
 

Na análise discriminante para as variáveis de resultado, foi determinada uma 

função associada a um χ2=117,56 estatisticamente significativos (p≤0,01). O 

Quadro 4.5.5, permite constatar que só o pontapé drop não contribuiu de forma 

determinante para o vector de médias. 
        
       Quadro 4.5.5 Resultados dos ICCEI  
       da função discriminante nos  jogos  
       desequilibrados, para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis ICCEI 
  

Ensaios 
 

0,78 

Conversões 0,54 

Pontapé de penalidade 0,33 

Pontapé drop 0,02 
 

         Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 
 

 

A qualidade do ajuste da função linear foi elevado, para as equipas que 

obtiveram a derrota (87,3%) e também para as que obtiveram a vitória (86,1%).  

A reclassificação final da matriz de confusão foi de 86,7% (ver Quadro 4.5.6). 
 

      Quadro 4.5.6 Resultados da matriz de confusão para os jogos desequilibrados. 
 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

69 
 

10 
 

79 
 Vitória 11 68 79 

Casos  
nº 

 Derrota 87,3 12,7 100 
 % Vitória 13,9 86,1 100 

 

                      86,7 % dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 
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4.6. Jogos muito desequilibrados do grupo Super 12 

 

No grupo de jogos muito desequilibrados (26 a 43 pontos), foram identificadas 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis de acções do jogo: 

posse de bola chutada, placagens realizadas, recuperação de bola, pontapé 

para a touche e placagens falhadas. Destacam-se os resultados médios 

superiores obtidos pelas equipas derrotadas relativamente às equipas 

vencedores, nas variáveis de recuperação de bola: derrota: (27,7±4,3) e vitoria: 

(24,2±4,7); e placagens falhadas: derrota (47,7±14,6) e vitória (35,6±12,4), (ver 

Quadro 4.6.1). 
    
        Quadro 4.6.1 Resultados encontrados para a variável desfecho (vitória/derrota) nos jogos muito        
        desequilibrados (n=30), do grupo Super 12  para variáveis de acções do jogo. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

F.Ordenadas ganhas 
 

11,5±3,2 
 

10,6±3,2 
 

1,24 
 

n.s. 

F.Ordenadas perdidas 0,8±0,8 1,1±2,2 0,55 n.s. 

Alinhamentos ganhos 14,7±4,0 16,1±4,1 1,17 n.s. 

Alinhamentos perdidos 3,0±1,7 3,1±1,9 14,00 n.s. 

Penalidades concedidas 9,6±3,4 9,4±3,0 8,29 n.s. 

Pontapé livre 1,7±1,5 1,2±1,1 0,29 n.s. 

Rucks e drive 25,0±12,1 27,8±14,3 0,47 n.s. 

Rucks e passe 26,1±8,1 26,7±12,4 1,60 n.s. 

Mauls ganhos 39,6±10,4 43,9±17,5 7,85 n.s. 

Mauls perdidos 5,1±3,3 6,6±5,0 0,00 n.s. 

Recuperação de bola 24,2±4,7 27,7±4,3 16,17 p≤0,01 
Passes realizados 86,6±19,7 89,2±26,5 0,75 n.s. 

Posse de bola chutada 12,8±5,4 10,0±2,9 22,58 p≤0,05 
Erros de posse bola chutada 5,0±2,7 5,0±2,5 0,05 n.s. 

Pontapé para a touche 10,3±4,3 7,6±2,8 9,70 p≤0,01 
Placagens realizadas 117,2±31,6 103,3±19,2 4,43 p≤0,05 
Placagens falhadas 35,6±12,4 47,7±14,6 10,79 p≤0,01 
Erros cometidos 14,1±4,3 15,6±5,4 1,44 n.s. 

 

         Os valores apresentados são média ± desvio padrão 

 
 

Na análise discriminante para as variáveis de acções do jogo, foi identificada 

uma função associada a um χ 2=45,51 estatisticamente significativo (p≤0,01).  
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O maior contributo para a estrutura da função linear encontrada resultou dos 

valores das placagens falhadas (ICCEI=0,36) e das recuperações de bola 

(ICCEI=0,31), (ver Quadro 4.6.2). 

 
      Quadro 4.6.2 Resultados dos ICCEI da  
      função discriminante nos  jogos muito  
      desequilibrados para variáveis acções do jogo.  
 
 

Variáveis ICCEI 
Placagens falhadas 

 

0,36 

Recuperação de bola 0,31 

Pontapé para a touche -0,29 

Posse de bola chutada -0,26 

Placagens realizadas -0,21 

Pontapé livre -0,16 

Mauls perdidos 0,14 

Alinhamentos ganhos 0,13 

Erros cometidos 0,12 

Mauls ganhos 0,12 

F.Ordenadas ganhas -0,11 

Rucks e drive 0,08 

F.Ordenadas perdidas 0,06 

Passes realizados 0,04 

Penalidades concedidas -0,02 

Rucks e passe 0,02 

Alinhamentos perdidos 0,01 

Erros de posse de bola chutada 0,00 
      

      Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 

 

A qualidade do ajuste da função linear foi elevado para as equipas que 

obtiveram a vitória (93,3%) e para as que obtiveram a derrota (86,7%).  

A reclassificação final da matriz de confusão foi de 90,0% (ver Quadro 4.6.3). 
 
                 Quadro 4.6.3 Resultados da matriz de confusão para os jogos muito desequilibrados. 
 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

26 
 

4 
 

30 
 Vitória 2 28 30 

Casos  
nº 

 Derrota 86,7 13,3 100 
 % Vitória 6,7 93,3 100 

 

                   90,0% dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 

 



 ___________________________________________________________________________________________ 
Apresentação dos resultados 

 
109

O Quadro 4.6.4 apresenta os resultados do estudo univariado inicial que 

comparou os valores médios para a variável desfecho (vitória ou derrota) nos 

jogos muito desequilibrados para as variáveis de resultado. Identificámos 

valores estatisticamente significativos nas variáveis: ensaios, conversões e 

pontapé de penalidade. 
 
 
   Quadro 4.6.4 Resultados da comparação dos valores médios encontrados para a variável desfecho  
  (vitória/derrota) nos jogos muito desequilibrados (n=30) do grupo Super 12 , para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis Vitória Derrota F p 
 

Ensaios 
 

6,7±1,9 
 

2,1±1,2 
 
 

116,31 
 

p≤0,01 

Conversões 5,0±2,0 1,3±1,1 73,71 p≤0,01 

Pontapé drop 0,1±0,3 0,0±0,3 0,14 n.s. 

Pontapé de penalidade 1,7±1,3 1,0±1,0 5,44 p≤0,05 
 

   Os valores apresentados são média ± desvio padrão. 
 

Na análise discriminante para as variáveis de resultado, foi identificada uma 

função associada a um χ2=88,09 estatisticamente significativo (p≤0,01).  

O maior contributo para a estrutura da função linear encontrada resultou dos 

valores dos ensaios (ICCEI=0,72) e das conversões (ICCEI=0,57), (ver Quadro 

4.6.5). 

 
                                                 Quadro 4.6.5 Resultados dos ICCEI da  
                                                 função discriminante nos jogos muito  

       desequilibrados para variáveis de resultado. 
 
 

Variáveis ICCEI 
  

Ensaios 
 

0,72 

Conversões 0,57 

Pontapé de penalidade 0,15 

Pontapé drop 0,02 
 

                                                 Valor discriminatório ׀CCE0,30≤ ׀ 
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A qualidade do ajuste da função linear foi perfeito para as equipas que 

obtiveram a vitória (100%) e elevado para as que obtiveram a derrota (93,3%).  

A reclassificação final da matriz de confusão foi de 96,7% (ver Quadro 4.6.6). 
 
                 Quadro 4.6.6 Resultados da matriz de confusão para os jogos muito desequilibrados. 
 

Casos               Desfecho Derrota Vitória Total 
 

 

Derrota 
 

28 
 

2 
 

30 
 Vitória 0 30 30 

Casos  
nº 

 Derrota 93,3 6,7 100 
 % Vitória 0 100 100 

 

                  96,7% dos casos seleccionados do grupo original estão correctamente classificados. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Tendo em conta os resultados mais relevantes provenientes dos 

procedimentos estatísticos utilizados, a discussão será realizada de acordo 

com a seguinte estrutura: Análise exploratória e discussão dos resultados nas 

categorias de jogos equilibrados, desequilibrados e muito desequilibrados nos 

grupos IRB e Super12. 

 

5.1. Análise exploratória  
 

Para o grupo IRB foram identificados 15 outliers (11,1% da sub-amostra) e para 

o grupo Super12 foram identificados 3 outliers (1,4% da sub-amostra). Tendo 

em conta os valores de corte para cada uma das sub-amostras, verificámos 

que, inicialmente, o grupo IRB apresentava uma distribuição menos 

homogénea para a totalidade das categorias dos jogos em relação ao grupo 

Super 12. A presença destes outliers contaminava as médias das variáveis da 

nossa amostra e, neste sentido, foram eliminados. A partir da literatura 

disponível, constatámos que o quadro conceptual e operativo que se nos 

apresenta sobre o jogo de râguebi é exíguo em estudos que categorizem tipos 

de jogos. Neste sentido, também não são encontradas respostas consistentes 

em relação aos factores que determinam as categorias dos jogos. A opção de 

recorrer a um estudo prévio de classificação automática (análise de clusters) 

para a definição das fronteiras que separam os diferentes tipos de jogos, 

permitiu-nos formar grupos de jogos e agrupá-los em função da sua diferença 

pontual final. Sampaio (2000) refere que a aplicação deste método permite 

prevenir decisões menos acertadas acerca da categorização dos jogos a partir 

de processos metodológicos insuficientemente sustentados. Tendo em 

consideração este tipo de questões metodológicas e operacionais cujas 

respostas se afiguram essenciais para traçar novas perspectivas na AJ de 

râguebi, foram constituídos 3 grupos de jogos: equilibrados, desequilibrados e 

muito desequilibrados para o IRB e o Super12.  
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Este tipo de procedimento permitiu a formulação de um quadro mais válido dos 

jogos a serem analisados, bem como ir de encontro ao objectivo de identificar 

as variáveis de acções do jogo e de resultado que melhor distinguem as 

vitórias e as derrotas. A categoria dos jogos equilibrados foi a que maior 

representatividade apresentou para a totalidade da sub-amostra de cada grupo 

(53,3% no grupo IRB e 46,5% no grupo Super12). Nos jogos desequilibrados, os 

valores obtidos permitiram facilmente constatar a proximidade de resultados 

entre grupos (38,3% para o grupo IRB e 38,7% para o grupo Super12). Nos 

jogos muito desequilibrados, obtivemos valores de 8,3% para o grupo IRB e 

14,7% para o grupo Super 12 (ver Figura.5.1) 

Categorias dos Jogo

53,3%

8,3%

38,3%
46,5%

38,7%

14,7%

J. Equilibrados J.Desequilibrados J. Muito Desequilibrados

%

0-15 pts

> 34 pts

12-25 pts16-34 pts
0-11 pts

> 25 pts IRB

IRB

IRB

Super
12

Super
12

Super
12

 

      Figura 5.1. Distribuição das categorias dos jogos nos grupos IRB e Super 12  em função da totalidade da  
            sub-amostra de cada grupo. 

 
 

Relativamente à maior representatividade da categoria de jogos equilibrados, 

os resultados demonstram que, de facto, se confirma a hipótese de haver 

diferenças que justificam o contraste de categorias de jogos. Estes jogos foram 

os que ocorreram em maior número, facto que sugere a grande competitividade 

das competições no IRB e Super12.  
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Na verdade, estas diferenças podem estar associadas, por exemplo, a 

diferentes ritmos e estilos de jogo, com repercussões nas variáveis de acções 

do jogo e de resultado das equipas de cada grupo. Williams et al. (2006) 

referem a este propósito que o ritmo de jogo tem vindo a aumentar em 

consequência das alterações às regras e do maior tempo útil de bola em jogo. 

Por outro lado, a existência de diferentes estilos de jogo de râguebi entre 

equipas, como por exemplo, os das equipas do hemisfério sul que dão 

preponderância à utilização de jogo ao pé (grupo Super12) permitem ajudar a 

entender algumas das diferenças constatadas. 

Os resultados do estudo permitiram diferenciar tipos de jogos e confirmar 

algumas evidências relativamente a variáveis de acções do jogo e de resultado, 

resultantes dos estudos de Jones et al. (2004), O´Donoghue & Williams (2005) 

e Eaves et al. (2005). Por outro lado, foi possível identificar que variáveis 

permitiram discriminar as vitórias e as derrotas nos jogos IRB e Super12. Neste 

domínio, as diferenças encontradas ajudaram a caracterizar e a identificar os 

factores que mais contribuíram para o sucesso ou insucesso das equipas. Não 

são conhecidos estudos que nos permitam comparar os nossos resultados em 

relação ao tipo de jogos (equilibrados, desequilibrados e muito 

desequilibrados). No entanto, argumentações de muitos analistas, 

investigadores e treinadores como são os casos de Nerin & Peyresblanques 

(1990); Villepreux (1996); Docherty et al. (1998); Laird & Lorimer (2003); 

Bracewell (2003) Eaves et al. (2005) e Williams et al. (2006) convergem para o 

reforço dos resultados encontrados, i.e., os jogos de râguebi são cada vez mais 

equilibrados no seu resultado final, facto que evidencia e reforça a excelência, 

competitividade e promoção que esta modalidade regista. 

Como vimos anteriormente, os resultados permitiram comprovar que os jogos 

não são todos iguais. Este facto poderá ser explicado, em parte, pelas 

diferenças que vencedores e vencidos manifestaram nos seus diferentes ritmos 

e estilos de jogo. Por outro lado, o número de ocorrências de variáveis de 

acções do jogo e de resultado em jogo tem implicações para com o desfecho 

final dos jogos.  
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Por exemplo, é suposto que um jogo com maior tempo útil de jogo, com mais 

fases dinâmicas e com mais acções de placagem, possa ter maior ritmo de 

jogo. O número de jogos muito desequilibrados é maior no grupo Super12. Este 

resultado torna-se curioso e coloca um problema importante para reflexão 

sobre as interpretações de Devaluez (2000); Villepreux (2004) e Jones et al. 

(2004), que consideram os Super 12 como o torneio em que há mais jogos 

equilibrados. Possivelmente, esta questão não foi tratada do ponto de vista 

científico, uma vez que não categorizam tipos de jogos e não se percebe a que 

tipo de “equilíbrio” se referem, i.e, (resultado, acções do jogo, perfis 

morfológicos, estilos de jogo…) bem como não fundamentam ou justificam as 

suas interpretações. A Figura 5.2, mostra os resultados principais do poder 

discriminatório das acções do jogo e de resultado nos grupos IRB e Super12. 

 

Figura 5.2. Resultados principais do poder discriminatório das acções do jogo e resultado nos grupos IRB/Super12.. 

 

 VITÓRIAS 

DERROTAS 

0 Pontos 

Equilibrados 

Desequilibrados 

Muito desequilibrados
1 a 11 pts. 

>25 pts.

12 a 25 pts.

1 a 15 pts. 

>34 pts. 

16 a 34 pts.

IRB 

Super 12 

Ensaios; Conversões; Pontapé penalidade  

Ensaios; Conversões 
Ensaios; Conversões; Pontapé penalidade  

Placagens; Rucks e passe; Passes;  
Mauls ganhos; Erros cometidos  

Posse de bola; Recuperação bola; Pontapé p. Touchee 

Alinhamentos perdidos  

Placagens realizadas 

Posse de bola; Pontapé para a touche; Jogo ao pé
Alinhamentos ganhos; 
Placagens realizadas  

Penalidades concedidas 

Placagens falhadas 

Placagens falhadas 

Alinhamentos perdidos  
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Os resultados principais do poder discriminatório permitiram destacar que nos 

jogos equilibrados, as variáveis de acções do jogo são diferentes nos grupos 

IRB e Super12. Estes resultados evidenciaram diferenças significativas no 

contraste entre vitórias e derrotas. Parece evidente que as razões para estas 

diferenças possam estar associadas às diferenças de ritmo e estilo de jogo das 

equipas. Pelo facto das equipas derrotadas terem cometido mais erros, é 

provável que as equipas com melhor condição física possam cometer menos 

erros provocados pela fadiga (principalmente nas partes finais dos jogos). Nos 

jogos desequilibrados, os alinhamentos ganhos e as placagens realizadas 

tiveram poder discriminatório apenas no grupo IRB. Os alinhamentos perdidos 

e as placagens falhadas tiveram poder discriminatório nos dois grupos (IRB e 

Super12). Estas variáveis de acções do jogo são importantes porque permitem 

identificar erros nas fases estáticas de jogo relativamente à conquista da bola e 

conhecer níveis de eficácia dos aspectos defensivos capazes de poder explicar 

o que diferencia as equipas que vencem das equipas que perdem, em jogos 

desequilibrados. Nos jogos desequilibrados e muito desequilibrados só as 

placagens falhadas tiveram poder discriminatório comum nos grupos. Este 

resultado sugere que as placagens falhadas podem contribuir de forma 

decisiva para diferenciar vitórias e derrotas nesta categoria de jogos.  

Em jogos equilibrados, os resultados do poder discriminatório para as variáveis 

de resultado destacaram para os grupos (IRB e Super12) as variáveis: ensaios, 

conversões e pontapé de penalidade. Nos jogos desequilibrados e muito 

desequilibrados, o poder discriminatório destaca, no grupo IRB, ensaios e 

conversões e no grupo Super 12 , ensaios, conversões e pontapé de penalidade. 

O maior contributo para diferenciar os grupos (IRB e Super 12) em relação às 

variáveis de resultado adveio dos valores de marcação de ensaios e 

conversões, facto que sugere a importância destas variáveis para o resultado 

final dos jogos. O pontapé de penalidade, como variável de resultado, permitiu 

diferenciar os grupos (IRB e Super12). A importância e contributo desta variável 

no resultado final dos jogos requer, da parte dos treinadores, preparação 

cuidada nas sessões de treino.  
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Os resultados, em jogos desequilibrados, permitiram discriminar a variável 

alinhamentos perdidos nos grupos IRB e Super12. Os resultados sugerem que a 

utilização do alinhamento por parte das equipas que vencem e que perdem os 

jogos nem sempre tem sido bem sucedida. De facto, o número de 

alinhamentos tem diminuído e as equipas perdem mais bolas nos 

alinhamentos. Neste contexto, confirmam-se algumas das evidências em 

relação a esta variável de acção do jogo (alinhamento), resultantes dos estudos 

realizados por Laird & Lorimer (2003); Jones et al. (2004) e Eaves et al. (2005). 

Tal facto pode estar associado a: i) alterações às regras, ii) menor importância 

dada por parte das equipas para a selecção e recrutamento de jogadores para 

a posição específica de saltador, iii) menor importância estratégica e táctica do 

alinhamento para a conquista de bola em jogo, iv) maior disputa por parte dos 

intervenientes, menor certeza de conquista e menor qualidade de bola para 

jogar. Relativamente às placagens, os resultados do presente estudo 

confirmam que o número de ocorrências de acções de placagem têm vindo a 

aumentar significativamente. De igual modo se confirma este resultado para 

todas as categorias de jogos. Em jogos muito desequilibrados, as equipas que 

vencem e que perdem os jogos falham muitas placagens. Os resultados 

sugerem que a eficácia defensiva das equipas poderá ser determinante para a  

maior diferença no resultado final dos jogos. De facto, as equipas que 

venceram os jogos realizaram mais placagens e falharam menos placagens.  

Bell (1980) evidenciou a importância dos perfis somáticos dos jogadores nas 

situações de contacto (e.g., placagem) onde são exigidos elevados níveis de 

estabilidade e potência. A placagem, como factor estritamente defensivo, fez 

emergir por parte das melhores equipas (em especial as do hemisfério sul) uma 

nova forma de abordagem ao jogo. Neste sentido, as razões que podem estar 

associadas a este resultado podem passar por: i) melhor qualidade do jogo 

ofensivo, ii) menor importância dos aspectos defensivos do jogo, iii) menor 

capacidade defensiva das equipas, iv) maiores dificuldades na execução 

técnicas do gesto, v) resultados intermédios do jogo e vi) alteração às regras. 
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5.2. Jogos equilibrados (IRB e Super12) 
 
Os resultados obtidos possibilitaram verificar que a maioria dos jogos de 

râguebi termina com o seu resultado final equilibrado. Nestes jogos, as 

variáveis de acções do jogo (posse de bola, pontapé para a touche e o jogo ao 

pé) permitiram diferenciar as vitórias das derrotas no grupo IRB. Por outro lado, 

no grupo Super12 as variáveis de acções do jogo que melhor permitiram 

diferenciar as vitórias das derrotas foram as placagens, rucks e passe, mauls 

ganhos e erros cometidos. Verificamos que no grupo Super12, as equipas 

derrotadas cometem mais erros (vitória=11,7±4,3 e derrota=13,0±4,4). Por 

outro lado, as equipas derrotadas nas fases dinâmicas do jogo (rucks e passe e 

mauls ganhos) bem como nas fases de recuperação de bola, apresentavam 

valores médios superiores em relação às equipas vencedoras.  

As equipas vencedoras, realizaram mais placagens, ganharam mais formações 

ordenadas (fase estática do jogo) e jogaram mais ao pé. Este conjunto de 

resultados expressa uma ideia consensual em relação a alguns dos estudos 

consultados na literatura (Devaluez 2000, Australian Sports Commission & 

Rugby Union 2003, IRB 2003, Bracewell 2003, Williams et al. 2006 e IRB 2006) 

ao revelarem que as equipas que vencem os jogos defendem mais, cometem 

menos erros e variam mais as suas formas de jogar.  

Os resultados obtidos no grupo Super12 parecem evidenciar variáveis 

importantes de acções do jogo: posse de bola chutada e pontapé para a 

touche. Estas variáveis foram estudadas em competição por Greenwood 

(1978); Nerin & Peyresblanques (1990); Villepreux (1996 e 2004), Vaz (2000), 

Devaluez (2002) e IRB (2003, 2005 e 2006). Em jogos internacionais, a média 

de acções por jogo de jogo ao pé é de 63 acções e tem-se mantido constante 

nos últimos anos (IRB 2006). Este tipo de acções são importantes para se 

perceber que tipo de jogo é utilizado pelas equipas em função da sua posse de 

bola, do adversário e do resultado. Se, por um lado, a média de pontapés de 

ressalto por jogo tem diminuído de 8 (em 2005) para 5 (em 2006), por outro, a 

média de pontapés de penalidade aumentou, relativamente ao ano 2005.  
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Grosso modo, a revisão da literatura (para refs. ver Herbert & Tong 1997, 

Rooyen et al. 2003, Jones et al. 2004, Eaves & Hughes 2005 e Evert 2006), 

evidencia que o tipo de acções do jogo ao pé é, na maioria, proveniente das 

faltas cometidas pelas equipas adversárias. De igual modo, o aumento das 

situações de um contra um entre os jogadores e perto da zona de marcação de 

ensaio pode justificar a importância que deve ser dada a estas variáveis de 

acções do jogo (em jogos equilibrados). Actualmente, não cometer faltas em 

zonas importantes do terreno do jogo e aproveitar as faltas dos adversários são 

elementos importantes que o treinador deve explorar na sua equipa e na 

adversária. Foi possível reconhecer que foram poucas as diferenças entre 

variáveis de acções do jogo e de resultado entre equipas (vitória e derrota) e 

entre grupos (IRB e Super12). Na verdade, estas diferenças podem estar 

associadas, por exemplo, a diferentes ritmos e estilos de jogo, com 

repercussões nas variáveis de acções jogo e de resultado das equipas de cada 

grupo. Destes resultados, emergiu igualmente uma associação com as 

variáveis de resultado. Identificámos diferenças estatisticamente significativas 

nas variáveis de resultado: ensaios, conversões e pontapé de penalidade nos 

grupos IRB e Super 12. A ocorrência de um maior número de pontapés de 

penalidade concedidos por parte das equipas pode ser, de igual modo, 

constatado no estudo da IRB de 2006. Em jogos internacionais, realizaram-se, 

em média, 21 pontapés de penalidade por jogo. Este facto pode sugerir que as 

equipas poderão i) ser mais penalizadas por arriscarem mais, ii) evidenciar 

maior dificuldade em parar o ataque e iii) o maior número de ocorrências de 

movimentações em jogo poderá aumentar o número de erros em jogo.  

A obtenção de pontos através da marcação de ensaio revelou ser um 

importante indicador de comportamento ofensivo de sucesso das equipas em 

jogos equilibrados. Coelho (2005) estudou o tipo de jogo utilizado nos ensaios 

por equipas com um râguebi de alto rendimento. Concluiu que as equipas 

tendem a aproveitar melhor as oportunidades de posse de bola no campo 

adversário. Este facto permite que as equipas obtenham mais pontos através 

da marcação de ensaio.  
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Coelho (2005) refere que os ensaios surgem, na maior parte das vezes, por 

perda de posse de bola adversária no seu campo e nos momentos estáticos do 

jogo (F.O e alinhamento) perto da sua área de validação. A IRB, em 2004, 

estabeleceu um novo sistema de pontuação final das equipas em competições 

internacionais baseado no sistema de pontuação utilizado no torneio Super12.  

O artigo 4º do regulamento da IRB faz referencia ao sistema “supertwelve” nos 

seguintes termos: “as equipas em encontros internacionais passam a obter por 

vitória (4 pontos), por empate (2 pontos) e por derrota (0 pontos). São 

atribuídos por acréscimo 1 ponto de bónus por 4 ensaios ou mais obtidos em 

cada jogo por qualquer das equipas e 1 ponto de bónus à equipa derrotada, se 

a diferença final for de 7 pontos ou inferior. Os pontos de bónus podem ser 

acumulados”. Estas alterações tiveram como objectivo estimular o ataque e a 

marcação de mais pontos por jogo através da marcação de mais ensaios.  

Os resultados demonstraram que no grupo IRB e Super12 as equipas obtêm 

mais pontos através da marcação de ensaio. 

De acordo com a IRB (2006), a seguir à marcação de ensaio (48%) o pontapé 

de penalidade (35%) é o que, em média por jogo, mais contribui para o total de 

pontos obtidos pelas equipas. Seguem-se as conversões (14%) e, por fim, os 

pontapés de ressalto (3%). Estes resultados podem estar relacionados com o 

facto do presente estudo não permitir conhecer as conversões falhadas, 

apenas a totalidade das concretizadas, o que nos limita claramente a discussão 

deste parâmetro.  
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A Figura 5.3 mostra que a qualidade do ajuste da função linear nos jogos 

equilibrados, para os grupos IRB e Super 12, foi maior para as equipas que 

obtiveram as vitórias. Grupo IRB 70,3% e grupo Super 12  66,7%.  

Jogos Equilibrados

70,3%

66,7%

64,4%

69,8%

Grupo IRB Grupo Super 12 

Grupos

%

Vitórias Derrotas

 
Figura 5.3. Distribuição da qualidade do ajuste da função linear dos jogos equilibrados nos grupos: IRB e  
                   Super 12  em  função do desfecho final do jogos (vitória/derrota). 
 

De acordo com estes resultados, é mais fácil prever a vitória do que a derrota. 

Ou seja, o perfil das variáveis de acções de jogo previsto pela função 

matemática obtida pode ser de derrota e na realidade a equipa pode vencer. 

Ou seja, as equipas que perdem podem procurar mecanismos alternativos para 

conseguirem eficácia. Tais factos sugerem um maior dinamismo na resposta 

das equipas em situações que lhes são desfavoráveis. 

Jones et al. (2004) conseguiram identificar apenas duas variáveis 

estatisticamente significativas capazes de diferenciar vitórias e derrotas nos 

jogos de râguebi (alinhamentos ganhos em oposição e marcação de ensaios). 

As dificuldades na explicação deste contraste a partir destas acções do jogo 

foram evidentes. Na verdade, a análise de acções do jogo que tendem a 

ocorrer com maior frequência ajudam a predizer e a compreender as diferenças 

entre vencedores e vencidos. 

Não foi possível testar a qualidade do ajuste da função linear para as acções 

do jogo no grupo IRB porque a função não foi estatisticamente significativa 

(p>0,05). Para as variáveis de resultado a reclassificação final da matriz de 

confusão foi de 70,1%. 
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Para o grupo Super 12 , a reclassificação final da matriz de confusão para as 

acções do jogo foi de 66,1% e para as de resultado, 65,6 %. Estes valores 

permitem afirmar que o grupo IRB teve um maior número de casos 

seleccionados do grupo original que estão correctamente classificados.  

Nos jogos equilibrados, as vitórias nos grupos IRB e Super 12 parecem 

contribuir para que se possa ter uma precisão e qualidade de ajuste mais 

elevado, o que sugere ser mais fácil prever as vitórias do que as derrotas. Não 

tendo emergido nenhuma variável com poder discriminatório que separe as 

equipas do grupo IRB para as variáveis de acções de jogo, a argumentação 

final dirige-se no sentido de reconhecer que nos jogos equilibrados são poucas 

as diferenças entre variáveis de acções do jogo e de resultado entre equipas. 

De facto, em jogos equilibrados tudo parece ser idêntico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ___________________________________________________________________________________________ 
Discussão dos resultados 

 
123

5.3. Jogos desequilibrados (IRB e Super12) 
 
A categoria de jogos desequilibrados foi a que melhor conseguiu aproximar os 

grupos em relação à totalidade da sub-amostra de cada grupo. Para o grupo 

IRB, obtivemos o valor de 38,3% e para o grupo Super12 38,7% (ver Figura 

5.1). Foi possível perceber que no grupo IRB as variáveis de acções do jogo 

alinhamentos ganhos, alinhamentos perdidos e placagens falhadas, permitiram 

separar significativamente as equipas em função do desfecho final do jogo. As 

equipas que venceram os jogos, no grupo IRB, ganharam mais bolas no 

alinhamento e foram mais eficazes na defesa (menos placagens falhadas). Por 

outro lado, as equipas derrotadas placaram mais e falharam mais placagens. 

Estes resultados sugerem que as equipas se preocupam com os aspectos 

defensivos do jogo, no sentido de recuperarem a bola para atacar. 

Eaves & Hughes (2003) destacam, no seu estudo, significativas mudanças no 

jogo antes e depois da introdução do estatuto de jogador profissional. Neste 

contexto, o alinhamento surge em destaque. Os autores concluem que, durante 

a era pré-profissional, existiam mais alinhamentos mas a qualidade de 

conquista e de utilização da posse de bola por parte das equipas era de menor 

qualidade. Na era profissional, os alinhamentos surgem em menor número, a 

utilização e exploração do alinhamento por parte das equipas é mais eficaz e a 

qualidade de conquista da bola é maior, tendo contribuído para tal as 

alterações das regras. Villepreux (2004) atribui grande importância ao 

alinhamento ao ponto de considerar que existem duas maneiras de analisar um 

jogo de râguebi: uma consiste em contabilizar as bolas ganhas nos 

alinhamentos e nas F.O, e uma segunda forma que se exprime pelo jogo 

colectivo, i.e., jogo ao largo ou aberto ou jogo penetrante ou agrupado. As 

concepções clássicas e tradicionais de AJ em jogos de râguebi sobre o 

alinhamento limitavam-se a critérios quantitativos de número total de 

alinhamentos por jogo. 
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Em relação à placagem, podemos verificar nos estudos de Hughes & Clarke 

(1994); Devaluez (2000); Vaz (2000); IRB (2003 e 2006); Australian Sports 

Commission & Rugby Union (2003); Eaves & Hughes (2003); Bracewell (2003); 

Villepreux (2004) e O´Donoghue & Williams (2005), que a placagem tem 

aumentado significativamente durante o jogo nos últimos anos. Os resultados 

do presente estudo evidenciaram este mesmo comportamento, permitindo 

consolidar argumentos capazes de explicar comportamentos defensivos das 

equipas. Os resultados encontrados no grupo Super12 revelaram diferenças 

estatisticamente significativas para os alinhamentos perdidos e placagens 

falhadas. As equipas derrotadas ganharam mais mauls, recuperaram mais 

bolas mas cometeram mais erros. As equipas vencedoras concederam mais 

penalidades, tiveram mais posse de bola chutada, mais pontapés para a touche 

e realizaram mais placagens. A placagem teve, nos jogos equilibrados do 

grupo Super12 , um comportamento diferente do que se regista nos jogos 

desequilibrados do mesmo grupo. Se, por um lado, as equipas derrotadas nos 

jogos equilibrados do grupo Super12 placaram menos e falharam também 

menos placagens, neste caso (jogos desequilibrados) as equipas derrotadas 

placaram menos mas falharam mais placagens. Este comportamento poderá 

ajudar a compreender melhor os factores que desequilibram os jogos e que 

permitem separar as equipas que vencem das equipas que perdem. Isto é, as 

equipas que vencem têm tendência a ser mais eficazes na defesa (menos 

placagens falhadas). Por outro lado, as equipas derrotadas têm tendência a ser 

menos eficazes na defesa (placam menos e falham mais placagens).  

O gesto técnico de placagem, como determinante do processo defensivo das 

equipas, revela claramente a importância que este indicador pode assumir 

perante a AJ. Actualmente, as melhores equipas de râguebi preocupam-se em 

treinar detalhadamente as suas estratégias defensivas. De referir que esta 

atitude defensiva parece sugerir uma nova forma de “entender” o próprio jogo, 

até porque as melhores equipas manifestaram e privilegiaram quase sempre o 

ataque como objectivo principal do jogo e não a defesa.  
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A literatura não é omissa em estudos que caracterizem este tipo de 

comportamento defensivo (McKenzie et al. 1989, Devaluez 2000, Braceweel 

2003, IRB 2003, Mouchet & Bouthier 2004, Tipper 2003, Rooyen et al. 2003 , 

Jones et al. 2004 e Evert 2006).  

A composição do vector de médias ajudou a destacar no grupo IRB as 

placagens falhadas e alinhamentos perdidos. No grupo Super12, a posse de 

bola chutada, recuperação de bola, alinhamentos perdidos, placagens falhadas 

e pontapés para a touche foram as variáveis de acções do jogo que melhor 

discriminaram as equipas nos jogos desequilibrados. Em ambos os grupos, 

foram identificados nas suas variáveis de acções do jogo os alinhamentos 

ganhos, alinhamentos perdidos, placagens realizada e placagens falhadas 

como indicadores capazes de discriminar equipas e grupos. Os resultados 

obtidos através do estudo univariado inicial que comparou os valores médios 

para a variável desfecho (vitória ou derrota) nos jogos desequilibrados para as 

variáveis de resultado, permitiram identificar valores médios superiores para as 

equipas que obtiveram vitórias.  

Resultados estatisticamente significativos foram obtidos nas variáveis: ensaios, 

conversões e pontapé de penalidade. Para o grupo IRB, apenas tiveram poder 

discriminatório nos jogos desequilibrados as variáveis ensaios e conversões. 

No grupo Super12 , a função discriminante permitiu destacar os ensaios, 

conversões e pontapé de penalidade. O pontapé de penalidade, como variável 

de resultado, permitiu diferenciar os grupos nos jogos desequilibrados.  

De acordo com o estudo da IRB de 2006, podemos verificar que, de facto, a 

ocorrência de penalidades concedidas em jogo tem diminuído 

progressivamente nos últimos anos. Neste contexto, algumas das justificações 

são referenciadas também nos estudos de Laird & Lorimer (2003), Eaves et al. 

(2005) e Evert (2006). As razões apontadas passam pelo maior tempo de 

retenção de posse de bola durante as fases de jogo agrupado (rucks e mauls) 

e das fases de conquista (e.g., alinhamento e F.O). Este comportamento 

diminui a possibilidade de maior ocorrência de faltas. Por outro lado, as 

equipas arriscam mais no jogo ao largo e, neste sentido, cometem mais erros.  
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A tentativa de conversão da penalidade, através da opção de utilização do 

pontapé aos postes é igualmente evidente por parte da maioria das equipas no 

sentido de se poderem obter pontos (3 pontos). Este facto tem, certamente, 

influenciado os resultados intermédios e finais dos jogos. As equipas procuram 

cada vez mais aproveitar os erros do adversário para poderem obter pontos. 

 O facto da IRB ter mudado em 2004 os regulamentos no sentido de 

estimularem a marcação de ensaios não foi suficiente para inverter a tendência 

para a sua diminuição.  

Em relação ao aumento de tentativas de conversão de penalidades através da 

opção de pontapé aos postes, salienta-se que, a um nível competitivo elevado, 

a preocupação e responsabilidade no encontrar das melhores metodologias de 

treino para os jogadores que desempenham esta função aumenta. Neste 

sentido, a selecção dos jogadores para pontapearem aos postes com elevados 

níveis de eficácia é fundamental. Jackson (2003) estudou a consistência das 

rotinas de performance em jogadores especialistas em pontapear as bolas no 

jogo de râguebi durante o RWC de 2003. Concluiu que deve ser dada especial 

atenção e importância a estes jogadores. As suas decisões e atributos podem 

ser determinantes para o resultado final dos jogos, pelo que, considera 

necessário treino específico e rotinas para estas tarefas. James et al. (2005) 

preocupam-se igualmente com as variáveis de acções do jogo por posição 

específica, concluindo existirem diferenças entre variáveis que justificam a 

importância e posição específica deste jogador. Esta foi também uma questão 

estudada por Sampaio et al. (2006) no basquetebol. 

A qualidade do ajuste da função linear nos jogos desequilibrados foi elevada 

para as equipas que obtiveram a vitória. O resultado para o grupo IRB foi de 

91,3% e para o grupo Super 12 86,1%.  
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As equipas que obtiveram derrotas, registaram valores de igual modo elevados, 

para o grupo IRB, 89,4% e para o grupo Super 12   87,1% (ver Figura 5.4).  

 

Jogos Desequilibrados

91,3%

86,1%

89,4%

87,1%

Grupo IRB Grupo Super 12 

Grupos

%

Vitórias Derrotas

 
Figura 5.4. Distribuição da qualidade do ajuste da função linear dos jogos desequilibrados nos grupos:  
                   IRB e Super 12  em  função do desfecho final do jogos (vitória/derrota). 
 

 

Este resultado destaca-se pela maior qualidade do ajuste da função no grupo 

das vitórias no IRB e nas derrotas no Super 12. A reclassificação final da matriz 

de confusão evidenciou os seguintes resultados: 90,3% para o IRB e 86,7% 

para o Super12. Para as variáveis de resultado, o pontapé de penalidade serviu 

como referência para diferenciar os grupos.  
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5.4. Jogos muito desequilibrados (IRB e Super12) 
 
O estudo univariado inicial que comparou os valores médios para a variável 

desfecho (vitória ou derrota) nos jogos muito desequilibrados para as variáveis 

de acções do jogo, permitiu identificar, no grupo IRB, valores estatisticamente 

significativos nas seguintes variáveis: penalidades concedidas e placagens 

falhadas. As equipas que venceram os jogos concederam mais penalidades, 

realizaram mais e falharam menos placagens. Os resultados sugerem que a 

eficácia defensiva das equipas poderá ser determinante para a ocorrência da 

maior diferença no resultado final dos jogos. 

No grupo Super 12, a posse de bola chutada, placagens realizadas, placagens 

falhadas, recuperação de bola e pontapé para a touche foram as variáveis de 

acções do jogo que assumiram os resultados mais significativos. As equipas 

que venceram os jogos tiveram maior posse de bola chutada, mais pontapés 

para a touche e realizaram mais placagens. As equipas derrotadas 

recuperaram mais bolas e falharam mais placagens. Não são conhecidos 

estudos que nos permitam comparar de forma directa, a recuperação de bola. 

De qualquer das formas, esta variável apresenta resultados diferentes e 

interessantes entre grupos. Decorrente desta análise, constata-se que no grupo 

IRB as equipas derrotadas recuperam mais bolas nos jogos equilibrados e 

menos nos desequilibrados e muito desequilibrados. É Importante referir que, 

em geral, no grupo IRB, os valores médios se aproximam entre as equipas 

independentemente do desfecho do jogo. Em relação aos jogos muito 

desequilibrados, o distanciamento entre as equipas que ganham e que perdem 

para a variável de acção do jogo, recuperação de bola, é bastante acentuada 

(vitória=21,4±9,3 e derrota=5,2±2,7). No grupo Super12, as equipas derrotadas 

obtiveram em todas as categorias de jogos valores médios superiores de 

recuperação de bola em relação às equipas vencedoras.  

Parece evidente que as equipas derrotadas conseguem recuperar mais bolas. 

Muito provavelmente este facto pode estar associado não tanto ao mérito na 

capacidade das equipas derrotadas recuperarem bolas em jogo, mas talvez 

mais às características do comportamento táctico das equipas vencedoras.  
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De um modo geral, as equipas vencedoras têm tendência a variar mais o seu 

jogo ao largo, correndo, por isso, mais riscos e aumentando a possibilidade de 

perda de bola. Por outro lado, poderão conceder mais penalidades por 

arriscarem mais, o que poderá justificar também a maior ocorrência de 

recuperações de bola por parte das equipas derrotadas. 

As equipas derrotadas recuperam mais bolas, mas também são aquelas que 

mais erros cometem tanto na utilização do jogo ao pé como no jogo à mão. 

Estes parâmetros foram estudados por Hughes & Clarke (1994); Herbert & 

Tong (1997); IRB (2003); Bracewell (2003); Rooyen et al. (2003); Jones et al. 

(2004); Eaves & Hughes (2005) e Evert (2006). Contudo, os estudos não 

especificaram a metodologia utilizada e tendem na maior parte das vezes, a 

generalizar este comportamento em jogo. Ou seja, não foi possível saber, em 

concreto, se a recuperação de bola foi obtida por mérito da equipa que a 

conquistou ao seu adversário ou se a mesma foi conquistada por perda de bola 

do adversário em situação, por exemplo, de utilização de jogo ao pé ou falta.  
De um modo geral, as equipas derrotadas arriscam menos porque têm também 

menos tempo de posse de bola e porque ganham menos bolas nas fases 

estáticas do jogo. Ao mesmo tempo, beneficiam da maior probabilidade de 

ocorrência de perda de bola por parte da equipa atacante por ter mais tempo a 

bola e por arriscar mais no jogo ao largo. Reconhecido que é o poder 

estatístico da função linear, mesmo assim não foi possível encontrar resultados 

significativos no grupo IRB que discriminassem variáveis de acções do jogo 

nos jogos muito desequilibrados. Estes resultados parecem particularmente 

interessantes, se pensarmos que neste caso seria de esperar encontrar 

resultados discriminatórios. Neste caso (jogos muito desequilibrados), as 

diferenças são tão acentuadas que terão, em nosso entender, justificado a 

ausência do poder estatístico da função linear. Como exemplo, destacamos os 

resultados dos valores médios da análise discriminante para as placagens 

falhadas constatadas no grupo IRB para a vitória (17,6±9,8) e para a derrota 

(83,3±24,1).  
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No basquetebol, Sampaio & Janeira (2003) e no voleibol, Maquieira (2007) 

obtiveram resultados semelhantes, isto é, ausência de poder estatístico. 

Nos jogos muito desequilibrados, são muitas as diferenças encontradas nas 

acções do jogo e de resultado entre as equipas que vencem e as equipas que 

perdem. Decorrentes desta análise, identificámos que as placagens falhadas 

aparecem como a variável que melhor discrimina os jogos muito 

desequilibrados no grupo Super 12 seguindo-se a recuperação de bola. 

De igual modo, verificou-se que, apesar de não se ter conseguido discriminar 

variáveis de acções do jogo no grupo IRB, as placagens falhadas aparecem 

como a que mais perto do valor discriminatório se aproxima. Foi evidente que a 

variável placagem falhada surge como a que maior poder tem para separar o 

grupo de jogos muito desequilibrados e, ao mesmo tempo, a que melhor 

diferencia os jogos entre as equipas.  

Os estudos revistos na literatura sobre acções do jogo, na qual tiveram em 

atenção a acção de placagem de Devaluez (2000); IRB (2003 e 2006); Jones et 

al. (2004); Eaves et al. (2005) e Evert (2006), sustentam que o número de 

ocorrências de acções de placagem têm vindo a aumentar significativamente 

nos últimos anos durante os jogos. Os valores médios do número de 

ocorrências desta acção em jogo durante os RWC revelaram que a média por 

jogo de placagens foi de 43,57,70,76,90 e 97 no RWC de 1991,1995,1999, 

2003 e 2006, respectivamente. A importância do seu significado em jogo como 

factor estritamente defensivo, fez emergir, por parte das melhores equipas, em 

especial as do hemisfério sul, uma nova forma de abordagem ao jogo.  

Nos últimos anos, as preocupações em relação aos sistemas defensivos são 

evidentes e o ataque deixou de ser tão importante para o sucesso final em 

jogo. Este facto foi constatado e estudado por Eaves & Hughes (2003). Os 

autores concluíram que, actualmente, as equipas preocupam-se muito mais 

com os aspectos defensivos do jogo do que com os ofensivos. 

Progressivamente, as relações defensivas tornaram-se cada vez mais eficazes 

e alvo de maior preocupação pelas equipas mais evoluídas da actualidade.  
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Assim sendo, a maior posse de bola, o atacar mais, o realizar mais 

movimentações não significa, de todo, no râguebi actual, eficácia ou garante de 

vitória no resultado final. A titulo de exemplo, a final do Torneio do Super12 de 

2000 é um bom exemplo de como a equipa dos Crusaders, abdicando da posse 

de bola e do ataque conseguiu vencer os Brumbies que só atacaram.  

Os resultados parecem sugerir que as melhores equipas evidenciam este tipo 

de comportamento em querer defender mais do que atacar, contrariando os 

próprios princípios do jogo (e.g., posse de bola, avançar, apoio, continuidade e 

pressão). É claramente uma perspectiva muito interessante para quem se 

preocupa com o jogo, com a AJ e com os jogadores. Entender a necessária 

redefinição de todo um processo de treino na preparação das equipas para 

competirem ao mais alto nível não é, certamente, uma tarefa fácil para quem a 

planifica, idealiza e a concretiza.  

A análise das variáveis de resultado em jogos muito desequilibrados permitiu 

identificar diferenças estatisticamente significativas nas variáveis ensaios e 

conversões no grupo IRB e nas variáveis ensaios, conversões e pontapé de 

penalidade no grupo Super 12. Neste caso, o pontapé de penalidade foi a 

variável de resultado que permitiu diferenciar os grupos e também as equipas 

em função da variável desfecho vitória ou derrota. Os resultados sugerem que 

o pontapé de penalidade deve ser alvo de uma análise mais cuidada nesta 

categoria de jogos. Este resultado consolida e reforça a ideia em relação a esta 

variável de que a mesma é muito importante para a análise e diferenciação das 

diferentes categorias de jogos. Como elemento que prejudica as equipas, a 

penalidade deve ser encarada como factor importante dos jogos uma vez que 

estas tendem a ter cada vez mais influência nos resultados intermédios e finais 

dos jogos.  

A IRB, em 2006, comprova a importância da penalidade em jogo. De acordo 

com esta entidade, a seguir à marcação de ensaio (48%) o pontapé de 

penalidade (35%) é o que, em média por jogo, mais contribui para o total de 

pontos obtidos pelas equipas.  
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Actualmente, é importante que as equipas se preocupem com as faltas e 

penalidades concedidas durante o jogo, uma vez que as mesmas têm 

implicações com os resultados finais dos jogos. Neste contexto, as 

recomendações feitas por Jackson em 2003, são importantes.  

O autor recomenda especial atenção para a selecção, treino e importância que 

os jogadores responsáveis pela tarefa de marcar as penalidades têm nos jogos 

de râguebi. O maior contributo para a estruturação da função linear neste tipo 

de jogos resultou dos valores de ensaios e conversões em ambos os grupos. O 

conjunto de resultados aponta para uma certa identidade e evidência 

anteriormente identificada neste tipo de variáveis, independentemente da 

categoria do jogo.  

A qualidade do ajuste da função linear foi perfeita, para as equipas que 

obtiveram a vitória e a derrota no grupo IRB. No grupo Super12 as equipas 

vitoriosas tiveram, de igual modo, uma função linear perfeita. Nas equipas 

derrotadas, a função linear foi de 93% (ver Figura 5.5). 

 

Jogos Muito Desequilibrados

100% 100%100%

93%

Grupo IRB Grupo Super 12 

Grupos

%

Vitórias Derrotas

 
Figura 5.5. Distribuição da qualidade do ajuste da função linear dos jogos muito desequilibrados nos   
                   grupos: IRB e Super 12  em  função do desfecho final do jogos (vitória/derrota). 
 

As penalidades concedidas, placagem e recuperação de bola foram as 

variáveis de acções do jogo que melhor permitiram diferenciar equipas e 

grupos.  



 ___________________________________________________________________________________________ 
Discussão dos resultados 

 
133

As penalidades concedidas e as placagens realizadas são, em maior número, 

nas equipas vencedoras; e a recuperação de bola, nas equipas derrotadas. 

Estes resultados reforçam as convicções anteriores, dando ênfase às 

evidências em relação a este tipo de variáveis e que se apresentaram como 

distintas noutras categorias de jogos.  

Parece inquestionável que o grupo de jogos muito desequilibrados foi o que 

melhor poder expressou na reclassificação final da matriz. A análise desta 

categoria de jogos contribuiu decididamente para encontrar diferenças entre 

jogos e grupos, permitindo-nos compreender melhor o tipo de resultados 

encontrados entre variáveis, jogos e grupos. Esta tendência nos resultados foi 

constatada por Sampaio & Janeira (2003) no basquetebol e por Maquieira 

(2007) no voleibol. 
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O Quadro 5.1, resume a discussão dos resultados para todas as categorias de 

jogos em função da vitória ou derrota.  

 
Quadro 5.1 -  Quadro resumo da discussão dos resultados para todas as categoria de jogos em função  
          do desfecho final dos jogos vitória ou derrota. 
                      

  
Grupo IRB 

 

 
Grupo Super 12 

 

Categorias 
dos jogos 

 

Vitória 
 

Derrota 
 

Vitória 
 

Derrota 
 

 

 
 
 
 

Jogos 
 Equilibrados 

 
Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – * 
V. Resultado – 70,3% 
 
                          Matriz: 
                    A. Jogo - *   

V. Resultado - 70,1% 
 

 
Qualidade do Ajuste: 
A. Jogo – * 
V. Resultado – 69,8%  
 
 
 
 
 
 
+ Recuperação bola 
+ Alinha. perdidos 
+ Rucks e passe 

 
 

Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 64,4% 
V. Resultado – 66,1% 
 
                           Matriz: 
           A. Jogo  - 66,7% 
    V. Resultado - 65,6% 
 
 
+ Placagens 
+ Formação O. 
+ Jogo ao pé. 
-  Erros 
 

 

Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 67,8% 
V. Resultado - 64,4% 
 
 
 
 
 
 
+ Erros 
+ Rucks e passe 
+ Mauls ganhos 
+ Recuperação bola 

 

 
 
 
 
 

Jogos 
Desequilibrados 

 
Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 80,4% 
V. Resultado - 91,3,6% 
 

Matriz: 
A. Jogo  - 78,5% 

V. Resultado - 90,3% 
 
 
+ Alinhamentos 
ganhos 
-  Placagens falhadas 
 

 
Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 76,6% 
V. Resultado – 89,4% 
 
 
 
 
 
 
+ Perdas de bola nos 
alinhamentos 
+ Placagens 
+ Placagem falhada 
+ Recuperação bola 
 

 

Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 69,6% 
V. Resultado – 86,1% 
 
                           Matriz: 
           A. Jogo  - 73,4% 
    V. Resultado - 86,7% 

 
 
+ Penalidades 
+ Posse bola chutada 
+ Pontapé para touche 
+ Placagens 
 

 

Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 77,2% 
V. Resultado – 87,3% 
 
 
 
 

 
+ Mauls 
+ Recuperação bola 
+ Erros 
-  Placagens 
+ Placa. falhadas 
 

 

 
 
 

 
Jogos 
 Muito 

Desequilibrados 

 
Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – * 
V. Resultado – 100% 
 

Matriz: 
A. Jogo  - 100% 

V. Resultado - 100% 
 
 
+ Penalidades 
concedidas 
-  Placagens falhadas 
 

 
Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – * 
V. Resultado – 100% 
 
 
 
 
 
 
- Recuperação bola 
+ Erros jogo ao pé 
 

 
Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 93,3% 
V. Resultado – 100% 
 

Matriz: 
A. Jogo  - 90,0% 

V. Resultado - 96,7% 
 
 
+ Posse de bola  
+ Pontapé p. touche 
+ Placagens  
 

 
Qualidade do Ajuste:  
A. Jogo – 86,7% 
V. Resultado – 93,3% 
 
 
 
 
 
 
+ Recuperação bola 
+ Placa. falhadas 
 

 
 

 * Não nos foi possível testar a qualidade do ajuste da função linear nos jogos, não surgindo por isso a reclassificação final da matriz de 
    confusão, porque a função não foi estatisticamente significativa (p>0,05) 
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6. CONCLUSÕES 
 

Ao optarmos por formar grupos de jogos e agrupá-los em função da sua 

diferença pontual final, quisemos indagar de que modo os jogos podem ou 

tendem a associar-se entre si em função do seu maior ou menor resultado final. 

Este procedimento permitiu-nos criar, no âmbito da AJ de râguebi, um quadro 

inovador na categorização dos jogos de acordo com estudos já propostos em 

outros JDC. 

 

A formação de grupos de jogos equilibrados, desequilibrados e muito 

desequilibrados, permitiu-nos um quadro mais válido dos jogos a serem 

analisados, bem como ir de encontro aos nossos objectivos. 

 

Os resultados obtidos permitem aceitar que para os grupos IRB e Super 12 

existem variáveis de acções do jogo e de resultado que discriminam as equipas 

que vencem das equipas que perdem os jogos equilibrados, desequilibrados e 

muito desequilibrados. 

 

Os resultados obtidos permitem afirmar que os jogos equilibrados são, em 

maior número, no grupo IRB; os desequilibrados e os muito desequilibrados, no 

grupo Super 12.  

 

Estamos convictos que quanto maior for o conhecimento sobre as acções do 

jogo e de resultado que podem ou não influenciar o jogo de râguebi, maiores 

serão as probabilidades de sermos bem sucedidos (…). 

 

Tendo em consideração a estrutura que esteve subjacente à anterior discussão 

dos resultados, é-nos possível destacar o seguinte quadro de conclusões:  
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6.1. Jogos equilibrados (IRB e Super 12) 
 

Estes jogos ocorreram em maior número; facto que sugere a grande 

competitividade destes jogos. Por outro lado, foi possível reconhecer que foram 

poucas as diferenças entre variáveis de acções do jogo e de resultado entre 

equipas (vitória e derrota) e entre grupos.  
 

O maior contributo para o resultado final dos jogos adveio da marcação de 

ensaios. Esta é a acção de resultado que os treinadores deverão preparar com 

mais cuidado. 

 

As equipas que venceram os jogos defenderam mais (realizaram mais 

placagens), cometeram menos erros na utilização da posse de bola e variaram 

mais as suas formas de jogo (maiores frequências de jogo á mão e jogo ao pé). 

Estes resultados sugerem maior variabilidade táctica nestas equipas. Por outro 

lado, a concessão de um maior número de pontapés de penalidade sugere que 

poderão ser prejudicadas por arriscarem mais.  

 

As vitórias foram mais fáceis de prever que as derrotas. Este facto é de difícil 

explicação e sugere que ainda permanecem questões por explicar nestes 

domínios do contraste entre vitórias e derrotas. 
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6.2. Jogos desequilibrados (IRB e Super 12) 
 

As equipas que venceram os jogos no grupo IRB ganharam mais bolas no 

alinhamento e foram mais eficazes na defesa (menos placagens falhadas). Por 

outro lado, as equipas derrotadas placaram mais e falharam mais placagens. 

Estes resultados sugerem uma fase defensiva cuidada no sentido de 

recuperarem a bola para atacar. 
 

O pontapé de penalidade, como variável de acção de resultado, permitiu 

diferenciar os grupos (IRB e Super 12). A importância e contributo desta variável 

no resultado final dos jogos requer, da parte dos treinadores, preparação 

cuidada nas sessões de treino.  
 

6.3. Jogos muito desequilibrados (IRB e Super 12) 
 

As equipas que venceram os jogos concederam mais penalidades, realizaram 

mais e falharam menos placagens. Os resultados sugerem que a eficácia 

defensiva das equipas poderá ser determinante para a ocorrência da maior 

diferença no resultado final dos jogos. 

 

As equipas vencedoras poderão conceder mais penalidades por arriscarem 

mais, o que poderá justificar a maior ocorrência de recuperações de bola por 

parte das equipas derrotadas. Estes resultados sugerem que são ainda 

necessários estudos que permitam determinar as razões da maior ocorrência 

de penalidades em jogo por parte das equipas vencedoras. Por outro lado, um 

estudo sobre a origem das recuperações de bola nas equipas derrotadas 

poderá permitir dar algumas respostas para explicar o contraste entre vitórias e 

derrotas. 

 

O maior contributo para diferenciar os grupos (IRB e Super 12) em relação às 

variáveis de resultado adveio dos valores de marcação de ensaios e 

conversões, facto que sugere a importância destas variáveis para o resultado 

final dos jogos. 
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ANEXOS 



  

ANEXO A – Glossário 
 
 
No intuito de poder-mos esclarecer melhor os leitores deste trabalho, incluímos em anexo alguns termos 
específicos do jogo de râguebi, que servem para consultar o significado de algumas palavras que 
aparecem nos capítulos precedentes como resumo dos termos escritos ao longo do trabalho. 
 

 
Campo de Jogo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de validação: É a superfície do terreno limitada pelas linhas de meta, linhas laterais de meta e 
linhas de bola morta. As linhas de meta e os postes fazem parte da área de validação, mas as linhas 
laterais de meta e as linhas de bola morta não fazem parte. 
 
Área de 22 metros: É a superfície do terreno limitada pelas linhas de 22 metros e as linhas de meta. As 
linhas de 22 metros fazem parte desta área, mas as linhas de meta não fazem parte. 
 
Alinhamento (Touche): A finalidade do alinhamento é de recomeçar o jogo de forma rápida, segura e 
justa, e com a bola a ser lançada para o meio das duas filas de jogadores após a sua saída por uma 
lateral. 
 
Conversões: De acordo com as actuais leis do jogo, após a marcação de um ensaio por um jogador, a 
sua equipa tem direito a tentar um golo, pontapeando a bola aos postes (conversão). Isto também se 
aplica quando for assinalado um ensaio de penalidade.  
 
Conversão ou Transformação: Designa um pontapé de conversão válido.  
 
Ensaio: Um ensaio é marcado quando um jogador atacante faz em primeiro lugar, um toque-no-solo na 
área de validação adversária. (5 pontos).  
 
Ensaio de penalidade: Um ensaio de penalidade deve ser assinalado se o árbitro entender que um 
ensaio teria sido provavelmente marcado sem Jogo Ilegal cometido pela equipa adversária. (5 pontos) 
 
Federação: Significa o organismo sob a jurisdição do qual um jogo é disputado e, no caso de um jogo 
internacional, indica a International Rugby Board (I.R.B.) ou uma comissão dela emanada.  
 
Finalidade do jogo: É a de duas equipas de 15 jogadores cada uma, jogando lealmente, de acordo com 
as Leis e com espírito desportivo, poderem marcar o maior número de pontos possível transportando, 
passando, pontapeando e fazendo o toque-no-solo na área de validação adversária: a equipa que marca 
o maior número de pontos é a vencedora do encontro. 

 

5 m  

22 m  10 m  

15 m  



  

Fora-de-jogo no jogo corrente: No jogo corrente, um jogador está em posição de fora-de-jogo se se 
encontra à frente de um outro jogador da sua equipa que transporta a bola, ou se encontra à frente de um 
outro companheiro de equipa que jogou a bola em último lugar. 
 
Formação ordenada (F.O): Designa uma situação de jogo em que jogadores de cada equipa se agrupam 
ordenadamente numa formação, de modo a que o jogo possa recomeçar com a introdução da bola nessa 
formação.  
 
Linha lateral: As linhas laterais estão fora do terreno de jogo. 
 
Maul: Um maul é formado por um ou mais jogadores de cada equipa em contacto físico, rodeando 
cerradamente um jogador portador da bola. Ou seja, um maul é constituído por pelo menos três 
jogadores; o portador da bola e mais um jogador de cada equipa, todos eles de pé. Todos os jogadores 
envolvidos se encontram de pé deslocando-se em direcção a uma linha de meta.  
 

Médio de formação: Jogador que se caracteriza por ser um bom passador e chutador e que introduz a 
bola numa formação ordenada. Deve ter uma grande visão de jogo para poder dirigir os seus colegas das 
linhas avançada e atrasada ou de três quartos. Número 9. 

 
Passe: É o acto de um jogador que atira a bola a outro jogador. Se um jogador entrega a bola a outro 
jogador sem a lançar, tal acto constitui um “passe”. 
 
Passe ou toque para a frente (Avant). Há passe ou toque para a frente quando a bola segue para diante 
após um jogador ter perdido a sua posse ou, após um jogador a ter impulsionado ou batido com a mão ou 
braço, ou após ela ter batido na mão ou braço de um jogador e ter tocado o solo ou outro jogador antes 
de ser controlada pelo mesmo jogador. 
 
Placagem: Uma placagem tem lugar quando o jogador portador da bola, e que se encontra de pé, é 
agarrado por um ou mais adversários e é atirado ao chão. 
 
Pontapé colocado: Designa um pontapé dado na bola após esta haver sido previamente colocada no 
solo para o efeito. 

 
Pontapé de conversão: Após a marcação de um ensaio por um jogador, a sua equipa tem direito a 
tentar um golo, pontapeando a bola aos postes. Isto também se aplica quando for assinalado um ensaio 
de penalidade. Este pontapé é o pontapé de conversão, o qual é executado através de um pontapé 
colocado ou de um pontapé de ressalto ou drop que vale (2 pontos) 

 
Pontapé de penalidade: É um pontapé de que beneficia a equipa não faltosa após uma infracção 
cometida pelos adversários, e é executado no ponto da falta, salvo indicação contrária. 
 
Pontapé de ressalto ou Drop: Este tipo de pontapé tem lugar quando o jogador que detém a bola a 
deixa cair da mão (ou das mãos) para o solo e a pontapeia, ao primeiro ressalto, logo que ela se eleva. 
 
Pontapé de 22 metros: O “pontapé de 22” é um pontapé de ressalto concedido à equipa defensora. Este 
pontapé deve ser dado dum ponto qualquer sobre ou atrás da linha de 22 metros. 
 
Pontapé livre: É um pontapé de que beneficia a equipa não faltosa após uma infracção cometida pelos 
adversários, e é executado no ponto da falta, salvo indicação em contrário. 
 
Posse da bola: Significa que a bola está a ser transportada por um jogador ou, que uma equipa tem a 
bola controlada na sua posse. Por exemplo; se a bola, numa formação ordenada (mêlée) ou numa 
formação espontânea (ruck), se encontra do lado de uma das equipas nessa formação, considera-se que 
essa equipa está “de posse da bola”. 
 
Ruck: Uma formação espontânea (ruck) é constituída estando a bola no solo por um ou mais jogadores 
de cada equipa que se encontrem de pé e em contacto físico rodeando cerradamente a bola que se 
encontra no meio deles. Quando tem lugar uma formação espontânea, o jogo corrente termina. 
 
 
Nota: Estas definições estão incluídas no texto como parte integrante das leis do jogo da IRB 2006. 
 



  

ANEXO B – Quadro resumo das leis do jogo de râguebi. 
 

 

Quadro 7.1 - Quadro resumo das leis do jogo. (Adaptado das leis do jogo da IRB 2006) 
 

 
Antes do inicio do jogo 

 
Lei 1 - Campo  
Lei 2 - Bola  
Lei 3 - Número de jogadores: A equipa 
Lei 4 - Equipamento dos jogadores 
Lei 5 - Tempo de jogo 
Lei 6 - Árbitro e seus auxiliares 
 

Durante o jogo 
 
 
Método do jogo 
 
Lei 7 - Forma de jogar 
Lei 8 - Vantagem  
Lei 9 - Estabelecimento da pontuação 
Lei 10 - Jogo ilegal/Anti-jogo  
Lei 11 - Fora-de-jogo (Off-side) e Em-jogo no jogo corrente 
Lei 12 - Toque ou passe para a frente (Avant) 
 
No terreno de jogo 
 
Lei 13 - Pontapé de saída e pontapés de recomeço 
Lei 14 - Bola no solo, sem placagem 
Lei 15 - Placagem: portador da bola levado ao solo 
Lei 16 - Ruck 
Lei 17 - Maul 
Lei 18 - Encaixe-de-balão (“Marco”) 
 
Recomeço do jogo 
 
Lei 19 - Bola fora e reposição em jogo por alinhamento (Touche) 
Lei 20 - Formação ordenada (F.O) 
Lei 21 - Pontapé de penalidade e pontapé livre 
 
Área de validação  
 
Lei 22 - Área de validação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


