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Some scientists find, or so it seems, that they get their best ideas 

when smoking; others by drinking coffee or whisky. Thus there is 

no reason why I should not admit that some may get their ideas by 

observing, or by repeating observations. 
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Resumo 

 
O presente estudo teve como propósito estudar o jogo de futebol de alto rendimento 

procurando: i) determinar variáveis comportamentais, espaciais e contextuais que 

permitam caraterizar e diferenciar os métodos de jogo ofensivo em equipas com 

diferentes filosofias de jogo; ii) caraterizar a conceção dos treinadores acerca da 

especificidade das características do jogo de cada equipa analisada, bem como dos 

aspetos essenciais a observar no jogo.  

Recorreu-se à metodologia observacional para a recolha de dados, mediante um desenho 

de estudo nomotético/seguimento/multidimensional. Foram registadas as sequências 

ofensivas de 36 jogos (12 por equipa) das equipas do Barcelona, Inter de Milão e 

Manchester United da época desportiva 2009/2010. Para a realização da análise 

sequencial de retardos foi utilizado o software SDIS-GSEQ.  

Os resultados desta análise permitiram concluir que: i) na fase ofensiva, existem 

condutas que mantêm uma relação excitatória com determinadas condutas em 

detrimento de outras, permitindo a determinação de padrões sequenciais de conduta e 

relações excitatórias de umas condutas em relação a outras que as antecedem ou 

sucedem; ii) o jogo de futebol, pela diversidade de soluções que o caraterizam e que são 

motivadas, entre outros fatores, pelo contexto de cooperação e oposição, se carateriza 

por alguma instabilidade relativamente às sequências ofensivas; iii) existem relações 

excitatórias que certas condutas mantêm entre si e que aumentam a probabilidade de 

transições positivas para finais das sequências ofensivas com eficácia, variando em 

função do método de jogo ofensivo e das diferentes equipas analisadas; iv) existe um 

conjunto de condutas que consideramos de maior pendor ofensivo (tais como o drible, o 

remate, o cruzamento, o duelo e a intervenção do adversário sem êxito) por estarem, 

normalmente, mais relacionadas ou por precederem situações de pré-finalização, ou 

então, porque excitam finais do processo ofensivo; v) os padrões sequenciais detetados 

revelam caraterísticas específicas de diferentes filosofias de jogo das equipas sob 

estudo.  

Posteriormente foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas a 8 treinadores com 

experiência (14,9±8,6 anos de experiência) como treinadores principais na I Liga 

Portuguesa de Futebol. Os dados foram analisados através da técnica de análise de 

conteúdo (Bardin, 2008), tendo as categorias sido definidas a priori e a posteriori. O 

software QSR Nvivo 9 foi utilizado na codificação das entrevistas. 

Através desta parte do estudo foi possível concluir que os treinadores: i) possuíam um 

entendimento semelhante ao do próprio autor relativamente à interpretação dos padrões 

de jogo detetados; ii) consideram que os aspetos diferenciadores das Ligas de futebol 

em estudo se estabelecem sobretudo ao nível dos fatores culturais e estratégico-táticos; 

iii) não privilegiam o recurso a nenhum método de jogo ofensivo em particular; iv) 

sustentam o processo de treino sobretudo em quatro grandes tarefas (preparação, 

observação, avaliação/diagnóstico e intervenção); v) consideram que três das principais 

tendências evolutivas do jogo/treino são o desenvolvimento de exercícios que incidam 

sobre: a ligação dos momentos de jogo, a recuperação pré-programada da bola, a 

execução dos esquemas táticos.  

Palavras-chave – SOCCER, METODOLOGIA OBSERVACIONAL, ANÁLISE 

SEQUENCIAL, PADRÕES DE JOGO, ANÁLISE DE CONTEÚDO 
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Abstract 

 
The aim of the present study was to study a football game in order to: i) determine 

behavioral, spatial and contextual variables that enable the characterization and 

differentiation of the methods of attacking play in teams with different philosophies of 

play, ii) characterize the coaches’ conceptions about the specific game characteristics of 

each examined team as well as essential aspects to observe during the game. 

The sample included 36 games (12 per team) from the sporting season 2009/2010 of 

Barcelona, Interzionalle Milano and Manchester United. The design used in the present 

study was based on the observational methodology applied to the acquisition of data, 

and was nomothetic/follow-up/multidimensional. The software SDIS-GSEQ was used 

to perform the sequential analysis. 

The results of this analysis allowed us to conclude that: i) in the offensive process there 

are conducts that maintain an excitatory relationship with certain conducts in detriment 

of others, allowing the determination of patterns of conduct and excitatory relations of 

some conducts in relation to others that precede or succeed them; ii) the game in which 

the diversity of solutions that characterize it and that are motivated, among other 

factors, by the cooperation and opposition context, is characterized by some instability 

in relation to the offensive sequences; iii) there are excitatory relationships that certain 

conducts maintain between themselves, which increase the probability of positive 

transitions so that the offensive sequences end with efficacy, varying according to the 

offensive game method and the different teams that are analyzed; iv) there is a set of 

conducts that we consider of greater offensive propensity (such as dribbling, shooting, 

crossing, duel and unsuccessful opponent intervention) because they are usually more 

related to pre-finishing situations or because they excite the end of the offensive 

sequences; v) the detected sequential patterns reveal specific characteristics of the 

different teams’ philosophies of play. 

Subsequently, semi-structured interviews were carried out with 8 experienced First 

Portuguese League coaches (14, 9 ± 8, 6 years of experience), and the data were 

analyzed through the technique of content analysis (Bardin, 2008), the elaboration of the 

categories having been defined a priori and a posteriori. The software QSR NVivo 9 

was used in coding the transcripts of the interviews.  

Through this part of the study we concluded that the coaches: i) had a similar 

understanding to that of the author himself in relation to the interpretations of the 

detected patterns of play; ii) believe that the differentiating aspects of the football 

leagues in the study are established primarily at the level of cultural and strategic-

tactical factors; iii) do not privilege the use of any specific method of offensive play; iv) 

support the training process mainly in four major tasks (preparation, observation, 

evaluation/diagnosis and intervention); v) consider that three of the main evolutionary 

tendencies of the game / training are the development of exercises that focus on: the 

connection of the four moments of the game, the preprogrammed ball recovery 

possession, carrying out of tactical schemes. 

 

Key Words – SOCCER, OBSERVATIONAL METHODOLOGY, SEQUENTIAL 

ANALYSIS, PATTERNS OF PLAY, CONTENT ANALYSIS 
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Abreviaturas/Legendas 

 
Abreviatura Descrição 

AP Ataque posicional 

AR Ataque rápido 

CA Contra-ataque 

CC Conduta critério 

BA Barcelona 

CJ Contexto de interação no centro de jogo 

Cp Conhecimento prévio 

D Desvio 

DPO Desenvolvimento do processo ofensivo 

E/ME Exaustivo e mutuamente excluente 

FC Formato de campo 

FPO Final do processo ofensivo 

I Interpretação 

IM Inter de Milão 

IPO Início do processo ofensivo 

JDC Jogos desportivos coletivos 

MJO Método de jogo ofensivo 

MU Manchester United 

P Perceção 

PO Processo ofensivo 

SD Setor defensivo 

SMD  Setor médio defensivo 

SMO Setor médio ofensivo 

SO Setor ofensivo 

RJ Ritmo de jogo 
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Legendas  

1p Primeira parte 

2p Segunda parte 

C  Casa 

F  Fora  

G0 Empate 

G1 Ganha por 1 golo 

G2 Ganha por mais de 1 golo 

P1 Perde por um golo 

P2 Perde por mais de 1 golo 

SN Superioridade Numérica 

IN Igualdade numérica 

Ifn Inferioridade numérica 

Ipi Recuperação da posse por interceção 

Ipd Recuperação da posse por desarme 

Ipgr Recuperação da posse por ação do guarda-redes 

Ipera Recuperação da posse por interrupção regulamentar a favor 

Ipga Recuperação da posse por golo do adversário 

Dpc Desenvolvimento por passe curto/médio  

Dpl Desenvolvimento por passe longo   

Dcd Desenvolvimento por condução  

Drc Desenvolvimento por receção/controle 

Ddr Desenvolvimento por drible 

Ddu Desenvolvimento por duelo  

Dpgr Desenvolvimento por ação do guarda-redes  

Dre Desenvolvimento por remate  

Dcz Desenvolvimento por cruzamento  

Dia Desenvolvimento com intervenção do adversário sem êxito  

Dgra Desenvolvimento por ação do guarda-redes da equipa adversária 
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PPf Passe para a frente 

PPt Passe para trás 

PPl Passe para o lado 

Pdf Passe diagonal para a frente 

Pdt Passe diagonal para trás 

Pr Passe raso 

Pma Passe meia altura 

Pal Passe alto 

RJr Ritmo de jogo rápido 

RJl Ritmo de jogo lento 

Fgl Remate com obtenção de golo 

Frd Remate dentro 

Fgr Remate defendido pelo guarda-redes 

Ffr Remate fora 

Fca Remate contra adversário 
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FRR Final por remate 

FSOC Final atingindo o quarto ofensivo de forma controlada 
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1.1 - Enquadramento e pertinência do estudo 

O jogo de futebol é a modalidade desportiva mais famosa em todo mundo (Pollard & 

Reep, 1997; Reilly, 1996), sendo praticado em todos os países, sem exceção (Reilly, 

1996). Apesar da sua popularidade, existe ainda uma grande carência no que concerne à 

investigação que se centra neste jogo, ao contrário do que sucede com outros desportos 

como o basebol ou o futebol americano (Pollard & Reep, 1997). Assim, parece natural 

que durante os últimos anos, o interesse científico no estudo do jogo de futebol tenha 

aumentado consideravelmente (Carling, Williams, & Reilly, 2005; Vigne, Gaudino, 

Rogowski, Alloatti, & Hautier, 2010). 

O incremento da investigação sobre este jogo consubstanciou-se, sobretudo, na 

realização de estudos orientados para a descrição e explicação de aspetos físicos e/ou 

fisiológicos ou para a quantificação de ações realizadas, numa tentativa de quantificar a 

atividade dos futebolistas (Bradley, Di Mascio, Peart, Olsen, & Sheldon, 2010; 

Castellano, Blanco-Villasenor, & Alvarez, 2011; Di Salvo et al., 2010; Gregson, Drust, 

Atkinson, & Di Salvo, 2010; Lago-Ballesteros & Lago-Peñas, 2010; Lago-Peñas & 

Lago-Ballesteros, 2011; Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, & Rey, 2011; Lago-Peñas, Rey, 

Lago-Ballesteros, Casais, & Dominguez, 2011; Lago, 2009b; Rey, Lago-Peñas, Lago-

Ballesteros, Casais, & Dellal, 2010; Vigne, et al., 2010). 

Este tipo de trabalhos tomam o futebol como objeto de estudo, todavia não estudam o 

futebol em si mesmo, uma vez que providenciam, no essencial, informação acerca de 

algumas variáveis relacionadas com a atividade dos jogadores (e.g., número de 

quilómetros que um jogador percorre durante um jogo; número de passes certos 

efetuados; número de remates, intensidade a que realizam as ações). Mais recentemente, 

estas análises têm sido efetuadas tendo por base determinadas variáveis situacionais, 

como o local de realização da prova, o resultado momentâneo do jogo, a qualidade do 

opositor ou a parte do jogo (Carling, 2011; Lago-Peñas & Dellal, 2010; Lago-Peñas & 

Lago-Ballesteros, 2011; Lago, Casais, Dominguez, & Sampaio, 2010). Tal como refere 

Castellano-Paulis (2000), estas investigações fornecem informações importantes no que 

concerne ao treino da modalidade, mas não respondem ao estudo desta modalidade 

desde o ponto de vista da sua prática, ou seja, não descrevem onde, como, quando e 

porquê os jogadores deverão realizar determinadas ações em função dos contextos 
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situacionais. Ainda que um fisiologista consiga quantificar a quantidade de lactato 

acumulado durante um jogo, não consegue explicar como um jogador consegue marcar 

um golo, por onde se deve movimentar ou quais os contextos de interação mais 

favoráveis para o fazer.   

Apesar da reconhecida importância que se atribui à análise dos contextos de interação 

em que ocorrem as diversas ações (McGarry, 2009; O´Donoghue, 2009; Tenga, Holme, 

Ronglan, & Bahr, 2010a), revelou-se surpreendente o facto de, além de alguns trabalhos 

realizados no âmbito da metodologia observacional (Barreira, 2006; Castellano-Paullis, 

2000; J. Lopes, 2007; H. Sarmento, Barbosa, Campaniço, Anguera, & Leitão, 2011; A. 

Silva, 2004; M. Silva, 2009), serem raros os estudos que acedem, direta ou 

indiretamente a esta componente (Bloomfield, Polman, & O´Donoghue, 2005; Jones, 

James, & Mellalieu, 2004; Lago & Martin, 2007; Olsen & Larsen, 1997; Taylor, 

Mellalieu, James, & Shearer, 2008; Tenga, Holme, et al., 2010a; Tenga, Holme, 

Ronglan, & Bahr, 2010b; Tenga, Ronglan, & Bahr, 2010). 

Tal situação não será alheia ao facto da performance nos jogos coletivos ser muito mais 

difícil de avaliar que nos desportos individuais (Carling, et al., 2005). Contudo, além 

das dificuldades que comportam este tipo de estudos, deveremos ter em conta que 

aqueles que analisam unicamente a frequência de ocorrência dos acontecimentos 

deixam de analisar um aspeto chave no jogo, a sua dimensão temporal (Anguera, 2004, 

2009; Anguera & Jonsson, 2002; Jonsson et al., 2006; Jonsson et al., 2010; H. 

Sarmento, Barbosa, et al., 2011).  O tempo, ao possibilitar o registo contínuo, facilita a 

ordenação dos acontecimentos deste jogo, permitindo a sua análise numa perspetiva 

sequencial ou de transição, possibilitando predições do ponto de vista probabilístico 

sobre a ocorrência, superior ao acaso, de determinados acontecimentos (Castellano-

Paullis, 2000).  

Tendo por base o anteriormente exposto, têm vindo a aumentar o número de 

investigações sobre a ação do jogo em futebol, assentes na metodologia observacional, 

recorrendo a diversos procedimentos metodológicos, tais como a análise de coordenadas 

polares (Castellano-Paullis, 2000; A. Silva, 2004), a análise sequencial (Barreira, 2006; 

Castellano-Paullis, 2000; Laranjeira, 2009; J. Lopes, 2007; Ramos, 2009; A. Silva, 

2004; M. Silva, 2009) e a análise de T-patterns (Borrie, Jonsson, &  Magnusson, 2002; 

Camerino, Chaverri, Anguera, & Jonsson, 2012; Esteves, 2005;  Jonsson, et al., 2006; 
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Jonsson, et al., 2010; Martins, 2007, 2010; H. Sarmento, Barbosa, et al., 2011). Apesar 

do jogo de futebol ser aleatório e parcialmente determinado pelo acaso (Reilly, 1996), 

este tipo de análises, ao incidirem sobre a sequencialidade dos acontecimentos, 

possibilitam a deteção de sequências de acontecimentos (padrões de jogo) que 

acontecem com uma probabilidade superior ao acaso, afigurando-se como 

regularidades. 

Neste sentido, consideramos que o registo das condutas de forma sequencial se afigura 

como pertinente no âmbito do estudo do jogo de futebol, uma vez que permite a 

compreensão dos acontecimentos do jogo, de acordo com a sua lógica. A importância 

do parâmetro ordem, bem como a informação que se pode obter das transições dos 

acontecimentos que sucedem no jogo, justificam a nossa seleção por esta metodologia, a 

fim de estudarmos o processo ofensivo de três das melhores equipas do futebol mundial 

(Barcelona, Manchester United e Inter de Milão). 

Pese embora o futebol se afigure como uma linguagem universal, existem 

particularidades que caraterizam a forma como se pratica a modalidade nos diversos 

países, sendo estas consequência de um conjunto de aspetos históricos, sociais e 

culturais próprios de cada nação (Brown, 2008; Castelo, 2009; Hamil, Walters, & 

Watson, 2010; Nogueira, 2011; Wharton, 2007). De uma forma geral, o estilo do 

futebol Inglês é designado por Kick and Rush (Crolley, Hand, & Jeutter, 2000), o 

Italiano de Catenaccio (Foot, 2007), e o Espanhol de Fúria Española (Goig, 2007), em 

função da forma como optam por efetuar um jogo caraterizado pela posse de bola, ou 

pela forma “direta” de chegar à baliza adversária, e também em função da 

impetuosidade que os jogadores colocam no próprio jogo, ou da sua habilidade natural 

para se relacionarem com a bola.  

A literatura no âmbito da sociologia e da antropologia (Atherton, Turner, & Russell, 

2001; Brown, 2008; Coelho & Clara, 2007; Crolley, et al., 2000; Goig, 2007; 

Guschwan, 2007; Győri Szabó, 2011; Hamil, et al., 2010; Hargrave, 2007; McFarland, 

2007; Mills, 2001; Nogueira, 2011; Phelps, 2001; Rodríguez-Díaz, 2007; Spaaij & 

Viñas, 2005; Stone, 2007; Wharton, 2007) providencia um conhecimento importante 

acerca dos aspetos descritos anteriormente. Porém, são em muito menor número os 

estudos comparativos entre as diferentes Ligas profissionais de futebol em análise, 

centrando-se os existentes, especialmente, na análise: i) de dados antropométricos 
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(Bloomfield, Polman, Butterfly, & O`Donoghue, 2005); ii) de aspetos técnicos (Dellal 

et al., 2011; Obserstone, 2011); iii) de dados relativos à atividade motora (Dellal, et al., 

2011). Relativamente à análise do processo ofensivo, não conhecemos qualquer 

investigação que se tenha debruçado sobre a análise comparativa dos métodos de jogo 

ofensivo nestas três competições, apesar da importância que se lhes reconhece (Bate, 

1988; Hughes & Franks, 2005; Hughes, Robertson, & Nicholson, 1988; Reep & 

Benjamin, 1968; Reep, Pollard, & Benjamin, 1971) o que justifica, em parte, a 

realização da presente investigação. 

Não obstante, e em consonância com o que refere Bishop (2008), ao considerar que o 

transfere dos resultados da investigação realizada em ciência do desporto
1
 para a prática 

persiste pobre, sendo os pesquisadores criticados por falharem no estudo de problemas 

relevantes para os profissionais, foi nosso intuito, ao longo do trabalho, desenvolvê-lo 

em conjunto com os sujeitos que trabalham como profissionais nesta área. Deste modo, 

ao longo do projeto, por diversas vezes, e mediante o recurso a diversificadas 

metodologias (conversas informais, questionários, entrevistas semi-estruturadas) 

recorremos à opinião de treinadores da modalidade, no sentido de colmatar a limitação 

anteriormente referida. 

A introdução da metodologia qualitativa na segunda parte do trabalho, mediante o 

recurso à realização de entrevistas semi-estruturadas a treinadores profissionais, 

justifica-se pela necessidade de complementariedade das abordagens metodológicas 

deste estudo, permitindo, dessa forma, um conhecimento aprofundado da perceção que 

os treinadores de alto nível entrevistados possuem acerca dos resultados por nós obtidos 

aquando da comparação dos métodos de jogo ofensivo nas três equipas estudadas.  

Contudo, este não foi o único propósito da realização das entrevistas aos treinadores de 

futebol, uma vez que pretendemos, também, conhecer de que forma estes atores 

observam e intervêm perante a informação recolhida no sentido de incrementarem o 

rendimento dos seus atletas e equipas. São diversos os autores que reconhecem a 

influência do conhecimento formal, informal e das crenças no processo de tomada de 

decisão dos treinadores no quotidiano do treino (Carling, et al., 2005; Côte, Salmela, 

Baria, & Russel, 1995; Knudson & Morrison, 2002). Os autores supra referidos têm 

                                                        
1
 A ciência do desporto  pode ser entendida como um processo científico usado para orientar a prática do 

desporto com o objetivo último de melhorar o desempenho (Bishop, 2008). 
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vindo a propor determinados modelos que traduzem uma possibilidade de abordagem ao 

envolvimento pessoal e situacional do treinador, viabilizando o acesso a um conjunto de 

variáveis que, com grande probabilidade, são susceptíveis de influenciar as suas práticas 

e rotinas quotidianas. Todo este processo é determinado, de uma forma decisiva, pela 

observação e análise do jogo realizada com o intuito de decifrar as variáveis que podem 

influenciar o rendimento desportivo dos jogadores e das equipas. 

De entre os modelos propostos salientamos o modelo integrado de análise qualitativa do 

movimento (Knudson & Morrison, 2002), constituído pelas tarefas de preparação, 

observação, avaliação/diagnóstico e intervenção. Apesar de ter sido desenvolvido no 

sentido de avaliar a performance em movimentos realizados de forma individual, a 

forma minuciosa da descrição das suas fases permitiu que, em conjunto com os seus 

autores, servisse de base teórica ao desenvolvimento da parte do nosso estudo em que 

procurámos perceber a dinâmica do processo de observação, análise, e intervenção dos 

treinadores de futebol. 

A obervação e análise do jogo possibilita a identificação das variáveis que condicionam 

a performance das equipas e dos jogadores, influenciando de forma decisiva o 

desenvolvimento do proceso de treino (Borrie, et al., 2002; Castelo, 2009; Garganta, 

2007; Lago, 2009) e a gestão das equipas durante a competição (Garganta, 2007), visto 

que, a partir da análise de prestações obtidas em competições anteriores, se antecipam e 

recriam cenários previsíveis no futuro (McGarry, Anderson, Wallace, Hughes, & 

Franks, 2002).  

Não obstante, tal como preconiza Hotz (1999), a garantia de um processo de treino 

eficaz não se garante mediante a leitura da literatura adstrita ao tema, porquanto se 

reputa parco o conhecimento relativo à forma como é aplicado, na prática, aquilo que é 

teorizado pelos especialistas, dado que são escassas as investigações que centram a sua 

análise neste processo (P. Silva, 2006; Ventura, 2011), procurando compreender de que 

forma os treinadores prepararam e efetuam a observação dos jogos, para, com base 

nessa informação, intervirem no sentido de tornar o seu processo de treino mais eficaz. 

De acordo com o enquadramento anteriormente efetuado, o presente estudo pretende 

contribuir para o aumento do conhecimento da modalidade, através da descrição e 

análise das estruturas regulares de comportamento das equipas em estudo, não só 
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durante a sua fase ofensiva, mas também através da caraterização do entendimento dos 

treinadores acerca do processo de observação, análise e intervenção no jogo. 

 

1.2 - Problema e objetivos do estudo 

O presente trabalho reflete o interesse pelo estudo do jogo de futebol de alto rendimento 

enquanto entidade complexa e influenciável por contextos situacionais que podem 

modificar ou influenciar o rumo dos acontecimentos. O carácter de enorme 

imprevisibilidade e aleatoriedade que o caraterizam tornam a sua observação e análise 

extremamente complexa para os observadores/treinadores, que apresentam diferentes 

estruturas de pensamento acerca desta área. 

O enquadramento conceptual acima apresentado serviu de suporte à edificação dos 

problemas de pesquisa do presente estudo, os quais se configuram nas seguintes 

questões: 

 Será que existe na ação de jogo no futebol, e em particular no seu processo 

ofensivo, um carácter de regularidade e de probabilidade de determinadas 

condutas ou comportamentos, relativamente a outras, que ultrapassa o mero 

conceito de acaso, permitindo a configuração de padrões sequenciais de 

conduta? Existirão padrões sequenciais de conduta que estão mais relacionados 

com a eficácia do processo ofensivo? Será que estes padrões sequenciais 

revelam características específicas de equipas com diferentes filosofias de jogo? 

 Como concebem os treinadores a existência deste género de regularidades e qual 

o seu entendimento acerca das características específicas que poderão resultar da 

análise dos resultados, em função da especificidade de cada uma das equipas 

analisadas, bem como dos diferentes métodos de jogo ofensivo? 

 Quais os aspetos que os treinadores consideram ser mais importantes na 

observação do jogo? Como se organizam objetivamente no sentido de planear 

essa observação e de que forma esse trabalho influencia a sua intervenção? 
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Decorrendo dos problemas de pesquisa enunciados, os objetivos gerais deste trabalho 

são: 

 Analisar o jogo de futebol, procurando detetar e descrever padrões sequenciais 

de conduta utilizados no processo ofensivo de equipas masculinas de alto nível, 

com vista à identificação das diferenças em função da equipa e do método de 

jogo ofensivo. 

 Caracterizar a conceção dos treinadores acerca: i) da especificidade das 

características do jogo de cada equipa analisada; ii) dos aspetos essenciais 

relativos ao processo de observação, análise e intervenção no jogo. 

 

A partir destes objetivos gerais, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Verificar a probabilidade de existência de relações de associação significativas 

de determinadas condutas em relação a outras que lhe sucedem ou antecedem e 

que permitem detetar padrões comportamentais que diferenciam os métodos de 

jogo utilizados na organização ofensiva e que caraterizam as diferentes equipas;  

 Analisar as variáveis espaciais e contextuais que descriminam uma dinâmica 

comportamental específica a cada equipa nos diferentes métodos de jogo 

ofensivo; 

 Descrever e analisar padrões de conduta dos diferentes métodos de jogo 

ofensivo que, com maior probabilidade, se encontram ligados à obtenção de 

eficácia da fase ofensiva nas diferentes equipas; 

 Verificar a compreensão que os treinadores possuem acerca dos dados mais 

relevantes da nossa análise;  

 Perceber quais os aspetos que os treinadores consideram essenciais na 

observação e análise do jogo e a forma como estes dados influenciam a sua 

intervenção. 
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1.3 - Estrutura da tese 

Tendo em vista o cumprimento dos objetivos anteriormente definidos, o trabalho 

desenvolve-se ao longo de cinco capítulos. 

O presente capítulo (primeiro) identifica-se, naturalmente, com a introdução, no âmbito 

da qual se concretiza o enquadramento teórico que conduziu à realização deste estudo, 

sendo, ainda, evidenciada a pertinência bem como os seus objetivos e estruturação. 

O segundo capítulo compreende a revisão da literatura que procura estabelecer o quadro 

conceptual a partir do qual decorre o estudo, centrando-se sobretudo no estado atual da 

análise de jogo no futebol. De salientar a inclusão neste capítulo de dois estudos de 

revisão da investigação afeta à análise de jogo que permitiram não só o conhecimento 

detalhado do estado atual da arte e da sua evolução numa perspetiva histórica, como 

também a compreensão de algumas das tendências futuras da investigação em análise de 

jogo. 

O terceiro capítulo constitui o primeiro estudo empírico através do qual se analisam e 

comparam as estruturas regulares de comportamento (padrões de jogo) nos diferentes 

métodos de jogo ofensivo (contra-ataque, ataque rápido e ataque posicional) nas três 

equipas em estudo (Barcelona, Manchester United e Inter de Milão), mediante o recurso 

à técnica da análise sequencial de retardos. 

O quarto capítulo compreende o segundo estudo empírico através do qual, mediante o 

recurso a entrevistas semi-estruturadas, procurámos, por um lado, aceder ao 

entendimento dos treinadores acerca dos resultados mais significativos decorrentes do 

primeiro estudo empírico e, por outro, conhecer de que forma se estrutura o processo de 

observação, análise e intervenção do jogo. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões do trabalho decorrentes das conclusões 

parcelares dos estudos realizados. Neste sentido, relacionam-se e sintetizam-se os 

resultados obtidos, com o intuito de se obter uma visão integradora das conclusões dos 

diferentes estudos. São, igualmente, ainda apresentadas sugestões que podem 

consubstanciar trabalhos académicos futuros envolvendo esta temática. 
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2.1 - A natureza do jogo de futebol 

O futebol é uma modalidade desportiva inscrita no quadro dos designados jogos 

desportivos coletivos (Castelo, 2006, 2009; Garganta, 1997; Teodorescu, 1984). De 

acordo com Bayer (1994), as modalidades que se incluem neste grupo possuem em 

comum as seguintes características: existência de um objeto (bola, disco), que pode ser 

jogado pelo jogador quer com a mão, quer com o pé ou por intermédio de um 

instrumento; um terreno de jogo estandardizado que limita a ação dos jogadores; um 

alvo a atacar ou a defender (baliza, cesto); os companheiros que, cooperando, ajudam a 

progressão da bola; os adversários cuja oposição é preciso vencer; e, por fim, a 

existência de um regulamento que necessita ser respeitado. 

No entanto, o futebol não é apenas um jogo desportivo coletivo, ou um espetáculo 

desportivo, mas também um meio de educação física e desportiva, um campo de 

aplicação da ciência e uma disciplina de ensino (Garganta, 1997). 

Genericamente, é classificado como um jogo desportivo com luta pela bola, o que 

consubstancia uma relação de adversidade típica não hostil (rivalidade desportiva), 

numa relação de colaboração e oposição (Teodorescu, 1984), em que as equipas em 

confronto disputam objetivos comuns (Castelo, 2009; Garganta, 1997), lutam para gerir 

em proveito próprio o tempo e o espaço, pelo que realizam, em cada momento, ações 

reversíveis de sinal contrário, ataque/defesa, alicerçadas em relações de oposição 

/cooperação (Garganta, 1997) e adversidade/rivalidade (Castelo, 1994).  

Diversos autores têm considerado que a construção do conhecimento deste jogo se deve 

edificar a partir de perspetivas que se focalizem na sua lógica interna ou natureza do 

jogo (Castelo, 1992; Garganta, 1997; Teodorescu, 1977). A lógica interna do jogo é o 

produto da interação contínua entre os princípios que regem o regulamento e a evolução 

das soluções práticas encontradas pelos jogadores, decorrentes das suas habilidades 

táticas, técnicas e físicas (Deleplace, 1979, citado por Garganta, 1997). 

A este propósito, Garganta e Silva (2000) referem que, decorrente da relação de 

oposição, existe uma lógica interna que, em cada sequência de jogo, gera uma dinâmica 

de movimento global, de um alvo ao outro, que a cada instante pode inverter-se. Esta 

lógica interna manifesta-se, na prática, pelo facto de os jogadores, nas diversas situações 

de jogo, fazerem uso de processos intelectuais de análise e síntese de abstração e 

generalização (Castelo, 1999), que face à elevada variabilidade, imprevisibilidade e 
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aleatoriedade do jogo (Garganta, 1997), faz emergir uma realidade dinâmica fundada 

numa constante mutação (Castelo, 1994). 

A lógica interna do jogo assume relevante importância porquanto permite a 

identificação, conceptualização e inter-relação dos fatores que a constituem (Castelo, 

1994), sendo diversos os fatores que a condicionam: i) o fator regulamentar; ii) o fator 

espaço; iii) o fator técnico; iv) o fator comunicacional; v) o fator tempo; vi) o fator 

tático-estratégico (Castelo, 1999) 

Por seu turno, Garganta (1997) considera que o jogo de futebol apresenta uma estrutura 

formal e uma estrutura funcional. A estrutura funcional decorre das ações de jogo, 

enquanto resultado da interação recorrente entre os companheiros de equipa e, da 

interação concorrente entre adversários, em torno da bola, a fim de conseguirem vencer 

a oposição dos adversários e atingir os objetivos propostos. A estrutura formal refere-se 

ao terreno de jogo, à bola, ao regulamento, aos companheiros e adversários (Garganta, 

1997). 

Na relação de adversidade que se estabelece entre as duas equipas, assume acentuado 

relevo a forma como os jogadores estruturam o espaço de jogo, gerem o tempo e 

realizam as tarefas (Castelo, 1994). O fator tempo condiciona vários aspetos 

importantes, assumindo-se como um agente limitador, impondo fortes constrangimentos 

à utilização do espaço e realização de tarefas e, sobretudo, à sua interação, uma vez que 

os jogadores não podem parar para pensar e, como tal, tomam decisões fortemente 

pressionados por essa variável (K. Thomas & Thomas, 1994). Quanto mais tempo os 

jogadores dispuserem para percecionar, analisar e executar as suas ações tático-técnicas, 

menor será o risco de cometerem erros, decidindo assim pela solução mais apropriada 

ao contexto tático (Castelo, 1999, 1994). No entanto, neste jogo, o fator tempo 

encontra-se diretamente relacionado com o fator espaço, na medida que, quanto mais 

temos de um, menos temos do outro (Castelo, 1999, 1994; Garganta, 1997). Em jogo, as 

ações sucedem-se segundo o valor e a ação individual dos jogadores sobre os quais se 

articula a eficácia do sistema de forças, subordinando as adaptações de espaço 

(repartição das zonas) e do tempo (momentos favoráveis) das estruturas da equipa, 

relativamente às do adversário, à orientação das suas linhas de força em função da bola 

e da baliza (Teissie, 1969). 

Tendo em conta, essencialmente, a natureza das relações de cooperação/oposição que 

caraterizam o jogo de futebol, corroboramos o entendimento de Garganta (1997) quando 
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menciona que o fator tático-estratégico é aquele que emerge como agente capital no 

comportamento dos jogadores e das equipas. 

 

2.2 - A estratégia e a tática no futebol 

O futebol é um jogo desportivo coletivo de cooperação e oposição em que existe uma 

necessidade permanente de coordenar ações entre jogadores num contexto de grande 

complexidade (Júlio & Araújo, 2005). As equipas comportam-se como sistemas 

dinâmicos (Garganta, 2005, 2006; Júlio & Araújo, 2005) onde decorrem diferenciados 

padrões de ação que são diferentes do comportamento individual de cada atleta (Júlio & 

Araújo, 2005). 

Garganta (2005) adverte que, “no concurso das equipas para um objetivo comum e no 

seu permanente antagonismo, o jogo de futebol apresenta-se como uma sequência de 

situações-problema de cooperação e oposição, a qual gera um fluxo de comportamentos 

de contornos variáveis. Os coletivos em confronto organizam-se em torno de lógicas 

particulares, em função de regras, princípios e prescrições, operando em contextos de 

imprevisibilidade e aleatoriedade. Tal sugere que, na aparência simples de uma partida 

de futebol, se esconde um fenómeno que assenta numa lógica complexa. O jogo existe, 

portanto, na confluência de uma dimensão mais previsível, induzida pelas leis e 

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

jogadores, que introduzem a diversidade e singularidade dos acontecimentos” (p.179-

180).  

Caracteriza-se por ser, predominantemente um jogo de julgamentos e de decisões 

tomadas numa dinâmica relacional coletiva (Júlio & Araújo, 2005), em contextos onde 

impera a instabilidade e a incerteza. Desta forma, assume importância o 

desenvolvimento de competências que transcendam os aspetos relacionados com a 

execução propriamente dita e valorizem as capacidades relacionadas com as estratégias 

cognitivas que orientam a captação de informação e a tomada de decisão (Garganta, 

2005), dado que o êxito final de cada ação individual ou coletiva é determinado em 

grande parte pela adequação às circunstâncias do momento, ou seja, a qualidade tática 

individual dos jogadores e a tática coletiva da equipa (Garcia, 1998). 

Tal como refere Garganta (2006), “o que faz o jogo é a transformação da causalidade 

em casualidade, ou seja, aproveitar o momento; e quem ensina a aproveitar o momento 
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são a estratégia e a tática” (p.201). Nos jogos desportivos coletivos em geral e no 

futebol em particular, as dimensões estratégica e tática assumem um papel determinante 

no sucesso desportivo, sobretudo por se tratar de uma modalidade caraterizada por uma 

complexa rede de relações de cooperação e oposição (Konzag, 1991). A tática e a 

estratégia tiveram a sua génese em fenómenos sociais que se caraterizam pela 

conflitualidade de interesses e objetivos. Apesar de serem comummente utilizados no 

contexto desportivo, o seu âmbito de utilização é muito mais vasto, abrangendo áreas 

como a política, economia e o meio empresarial (Garganta, 1997; Riera, 1995b), ainda 

que tenha sido na arte e na ciência militar que mais profusamente se desenvolveram 

(Garganta, 1997). Todavia, não existe unanimidade em relação ao significado destes 

conceitos que, frequentemente, são utilizados de forma pouco precisa (Riera, 1995b). 

Tendo em conta a importância do comportamento tático e estratégico neste jogo, tal 

como vem sendo salientado pela literatura (Castelo, 1992, 2009; Garganta, 1997, 2005; 

Gréhaigne, Bouthier, & David, 1997; Júlio & Araújo, 2005), considerámos importante 

clarificar os conceitos de tática e estratégia. 

 

2.2.1 - A estratégia 

A estratégia é uma palavra utilizada frequentemente em diversas áreas (e.g., militar, 

empresarial, politica), encontrando-se abundantemente presente, não só na literatura 

relacionada com a análise dos jogos desportivos coletivos, como também nos textos 

mais comuns. Desta forma, parece tratar-se de um conceito de sentido consensual e 

único, de tal forma que, geralmente, se entende ser escusada a sua definição. 

No entanto, ao examinarmos de forma cuidada o levantamento exaustivo efetuado por 

Garganta (1997) constatámos que são quase tão numerosas as definições do conceito 

quantos os autores que as referem, apesar da convergência constatada relativamente a 

determinados aspetos que estão na base deste conceito. 

Ao analisar as definições que apresentou, o autor supracitado constatou a existência de 

uma dualidade na sua dimensão temporal, uma vez que para alguns autores (Gréhaigne, 

1992, Teodorescu, 1997; Wrzos, 1984; citados por Garganta, 1997) a estratégia 

representa o conjunto das atividades e ações que precedem o confronto desportivo, 

enquanto que outros (Duriceck, 1985; Mercier & Cross, s.d.; Morin, 1973; Parlebas, 

1980; Toran, 1995; Zerhouni, 1980; citados por Garganta, 1997) postulam de forma 
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explícita ou implícita que, tal como a tática, também o conjunto de atividades e ações 

utilizadas durante a condução do confronto fazem parte do domínio da estratégia 

(Garganta, 1997). Através desta análise, o autor inferiu ainda que a estratégia é um 

processo que, partindo de um conjunto de dados, define cenários, baliza meios, métodos 

e institui regras de gestão e princípios de ação. 

Por seu turno, da análise que efetuou a diversas definições do conceito de estratégia  nos 

contextos militar e empresarial, Riera (1995b) concluiu que existem três características 

principais que são outorgadas à estratégia: i) a intenção de conquistar o objetivo 

principal – é variável em função das características da competição (obtenção de uma 

medalha, não descer de divisão, etc.); ii) a planificação prévia da atuação a curto, médio 

e longo prazo – o treinador ou o atleta planeiam as suas atividades tendo em conta a sua 

carreira, a época desportiva ou a competição seguinte, por exemplo; iii) a abordagem da 

totalidade dos aspetos que exercem influência – a planificação estratégica deve incluir 

todos os elementos relevantes que influenciam o rendimento desportivo (e.g., seleção de 

jogadores, tipo de treino, alimentação). 

De acordo com Castelo (1994), o objetivo da estratégia centra-se em assegurar as 

modificações pontuais e temporárias de adaptação da expressão tática da equipa de 

acordo com a especificidade do adversário, forçando-o a jogar em condições 

desfavoráveis e, simultaneamente, vantajosas para a sua equipa. Percebe-se, desta 

forma, o complexo caráter empreendedor da estratégia que, para ser delineada, requer o 

domínio de competências e iniciativa para tal, no sentido de aliar um conjunto de 

decisões em função de um objetivo (Morin, 1991). 

Desta forma, a estratégia nos jogos desportivos coletivos surge fortemente vinculada à 

competência dos jogadores e das equipas para atuarem em condições de adversidade, 

aleatoriedade e imprevisibilidade (Garganta, 1997). 

 

2.2.2 – A tática 

A tática desportiva constitui o elemento central dos desportos de oposição (Gréhaigne, 

1992; Konzag, 1991; Mike, 2004; J. Oliveira, 1991, 2004; Riera, 1995a). À imagem do 

conceito de estratégia que anteriormente referimos, também a tática está presente em 

diversas atividades humanas (e.g., política, militar). No entanto, é amplamente utilizada 
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no contexto desportivo e frequentemente empregue como um sinónimo de estratégia 

(Riera, 1995b). 

Na atualidade, o conceito de tática é conotado com a gestão inteligente do 

comportamento face a situações que envolvam conflitualidade de interesses, ou 

concorrência entre objetivos, como no caso do desporto (Garganta, 1997). Aludindo aos 

jogos desportivos coletivos, o mesmo autor considera que “no conceito de tática 

vincam-se três aspetos característicos: a sua ligação ao jogo, isto é, ao contacto direto 

entre os opositores e os companheiros; o seu carácter de execução para tornar operativa 

a estratégia, à qual cabe a conceção e direção; e a sua estreita dependência da estratégia” 

(p. 31). Por sua vez, aludindo especificamente ao jogo de futebol, Castelo (1994) refere 

que a tática consubstancia a base de resolução dos problemas metodológicos que 

surgem no terreno do jogo, constituindo-se por todos os conhecimentos suscetíveis de 

darem uma determinada orientação às diferentes ações (individuais/coletivas, 

ofensivas/defensivas) da equipa relativamente à realização dos objetivos pré-definidos. 

Pressupõe a existência de uma conceção unitária, por meio da qual se estabelece uma 

linguagem comum, essencial para se comunicar. 

Riera (1995a) afirma que nos desportos de oposição, a tática representa o fator que 

estabelece o elo entre a estratégia e a técnica desportiva. O autor apresenta três 

expressões que contribuem para a definição do conceito de tática. i) objetivo parcial – 

na tática caraterizam-se por serem objetivos imediatos e limitados, mas balizados pelo 

objetivo principal e estratégico (e.g., driblar o adversário, ganhar a posse da bola); ii) 

combate - a essência da tática é a luta, o combate. As decisões são imediatas, uma vez 

que dependem das situações e intenções constantemente alteráveis do(s) oponente(s) e 

do(s) companheiro(s). A rapidez é essencial para vencer o combate, pelo que a previsão, 

a antecipação e a intuição acerca do comportamento do adversário assumem uma 

importância vital neste contexto; iii) oponente – a atuação tática é determinada, em 

grande parte, pela atuação do adversário, de modo que se devem ter em conta os fatores 

vincados à atuação do adversário e sua situação temporal no espaço, numa perspetiva 

antagonista (e.g., tempo que falta, número de cartões, resultado atual, zona do terreno de 

jogo).  

Por sua vez, através de uma análise exaustiva a um extenso conjunto de definições de 

tática, Garganta (1997) destacou alguns aspetos essenciais que considera passíveis de 

delimitar da noção de tática: i) o conceito de tática expressa os níveis de relação intra-
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equipa segundo os quais se pode desenvolver – a tática individual e a tática coletiva; ii) 

o conceito de tática é referido como possuindo uma dimensão espácio-temporal de 

realização, traduzida pela sua subordinação à estratégia e pelos constrangimentos 

espácio-temporais das ações de jogo; iii) a tática não traduz, apenas, uma organização 

das variáveis físicas (tempo e espaço) do jogo mas implica também, e sobretudo, uma 

organização informacional, pelo que nos jogos desportivos coletivos não devem ser 

consideradas, somente, as distâncias métricas, mas também o espaço de interação e a 

componente decisional; iv) o conceito de tática transcende as missões e tarefas 

específicas de cada jogador e pressupõe a existência de uma conceção unitária da equipa 

para tornar o jogo mais eficaz; v) A cultura tática constitui um guia de escolhas na ação, 

referenciado ao conjunto de valores e perceções que decorrem do corpo de significações 

criado (princípios, regras e modelos de jogo). 

Atento o exposto, entendemos que a dimensão tática afigura-se como geradora e 

condutora de todo o processo de treino, corroborando o entendimento de J. Oliveira 

(2004) que considera que a tática não é apenas umas das dimensões do jogo, mas a 

dimensão unificadora que dá sentido e lógica a todas as outras, dado que se manifesta 

através da interação das diferentes dimensões (técnica, física e psicológica) dos 

diferentes intervenientes no jogo, dos respetivos conhecimentos que estes evidenciam e 

dos constrangimentos a que estão sujeitos. 

Nos jogos desportivos coletivos, a estratégia e a tática são dois conceitos que caminham 

lado a lado, de tal forma que, usualmente, são empregues de uma forma justaposta, 

falando-se da componente estratégico-tática (Garganta, 1997). De acordo com o mesmo 

autor, estas duas dimensões não dependem do livre arbítrio, “sendo a tática a aplicação 

da estratégia às condições específicas do confronto, no decurso do jogo aquela 

dimensão exprime-se através de comportamentos observáveis, que decorrem de um 

processo decisional metódico regulado por normas, que pressupõem conhecimento, 

informação e decisão” (p.42). 

Tendo em conta a dispersão relativamente às definições apresentadas, optaremos no 

nosso estudo por seguir o entendimento de Gréhaigne (1992) que considera que a 

estratégia representa o que está previsto antecipadamente enquanto a tática é a 

adaptação instantânea da estratégia às configurações do jogo. 
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2.3 - Processo ofensivo / processo defensivo: perspetiva dicotómica 

versus conceção unitária 

Castelo (2003) refere que a maioria dos autores procura uma teorização do conteúdo dos 

jogos desportivos coletivos privilegiando, essencialmente, um modelo de organização 

dualista. De acordo com este autor, e de uma forma irreversível, um jogador é 

totalmente solidário com todos os jogadores da sua equipa e totalmente rival de todos os 

adversários. Esta oposição crucial em dois blocos antagonistas é sublinhada pela 

unidade do tempo, pela unidade do espaço e pela unidade da ação. Desta forma, “…o 

termo “organização dualista” define, em termos gerais, um sistema no qual os 

membros do jogo são divididos em dois grandes grupos possuindo limites 

rigorosamente fixos, no interior dos quais mantêm relações complexas de cooperação e 

diversas formas de rivalidade (desportiva) com a equipa adversária” (p.36). 

O autor considera que, nesta relação adversa, o jogo se desenvolve segundo um quadro 

de luta permanente pela posse de bola, que consubstancia duas fases fundamentais do 

jogo: o ataque (processo ofensivo), que é determinado pela posse de bola, e a defesa 

(processo defensivo), que corresponde à procura da sua posse. 

A equipa encontra-se na fase de ataque quando tem a posse de bola e procura mantê-la, 

por forma a criar situações de finalização (Garganta, 2006). Esta ideia é complementada 

por J. Oliveira (2004), ao mencionar que o momento de organização ofensiva se 

carateriza pelos comportamentos que uma equipa assume quando tem a posse de bola, 

tendo por objetivo a preparação e a criação de situações ofensivas com o intuito final de 

marcar golo. 

Na fase defensiva, em que a equipa não possui a bola, deve desenvolver 

comportamentos no sentido de se apoderar da sua posse, para além de impedir a criação 

de situações de finalização e a marcação de golos (Garganta, 2006). Este também é o 

entendimento de J. Oliveira (2004), ao notar que o momento de organização defensiva 

se carateriza pelos comportamentos que uma equipa assume quando fica sem a posse de 

bola, tendo por objetivo organizar-se de tal modo que impeça a preparação e criação de 

situações de golo por parte da equipa adversária, evitando, desta forma, o golo na sua 

baliza. 

Neste conspecto, no jogo de futebol identificam-se dois processos antagónicos 

perfeitamente distintos (ofensivo e defensivo), contudo complementares entre si. Estes 
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dois processos refletem, fundamentalmente, conceitos, objetivos e comportamentos 

tático-técnicos diferentes, sendo determinados pela condição de posse, ou não, da bola 

(Castelo, 1996, 2003, 2009).  

Não obstante, e tendo em conta o jogo de dinâmicas interaccionais e de relações de 

comunicação constantes, cremos que o fluxo conductural do jogo não se esgota nestas 

duas grandes fases. Garganta (2005) considera, a este propósito, ser nas articulações do 

sistema, ou seja, nas interações constantes entre os seus elementos, que se cria a sua 

identidade, e é também nelas e através delas que se criam condições para a manter ou 

alterar em função das circunstâncias e das respetivas debilidades e mais-valias dos 

intervenientes. Podemos apurar a importância das fases ou momentos
2
 que mediam as 

duas já apontadas, e das dinâmicas que se possam estabelecer aquando da passagem de 

uma para a outra. 

Neste sentido, as ações dos jogadores, entendidas de forma coletiva, só adquirem 

significado em função de três momentos fundamentais do jogo: a posse de bola 

(ataque), a posse da bola por parte da equipa adversária (defesa) e a mudança da posse 

de bola (transição) (Cerezo, 2000). A importância dos momentos que se encontram na 

interceção e inter-relação do ataque e da defesa (transições da posse de bola) é 

salientada por diversos autores (Garganta, 2006; J. Oliveira, 2004; Tipping, 2003), uma 

vez que podem (as transições) representar momentos de desequilíbrio ou de rutura e 

assumir especial relevância no jogo. 

As transições são momentos em que se procura a alteração rápida e eficaz de 

comportamentos e atitudes com o intuito de surpreender o adversário, aproveitando a 

sua desorganização ou retardando ao máximo a sua organização. Surgem no momento 

em que se conquista a posse de bola (defesa-ataque) e no momento em que se perde a 

posse de bola (ataque-defesa), em que é necessário mudar o sentido do fluxo de jogo tão 

depressa quanto possível (Garganta, 2006). 

O momento de transição defesa-ataque carateriza-se pelos comportamentos que devem 

ser assumidos durante os segundos após se perder a posse de bola. Estes segundos são 

                                                        
2
 No sentido de uma delimitação terminológica, J. Oliveira (2004) refere que o termo “fases” surge em 

função da característica sequencial da fase ofensiva e defensiva, ou seja, existe sempre uma lógica 

sequencial implícita. A equipa que está a defender, quando perde a bola, passa a atacar e, por sua vez, a 

equipa que está a atacar passa a defender, mantendo-se esta lógica ininterruptamente. Ao considerar que o 

jogo pode evidenciar quatro momentos, eles deixam de aparecer sequencialmente, a ordem é arbitrária, 

como tal, tem mais lógica falar-se em momentos do jogo do que em fases. 
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particularmente importantes tendo em conta que as equipas se encontram 

momentaneamente desorganizadas para as novas funções que têm de assumir, pelo que 

ambas tentam aproveitar as desorganizações adversárias. Por sua vez, o momento de 

transição defesa/ataque é caraterizado pelos comportamentos que se devem manifestar 

durante os segundos imediatos ao ganhar-se a posse da bola. Estes segundo são 

importantes porque, tal como na transição defesa/ataque, as equipas encontram-se 

desorganizadas para as novas funções e o objetivo é aproveitar as desorganizações 

adversárias para proveito próprio (J. Oliveira, 2004).  

O autor anteriormente mencionado considera que os quatro momentos
3
 (organização 

ofensiva, organização defensiva, transição defesa-ataque, transição ataque-defesa) 

devem permitir, em todas as circunstâncias, através da sua inter-relação, a identificação 

da singularidade do todo, podendo assumir várias escalas, nomeadamente a escala 

coletiva (equipa), setorial (grupo de jogadores), inter-setorial (interligação entre 

jogadores) e individual (jogador). Face ao exposto, corroboramos o entendimento de 

Garganta (2006), segundo o qual não se trata aqui de segmentar ou fragmentar o jogo 

em elementos, antes de introduzir os respetivos ingredientes específicos, com o intuito 

de criar cenários de organização de treino adequados.  

Apesar da recuperação da posse da bola ser uma condição indispensável para o 

desenvolvimento do processo ofensivo, este começa antes da recuperação da mesma, 

uma vez que os jogadores da equipa que não intervierem diretamente na fase defensiva, 

ou seja, que não participam nas ações cujo intuito é a recuperação da posse da bola, 

devem preparar mentalmente a ação ofensiva, na procura de espaços vazios que possam 

ser utilizados para a realização do ataque, o que implicará um aumento da preocupação 

dos seus adversários diretos com a defesa da sua própria baliza em detrimento da sua 

preocupação relativamente ao ataque da baliza adversária (Castelo, 1996). Tendo em 

conta a fluidez e continuidade inerentes a este jogo, não parece viável que uma equipa 

se encontre, apenas e de forma separada, num destes processos (ofensivo/defensivo), 

pois, nesse caso, estaria, tão-só, na posição de reagir e nunca na de agir ou pré-agir 

(Barreira, 2006). 

                                                        
3
 A separação que se possa fazer dos diferentes momentos de jogo, apenas deve ser evidente no plano 

didático-metodológico para facilitar o processo de estruturação e organização do treino. Quando em 

treino, ou em jogo essa divisão deve esbater-se e servir apenas para referência e orientação (J. Oliveira, 

2003). 
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Neste contexto, importa perspetivar o jogo a partir de um enfoque unitário de 

organização dinâmica do jogo. Cervera e Malavés (2001) apresentam uma visão unitária 

do processo estratégico nos jogos desportivos coletivos (ver figura 2.1), não 

diferenciando, entre os jogadores da mesma equipa, aqueles que estão diretamente 

implicados no ataque e os que não estão. Os autores consideram que cada jogador, 

dentro da sua posição específica, deve colaborar ao máximo quer em ações ofensivas, 

quer em ações defensivas de acordo com a situação de jogo, independentemente da sua 

equipa possuir ou não a bola. 

 

Figura 2.1 - Modelo Unitário de organização do jogo em futebol (adaptado de Cervera & Malavés, 

2001). 

Independentemente de uma equipa possuir ou não a bola, torna-se fundamental que 

ataque e defenda simultaneamente, ou seja, quando uma equipa possui a bola, o jogador 

deverá ser capaz de atacar, mas por sua vez estar também situado, orientado e disposto 

para que, em caso de uma previsível perda da posse da bola, possa estar em condições 

de realizar os princípios defensivos de forma eficiente. Do mesmo modo, quando uma 

equipa não tem a posse da bola, deverá defender com a preocupação de estar situado, 

orientado e disposto para que, em caso de uma previsível recuperação da bola, possa 

desenvolver os princípios ofensivos de uma forma eficaz (Cervera & Malavés, 2001). 
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2.4 - Métodos de jogo ofensivo 

Tendo presente a análise dos métodos de jogo ofensivo desenvolvidos e afinados 

durante o processo evolutivo do jogo de futebol, depreende-se que estes passaram de 

um jogo mais individualizado com caráter vertical e direto em direção da baliza 

adversária, na qual a profundidade é o seu elemento estrutural mais importante, para um 

processo ofensivo mais equilibrado no sentido de um aproveitamento mais racional dos 

dois vetores de jogo: a largura e a profundidade (Castelo, 2003). 

Os métodos de jogo ofensivo confinam a forma geral de organização das ações dos 

jogadores no ataque, estabelecendo um conjunto de princípios (subjacentes ao modelo 

de jogo) que visam a racionalização do processo ofensivo, desde a recuperação de bola 

até à progressão/finalização e/ou à manutenção da posse de bola (Castelo, 1992, 2003, 

2009; Claudino, 1993; Garganta, 1997; Teodorescu, 1984) e expressam-se através do 

modo como os jogadores/equipa: (1) ocupam o terreno de jogo e nele se movimentam; 

(2) gerem o tempo de jogo, impondo o ritmo ou adaptando-se ao adversário; e (3) 

coordenam as tarefas nas ações individuais, de grupo e coletivas (Castelo, 2003, 2009; 

Teissie, 1969). 

Os pressupostos essenciais em que qualquer método de jogo ofensivo assenta são: o 

equilíbrio ofensivo; a velocidade de transição das atitudes e comportamentos tático-

técnicos individuais e colectivos da fase defensiva para a fase ofensiva, assim como do 

centro do jogo (da zona de recuperação da posse de bola até zonas predominantes de 

finalização); o relançamento do processo ofensivo; os deslocamentos ofensivos em 

largura e profundidade; e a circulação tática (Castelo, 1996, 2003, 2009).  

Assim, a adoção de um método de jogo ofensivo assenta em comportamentos que os 

jogadores em fase ofensiva realizam a partir destes pressupostos, ou seja, a sua seleção 

baseia-se em atitudes individuais e coletivas que visam selecionar, de entre as inúmeras 

possibilidades, a conduta que melhor se adeqúe aos constrangimentos do jogo num dado 

momento, como, por exemplo, a adaptação ótima à organização defensiva adversária e 

ao próprio modelo de jogo (Barreira, 2006). 
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2.4.1 – O contra-ataque 

Este método de jogo é caracterizado por uma ação tática, em que uma equipa, logo após 

ter conquistado a posse de bola, procura chegar o mais rapidamente possível à baliza 

adversária, sem que o oponente tenha tempo para se organizar defensivamente (Ramos, 

1982, citado por Garganta, 1997). Caracteriza-se pelo reduzido tempo da fase de 

construção do processo ofensivo, conseguido à custa do elevado ritmo de circulação da 

bola e dos jogadores, objetivando-se o mais rapidamente possível a finalização, 

procurando o momentâneo desiquilíbrio defensivo da equipa adversária (Araújo & 

Garganta, 2002). 

De acordo com a literatura (Castelo, 1994, 1996, 2003, 2009; Teissie, 1969), o contra-

ataque apresenta as seguintes caraterísticas: i) a conquista da bola é realizada no meio 

campo defensivo, apresentando-se a equipa adversária avançada no terreno de jogo e 

desequilibrada defensivamente; ii) a rápida transição das atitudes e comportamentos 

tático-técnicos individuais e colectivos da fase defensiva para a fase ofensiva do jogo, 

logo após a recuperação da posse da bola; iii) a utilização, sobretudo, de passes longos e 

para a frente, realizando-se a circulação da bola mais em profundidade do que em 

largura, com desmarcações de rutura; iv) o número reduzido de passes (igual ou inferior 

a cinco); v) a elevada velocidade de transição da zona do campo onde se efetuou a 

recuperação da posse da bola, às zonas predominantes de finalização, diminuindo, 

assim, o tempo da fase de construção do processo ofensivo (inferior a 12 segundos); e 

vi) o ritmo de jogo elevado (elevada velocidade de circulação da bola e dos jogadores). 

Castelo (2009) considera que, à semelhança dos outros métodos de jogo ofensivo, 

também este apresenta vantagens e desvantages. Ao nível das vantagens, o autor 

salienta: i) a instabilidade constante no processo defensivo adversário; ii) o desgate 

fisico e psicológico dos adversários; iii) a dificuldade de marcação dos atacantes; iv) o 

incremento da autonomia e da criatividade dos atacantes; e v) o facto de criar vantagens 

temporais e espaciais. Por sua vez, as desvantagens referidas assentam: i) na reduzida 

eficácia da ação ofensiva; ii) na elevada individualização do processo; iii) na redução da 

coesão da equipa; iv) no elevado desgaste fisico; e v) no elevado espírito de sacrifício. 
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2.4.2 – O ataque rápido 

As características fundamentais do ataque rápido são semelhantes às que descrevemos 

anteriormente para o contra-ataque. A diferença fundamental entre estes dois métodos 

de jogo ofensivo estabelece-se no facto de o contra-ataque procurar assegurar as 

condições mais favoráveis para preparar a fase de finalização antes da defesa contrária 

se organizar, enquanto no ataque rápido a fase de finalização é preparada já com a 

equipa adversária organizada no seu método de jogo defensivo (Castelo, 1992, 1994, 

2003, 2009). 

Este método de jogo ofensivo apresenta as seguintes características (Castelo, 1992, 

1994, 2003, 2009; Teissie, 1969): i) a conquista da bola no meio campo defensivo ou 

ofensivo com a equipa adversária equilibrada defensivamente; ii) a circulação da bola 

em largura e profundidade com passes rápidos, curtos e longos alternados; as 

desmarcações são preferencialmente de rutura; ii) o ritmo de jogo é elevado (elevada 

circulação da bola e dos jogadores); iv) o número máximo de 7 passes realizados; v) o 

tempo de realização de ataque não ultrapassa, em regra, os 18 segundos. 

Castelo (2003, 2009) sublinha que este método de jogo ofensivo apresenta as mesmas 

desvantagens do que as descritas relativamente ao contra-ataque. 

 

2.4.3 – O ataque posicional 

Este método de jogo ofensivo carateriza-se por uma fase de construção mais demorada e 

elaborada, na qual a transição defesa ataque se processa com predominância dos passes 

curtos, desmarcações de apoio e coberturas ofensivas (Garganta, 1997).  

Ao ataque posicional são outorgadas as seguintes características (Castelo, 1992, 1994, 

2003, 2009; Teissie, 1969): i) a conquistada da bola no meio campo defensivo ou 

ofensivo, apresentando-se a equipa adversária equilibrada defensivamente; ii) evidencía 

uma ação coletiva num bloco compacto e homogéneo; iii) a circulação da bola é 

realizada mais em largura do que em profundidade, com passes curtos e desmarcações 

de apoio, privilegiando a segurança na resolução das situações do jogo; iv) a realização 

de um número superior a 7 passes; v) o tempo de realização do ataque elevado (superior 

a 18´´); e v) o ritmo de jogo lento relativamente aos dois métodos anteriores (menor 

velocidade de circulação da bola e dos jogadores). 
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O desenvolvimento do processo ofensivo mediante o recurso a este método de jogo 

ofensivo apresenta os seguintes aspetos favoráveis (Castelo, 2003, 2009): i) o evitar de 

perdas extemporâneas da posse da bola; ii) a distribuição equilibrada de todos os 

jogadores da equipa; iii) a criação de condições de superioridade numérica; iv) o 

desenvolvimento da possibilidade dos adversários entrarem em crise de raciocínio 

tático. 

Relativamente aos aspetos desfavoráveis, são indicados os seguintes (Castelo, 2003, 

2009): i) a possibilidade de os adversários se organizarem convenientemente; ii) a 

obrigação de os atacantes lerem constantemente as situações de jogo; iii) o reequilíbrio 

constante da organização da equipa; iv) a parca utilização das decisões e ações de risco; 

v) o reduzido número de mudanças do ângulo de ataque; vi) a mobilização de um 

grande número de jogadores durante o processo ofensivo. 

 

2.5 - A análise da performance nos jogos desportivos  

O estudo do jogo a partir da observação do comportamento das equipas e dos jogadores 

não é algo recente, caracterizando-se por um processo que tem evoluído (Garganta, 

2001) e que tem acompanhado o enorme desenvolvimento da performance
4
 desportiva 

(Kunh, 2005). Apesar de serem referenciadas diversas denominações na literatura (e.g., 

game observation, match analysis, notational analysis), a mais comummente aceite 

neste âmbito é análise de jogo, considerando que engloba diversas fases do processo, 

nomeadamente: i) observação dos acontecimentos; ii) notação dos dados; e iii) 

interpretação (Hughes, 1996). 

A definição de “análise de performance” é uma tarefa complexa, uma vez que se poderá 

incorrer no risco de se estar a restringir “o quê”, “onde” e “como” podemos analisar o 

desempenho (Hughes, 2004). Ao impor limites à área, poderia estar-se a limitar os 

cientistas de fornecer o seu contributo, de uma forma válida, para a expansão do 

conhecimento, reduzindo, desse modo, possíveis horizontes de desenvolvimento. 

Contudo, McGarry (2009) considera que a análise científica da performance desportiva 

tem por objetivo a compreensão do comportamento no jogo, com a finalidade de 

incrementar a sua qualidade.  

                                                        
4
 Entenda-se, neste contexto, “Performance” como “desempenho” desportivo. 
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A evolução da análise de performance evoluiu de forma evidente com a introdução e 

desenvolvimento de sistemas informatizados, através da escrita de programas 

informáticos, ampliando o conjunto de dados explorados e possibilitando diferentes 

modos de apresentação da informação. Infelizmente, a maioria dos treinadores foram 

excluídos deste processo de análise, sobretudo devido à sua resistência perante as novas 

tecnologias (Hughes, 2004, 2008a; Prudente, 2006). 

De forma sintética, Garganta (2001), apresenta uma cronologia relativamente à 

evolução dos métodos utilizados na análise do jogo: i) sistemas de notação manual com 

recurso à designada técnica de papel e lápis; ii) combinação de notação manual com 

relato oral para ditafone; iii) utilização do computador a posteriori da observação, para 

registo, armazenamento e tratamento dos dados; iv) utilização do computador para 

registo dos dados em simultâneo com a observação, em direto ou em diferido; v) A 

introdução dos dados no computador através do reconhecimento de categorias 

veiculadas pela voz (voice-over), corresponde a um sistema em desenvolvimento na 

altura, sendo considerado pelos especialistas que a utilização do CD-ROM poderia 

aumentar a capacidade da memória para armazenamento dos dados; vi) por fim, o 

sistema mais evoluído da época, Amisco, que permitia digitalizar semi-automaticamente 

as ações realizadas pelos jogadores e pelas equipas, seguindo o jogo em tempo real e 

visualizando todo o terreno de jogo com a ajuda de 8, 10 ou 12 câmaras fixas, sendo,  

no entanto, limitado o seu uso no campo científico. 

Torna-se interessante verificar que, apesar da reduzida distância temporal (uma década), 

os sistemas informáticos continuam a evoluir de tal forma que aquilo que se afigurava 

como tendo um enorme potencial (e.g., a utilização do CD-ROM), assume pouca 

importância nos dias de hoje. Acresce que foram surgindo outros sistemas com elevado 

potencial para análise do jogo, como o Prozone, para além da proliferação e sofisticação 

de técnicas de observação em contexto baseadas na metodologia observacional 

associada a recursos científicos diversos de âmbito informático dos quais destacamos, 

por um lado, o ThemeCoder e Match Vision Studio (Perea, Alday, & Castellano, 2004) 

para a recolha de dados e, por outro, o SDIS-GSEQ (Bakeman & Quera, 1996) e o 

Thème (Magnusson, 1996, 2000) para a sua análise. 

Pelo exposto, podemos constatar que o desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, 

se demarcou do tradicional registo de “papel e lápis” e “sistemas notacionais menos 

elaborados”, proporcionando importantes benefícios em especial no que concerne ao 
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conforto e economia de tempo. Este desenvolvimento possibilitou, desde logo, o evitar 

de erros derivados de um visionamento analógico, no qual era necessário efetuar 

manualmente toda uma série de operações que, no mínimo, predispunham a um elevado 

risco de imprecisões; em segundo lugar, a consideração de unidades métrica de vídeo 

cada vez mais minuciosa e precisa, como o frame; em terceiro lugar, a transformação de 

ficheiros de registo vídeo e notação, permitindo uma intercambialidade altamente 

funcional e versátil de acordo com a estrutura sintática dos respectivos programas 

informáticos (Anguera & Blanco-Villaseñor, 2006). 

Todavia, a evolução tecnológica não se traduz necessariamente num aumento da 

eficácia da observação nem dos conhecimentos sobre determinada realidade. Contudo, 

pode aumentar significativamente a qualidade e a celeridade do processo de 

“observação” e “análise” desde que se faça o uso adequado em contexto de jogo 

(Garganta, 2001). 

Neste contexto, importa referenciar que o objetivo da análise do jogo passa por 

identificar os fatores e eventos críticos que condicionam a performance das equipas e 

dos jogadores (Borrie, et al., 2002; Garganta, 2007; Lago, 2009a), permitindo que os 

treinadores otimizem o processo de treino e a gestão das equipas na competição 

(Garganta, 2007; Lago, 2009a). Desta forma, a análise do jogo permite tirar ilações 

relativamente a um passado, para perspetivar uma intervenção futura (McGarry, 

Anderson, Wallace, Hughes, & Franks, 2002). No entanto, devido ao caráter aleatório e 

imprevisível do jogo (Lames, 2003), o processo que conduz aos objetivos anteriormente 

descritos envolve dificuldades. Assim, através da análise do jogo, os investigadores e 

treinadores têm procurado detetar regularidades e invariâncias nos comportamentos das 

equipas e jogadores. Deste esforço, resulta a deteção de padrões ou modelos de atuação 

das equipas, a partir dos quais o jogo se desenvolve (McGarry, et al., 2002; Garganta, 

2007). 

Todavia, outro dos aspetos que se constitui como uma dificuldade a resolver pelos 

investigadores prende-se com a perspetiva a partir da qual se pretende analisar a 

competição (J. Silva, 2008). Apesar de o jogo encerrar todas as respostas, apenas 

responde ao que lhe for perguntado (Garganta, 2007) pelo que assume relevante 

importância a eleição do enfoque a partir do qual se pretende realizar a investigação. 
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Uma análise cronológica permite-nos perceber melhor de que forma a análise do jogo 

foi evoluindo ao longo do tempo. O estudo científico mais antigo conhecido é de 1910
5
 

e o primeiro sistema de análise notacional é de 1931-32
6
, sendo que a produção de 

estudos científicos efetuados neste âmbito foi residual nas décadas que se seguiram 

(Garganta, 2001). Porém, recentemente, a análise da performance nos jogos de invasão 

tornou-se alvo de uma considerável atenção (Di Salvo et al., 2007; Lago, 2009b), 

sobretudo a partir da década dos anos 90. Este incremento da produção científica e a 

crescente atenção de que tem vindo a ser alvo a análise do jogo coincide com a criação 

de sociedades científicas internacionais
7
, a edição de revistas especializadas

8
, a 

constituição de departamentos autónomos de invetigação em unidades de ensino 

superior
9
 e a organização de eventos científicos adstritos especificamente à temática

10
.   

De acordo com Garganta (2001), numa primeira fase, a análise do jogo teve como 

objeto de estudo a atividade física dos jogadores durante o confronto desportivo, tendo 

em vista a criação de um perfil de deslocamento dos jogadores, sendo que, numa fase 

posterior, a atenção dos investigadores centrou-se na análise da frequência com que os 

diversos procedimentos de ordem técnica ocorrem, com o intuito de estabelecer relações 

de associação entre esses indicadores mediante o recurso a diversas técnicas estatísticas. 

Contudo, a análise dos resultados destes estudos de forma isolada poderá fornecer uma 

imagem deturpada da performance, uma vez que não são consideradas variáveis 

importantes (Borrie, et al., 2002; Hughes & Bartlett, 2002b; Volossovitch, 2005). Por 

isso, e a fim de produzir estudos que permitam uma representação mais fiel da 

performance (Borrie, et al., 2002), os investigadores têm centrado a sua atenção sobre a 

                                                        
5  Ao publicar o artigo entitulado “The inside game: the science of baseball” na revista American 

magazine, Hugh Fullerton (1910) procurou explorar as combinações de lançamentos, as combinações de 

batidas e as probabilidades de sucesso associadas a cada uma delas. 

6
 De acordo com Garganta (2001), um dos primeiros estudos realizados nesta área foi o que realizaram 

Lloyd Lowell Messersmith e S. Corey, em 1931, no qual os autores apresentam um método para 

determinar as distâncias percorridas pelos jogadores de basquetebol. Em 1932, o mesmo autor, em 

colaboração com Fay, desenvolveram um estudo no qual aplicaram o método desenvolvido para o 

Basquetebol para determinar a distância percorrida por jogadores de Futebol Americano. 

7
 International Society of Performance Analysis of Sport 

8
 International Journal of Performance Analysis in Sport; Journal of Quantitative Analysis in Sports 

9
 Center of Performance Analysis – University of Wales Institue – Cardiff, Walles; Center for Sport 

Analysis – UBC, Canada; Centro de Estudos Jogos Desportivos Coletivos – FADE-UP, Portugal 

10
 Inicialmente designado World Congress of Notational Analysis of Sport (Liverpool 1991; Cardiff, 

1993; Ankara, 1995; Porto, 1998), passou a designar-se World Congress of Performance Analysis of 

Sport, desde a sua quinta edição (Cardiff, 2001; Belfast, 2004; Zsombathely, 2006; Magdeburn, 2008; 

Cape Town, 2010; Worcester, 2012).  
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análise dos comportamentos de ordem tática, que têm vindo a constituir-se como uma 

das principais linhas de investigação nos jogos desportivos, sendo o enfoque principal 

da investigação colocado nas ações do jogo, com o intuito de se detetar padrões de 

comportamento estáveis por parte de jogadores e equipas (Garganta, 2007), tendo em 

conta diversas variáveis situacionais, entre as quais o resultado momentâneo do jogo, o 

local de realização do jogo e a qualidade da oposição (Dellal, et al., 2011; Lago, 2009a; 

Lago & Martín, 2007; Marcelino, 2010; Marcelino, Mesquita, & Sampaio, 2011; 

Taylor, et al., 2008; Volossovitch, 2008). 

Marcelino (2010) verificou que, presentemente, e em paralelo com as análises de dados 

acumulados, se assiste ao surgimento de paradigmas de análise diferenciados, tendo em 

vista a interpretação de fenómenos dinâmicos
11

 e complexos, como é o caso dos jogos 

desportivos coletivos. Esta evolução dos paradigmas de análise tem sido acompanhada 

pela crescente consideração da complexidade inerente aos processos analisados, assim 

como à integração do conceito de sistema
12

 como elemento estruturante quer do jogo 

em si, quer das equipas em confronto. 

 

 

2.6 - A observação na análise da performance 

A análise do jogo em desporto tem subjacente, obviamente, a observação (Campaniço, 

Sarmento, Leitão, Jonsson, & Anguera, 2011; Carling, Reilly, & Williams, 2009; 

Carling, et al., 2005; Foot, 2007; Knudson & Morrison, 2002; Lames & Hansen, 2001). 

Por conseguinte, importa asseverar que a observação pode ser entendida como um 

conjunto de operações através das quais o modelo de análise é submetido aos testes dos 

factos, confrontados com dados observáveis (Guilherme, Pinto, & Barreiros, 1999). 

A observação de qualquer fenómeno não se traduz, apenas, em “olhar” para o que se 

passa à nossa volta. Implica, também, dar significado ao que se observa, ou seja, é um 

ato que requer atenção voluntária e deliberada do observador sobre um objeto que se 

observa e é, também, um ato inteligente, porquanto o observador seleciona a parte da 

                                                        
11

 Num jogo encontram-se dois grandes sistemas em confronto, as equipas, que têm capacidade para se 

auto-organizar e auto-transformar, ou seja, exibem capacidade para se modificar ao longo do tempo 

(Garganta, 1997) 

12
 Um sistema pode ser descrito como algo que existe com uma certa permanência de suas características, 

para além das modificações correntes no meio externo ou interno (Garganta, 1997). 
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informação que é determinante. Por tratar-se de um processo estritamente humano, 

caracteriza-se por variações face às expectativas, dúvidas, incertezas e respostas que se 

desenvolvem num quadro de referências próprio. Conclui-se, portanto, que não se trata 

de um processo neutro, nem, na maioria dos casos, isento, ou totalmente objetivo. Tal 

facto deve-se à própria humanização do ato de observar, sendo o observador e a sua 

presença um dos maiores obstáculos à observação (Blanco-Villaseñor & Anguera, 2003; 

Blanco-Villaseñor, Losada, & Anguera, 2003; Campaniço, 1998; P. Sarmento, 2004).  

O primeiro aspeto a saber com exatidão é o que queremos observar. A observação 

permite-nos descrever objetivamente a realidade para podermos analisá-la, de modo que 

a delimitação dos objetivos – condutas, episódios, atividades ou situações a avaliar – 

não tem outra função que não a de restringir essa parcela da realidade que nos interessa 

(Anguera, 2003b).  

De acordo com Anguera (1998), a observação depende da interação de três elementos 

fundamentais: (i) perceção (P); (ii) interpretação (I); (iii) conhecimento prévio (Cp): i) a 

perceção (P), entendida como o suporte físico da observação, representa a seleção 

primária dos fragmentos de um dado contexto, que se coordenam entre si, formando 

aquilo que entendemos por imagem do movimento e com o qual nos é permitido saber o 

que sucede, num dado instante, sendo limitada por vários fatores em particular pela 

atenção e pela capacidade de processar informação; ii) a interpretação (I) corresponde 

ao “significado” do que foi percebido, expresso no conteúdo, em função dos objetivos e 

dos contextos em que se desenrola a observação, tratando-se de uma representação 

cognitiva que implica uma seleção secundária, obviamente vinculada às características 

do observador ou, mais concretamente, à objetividade e distanciamento efetivo da 

situação; iii) por último, o conhecimento prévio (Cp) atua de forma diferente em função 

da amplitude e intensidade das observações, sendo muito útil se a finalidade é tornar-se 

base objetiva de apoio, ou referência, facilitando a interpretação do que foi percebido, 

podendo, no entanto, transformar-se num grave risco se o conhecimento assumir uma 

forma tão determinante e restrita que retrai toda a dimensão interpretativa do que se 

observa.  

Uma vez que nenhuma observação pode ser considerada perfeita devido às distorções 

sistemáticas, ou assistemáticas, introduzidas pelos erros dos próprios observadores e dos 

procedimentos em causa, existe a necessidade de se considerar um mecanismo corretor 

do desvio (-D) associado ao processo observacional: O=P+I+Cp-D. Deste modo, o 
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desvio é um componente relevante a ter em conta em todos os momentos da observação. 

O recurso à observação sistemática pode atenuar o efeito do erro (-D), salvaguardando 

que o instrumento observacional proporcione medir aquilo que nos propusemos 

efetivamente medir, isto é, em termos práticos, que esta seja válida, fiável, objetiva e 

consistente face ao objeto de estudo. 

Em face do exposto, facilmente se depreende a importância que assume a tarefa de 

observação no processo de análise do jogo. Tendo em conta que o treino dos jogos 

desportivos coletivos se deve basear, em grande parte, nas informações obtidas durante 

o jogo (Garganta, 1998), visto que depende fundamentalmente do estudo e da análise do 

rendimento evidenciado no mesmo, a sua observação deve ser cuidada, por ser através 

dela que se pode inferir sobre o que se deve melhorar e potenciar no treino (Carling, et 

al., 2005). 

Carling et al. (2005) argumentam que o processo de treino compreende um determinado 

número de fases (ver figura 2.2), realçando a importância que adquire a observação e a 

análise de desempenho como parte integrante do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - O ciclo do treino, destacando a importância da observação e análise (adaptado de Carling et 

al., 2005) 

De acordo com estes autores, os treinadores efetuam inicialmente uma avaliação da 

performance, antes de planearem e implementarem sessões práticas com o intuito de 

incrementar o rendimento no jogo seguinte. Neste contexto de preparação assume 

fundamental importância o feedback transmitido aos atletas acerca da sua prestação, que 

Performance 

Observação 

Análise 

Interpretação 

Planeamento 

Preparação 

Ciclo de 

treino 



Capítulo II 

34 
 

deverá ser fornecido no momento certo e na quantidade adequada, com um carácter 

construtivo e positivo. 

Carling et al. (2005) consideram que, normalmente, a avaliação da performance assenta 

na observação que o próprio treinador efetua num jogo ou, na melhor das hipóteses, 

numa série de jogos. Contudo, os treinadores apenas conseguem recordar menos de 

metade dos acontecimentos importantes que ocorrem durante um jogo, uma vez que são 

influenciados por uma série de fatores tais como: i) o ambiente da visualização – os 

treinadores, tal como os espectadores, tendem a seguir a bola e a esquecer a informação 

e as ações que decorrem fora dos locais onde se encontra a bola, acrescendo que o seu 

posicionamento no campo não favorece a sua visão); ii) as limitações da memória 

humana – a memória humana é limitada, sendo impossível relembrar todas as ações 

simples que ocorrem durante um jogo, devendo sublinhar-se, igualmente, o facto de os 

treinadores recordarem sobretudo os momentos chave do jogo, o que lhes dá uma 

impressão distorcida da realidade; iii) os pontos de vista e preconceitos – alguns 

treinadores apenas vêem aquilo que esperavam ver; iv) os efeitos das emoções, tais 

como o stress e a raiva, que afetam a concentração e podem distorcer a impressão de um 

treinador sobre o jogo. 

Dado que a maior parte dos aspetos inerentes ao comportamento humano podem ser 

observados, torna-se fundamental determinar o que analisar e porque razão se analisam 

esses aspetos, sendo que a capacidade de tornar a análise do jogo eficiente depende da 

capacidade de saber qual a informação que é importante e como é que ela pode ser 

utilizada para incrementar a performance desportiva. Neste contexto, existem diversos 

aspetos técnicos, táticos, físicos e mentais que poderão ser passíveis de observação, 

sendo de salientar a importância da análise dos aspetos táticos e dos momentos críticos 

do jogo (Carling, et al., 2005). 

Atentas as considerações tecidas, podemos constatar a importância da “observação 

qualitativa” neste contexto, assumindo-se como um sistema compreensivo da realidade, 

procurando estabelecer relações entre variáveis e atribuindo-lhes um significado e um 

valor (Campaniço, 1998). Knudson e Morrison (2002) definem “análise qualitativa” 

como sendo a observação sistemática e julgamento introspetivo da qualidade do 

movimento humano, com a finalidade de fornecer a mais apropriada intervenção no 

sentido de incrementar a performance desportiva. Os autores definem a observação 

como sendo o processo de organização, recolha e atribuição de significado à informação 
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sensorial do comportamento motor dos indivíduos. Por sua vez, a intervenção na análise 

qualitativa é entendida como a administração de feedbacks, correções ou outras 

alterações no contexto com o intuito de incrementar a performance. Tanto a observação 

como a intervenção são aspetos chave dentro deste amplo processo da observação 

qualitativa do movimento humano.  

Assim, a observação qualitativa não se limita ao uso exclusivo da visão por parte do ser 

humano. Uma boa observação requer a mobilização de todos os sentidos, com o 

propósito de reunir a informação relevante acerca da performance. Com base neste 

entendimento, Knudson e Morrison (2002) propuseram um modelo integrado de análise 

qualitativa (ver figura 2.3) composto por quatro tarefas: i) preparação; ii) observação), 

iii) avaliação/diagnóstico; iv) intervenção. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.3 – Modelo integrado de análise qualitativa (adaptado de Knudson e Morrison, 2002)  

 

A primeira tarefa na análise qualitativa do movimento humano é a preparação, que se 

prende diretamente com o contínuo processo de construção de um conhecimento de 

base que é constituído por três áreas de conhecimento principais: i) o conhecimento 

sobre a atividade ou movimento; ii) o conhecimento sobre os atletas; iii) o 

conhecimento sobre a instrução eficaz.  

Um conhecimento alargado sobre a atividade (o futebol, no caso especifico), é essencial 

para uma eficaz análise qualitativa do movimento, existindo diversas fontes de 

informação que contribuem para este conhecimento de base de uma atividade: i) a 

experiência; ii) a opinião de experts; iii) a investigação científica. Não menos 
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importante, é o conhecimento das componentes críticas
13

 da atividade, dado que são o 

aspeto mais importante de um movimento e necessitam de ser realizadas de determinada 

forma para se obter sucesso. Apesar de muitas destas componentes críticas estarem 

definidas e serem facilmente percetíveis e observáveis, existem outras que não são tão 

facilmente detetadas, uma vez que, por vezes, assumem um carácter abstrato e fazem 

parte da conceção do próprio treinador (Knudson & Morrison, 2002). 

Outro aspeto que assume relevante importância neste contexto é o conhecimento 

extensivo dos atletas, dado que a participação destes na atividade desportiva é 

influenciada por uma grande variabilidade de fatores, tais como os genéticos, a idade, o 

género e a experiência. Assim, quanto mais conhecimento tiver um treinador acerca das 

suas capacidades físicas e mentais, melhor poderá analisar e avaliar a sua performance. 

Além das capacidades anteriormente referidas, o treinador deve conhecer os meios mais 

eficientes para transmitir a informação aos seus atletas, sendo necessário, para tanto, 

que os treinadores/professores e os atletas/alunos partilhem um vocabulário comum. O 

ponto de partida para que esta transmissão da informação se processe de uma forma 

eficaz prende-se com a forma como o treinador prepara esta apresentação, selecionando 

matérias e escolhendo estratégias que facilitem o processo de transmissão da 

informação de uma forma eficiente (Knudson & Morrison, 2002). 

A observação do movimento humano é a segunda tarefa do modelo de análise 

qualitativa integrada. Os autores consideram que a observação vai mais além do que a 

visão pode captar, englobando, também, outros sentidos que são preponderantes para a 

análise qualitativa. Os analistas organizam e utilizam a informação de que dispõem 

previamente para criar estratégias de observação sistemática que possibilitam a coleta 

de toda a informação importante sobre o movimento humano. 

No modelo proposto pelos autores, a tarefa de observação na análise qualitativa inclui, 

apenas, a recolha e interpretação da informação, mas não a avaliação ou diagnóstico da 

sua qualidade. Assim, existe uma separação clara entre a tarefa da recolha da 

informação (observação) e a tarefa de diagnóstico (avaliação e diagnóstico no nosso 

modelo). A observação envolve duas decisões principais: o quê (focar) observar e como 

(plano para observar). As estratégias de observação sistemática centram-se na 

                                                        
13

 Knudson e Morrison (2002) consideram que as componentes criticas deverão ser vistas como aspetos 

chave de um movimento que são necessários para otimizar a performance. 
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observação das componentes críticas, pelo que a sua observação é crucial para a recolha 

de informação útil. 

Knudson e Morrison (2002) preconizam que existem cinco aspetos fundamentais que os 

profissionais deverão ter em conta quando desenvolvem uma estratégia de observação 

sistemática: 

i) Planear o focus de atenção nas componentes críticas para ajudar na análise – 

trata-se de delinear uma estratégia para definir aquilo que se vai observar, 

quando e durante quanto tempo. Pese embora, e por regra, se observarem aspetos 

relacionados com a realização do movimento em si, também poderão ser tidas 

em conta outras variáveis, por exemplo, como é que o envolvimento poderá 

influenciar a execução ou fatores como o stress e a fadiga do próprio atleta; 

ii) Situação para observação – A natureza exata da tarefa do movimento e o 

envolvimento no qual a tarefa é realizada deverá ser tão controlada quanto 

possível pelo analista. O envolvimento deve ser tido em conta de forma 

cuidadosa, uma vez que a alteração das condições (quer sejam de natureza física, 

quer psicológica) poderá ter um efeito significante na determinação da 

performance. 

iii) Posicionamento correto para a observação – O analista deverá ser capaz de 

detetar o melhor posicionamento para observar determinado movimento, sendo 

que este posicionamento deverá permitir a observação das componentes críticas 

durante a realização de um movimento. 

iv) Número de observações – Os analistas necessitam de planear o número de 

observações que serão necessárias para recolher informação suficiente para 

efetuar um diagnóstico e a respetiva intervenção. O número de observações 

necessárias varia em função de diversas variáveis, entre as quais o tipo de 

movimento, a experiência de quem observa e o tempo disponível para realizar 

essa observação. 

v) Observação alargada – que consiste num plano para recolher mais informação de 

um movimento do que aquela que é usualmente observada, sendo um seu 

exemplo aquele que assenta na gravação de determinado movimento, dado que 

as potencialidades da análise frame a frame ou em câmara lenta incrementam a 

análise. 
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A terceira tarefa do modelo proposto é a avaliação/diagnóstico do movimento. Após 

observar o desempenho, o analista deve identificar os aspetos desejáveis e indesejáveis 

associados à performance. A avaliação crítica desses aspetos e o diagnóstico da 

performance conduzem a uma priorização da intervenção que o analista terá 

relativamente ao atleta. A observação sistemática do movimento humano conduz à 

recolha de um elevado número de informação acerca da performance individual. Essa 

informação necessita de ser processada na mente do analista. Assim, a capacidade para 

avaliar os pontos fortes e fracos da performance e as suas implicações são habilidades 

essenciais num analista. Através do diagnóstico, o analista consegue identificar os 

pontos fracos que estão a limitar a performance e que deverão ser corrigidos mediante 

uma intervenção apropriada. 

Os termos avaliação e diagnóstico são usados para enfatizar os procedimentos 

essenciais na terceira tarefa de uma avaliação qualitativa. A avaliação refere-se ao 

julgamento da qualidade para determinar o valor ou quantidade de algo e deverá ter em 

conta as componentes críticas do movimento que se encontram dentro de uma faixa de 

análise desejável, observando esses pontos positivos a partir do desempenho. 

Uma vez avaliadas as características da performance desportiva, o analista deve 

diagnosticar a situação, a fim de estabelecer qual a intervenção específica que melhor se 

adequa à situação específica. Em regra, o diagnóstico refere-se ao escrutínio crítico e 

julgamento para diferenciar um problema dos seus sintomas. Um problema, que pode 

contribuir para a falta de bases teóricas para efetuar um diagnóstico do movimento, 

prende-se com a dificuldade em estabelecer as componentes críticas desse mesmo 

movimento. A este facto acresce a ideia errada de que a análise qualitativa é uma tarefa 

simples e fácil que os treinadores/professores irão desenvolvendo de forma individual 

ao longo dos anos com o acumular da sua experiência.  

Realizada a observação sistemática e avaliados e diagnosticados os pontos fortes e 

fracos do movimento, a última tarefa da análise qualitativa é a intervenção. A 

intervenção consiste na administração de feedbacks, correções ou outras alterações em 

determinada situação, com vista ao incremento da performance. Este é o passo crítico 

na análise qualitativa, uma vez que o treinador/professor comunica com o aluno/atleta 

as desejáveis mudanças no sentido de incrementar a sua performance. Para tal, terá de 

utilizar, de uma forma integrada, todos os seus conhecimentos resultantes das diversas 
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áreas (e.g., psicologia, biomecânica, etc.), porquanto uma intervenção inadequada 

poderá resultar numa diminuição da performance. 

Knudson e Morrison (2002) referem que a tarefa “intervenção” é apelidada de diversas 

formas noutros modelos (e.g., feedback, remediação, instrução para os executantes), 

contudo a opção por este termo justifica-se por integrar todas as ações possíveis que um 

profissional poderá ter neste domínio específico. A intervenção não se limita aos 

diversos tipos de feedback, instrução ou remediação descritos nos modelos de análise 

qualitativa anteriores. Os instrutores poderão escolher entre fornecer um feedback ou 

não fornecer, modificar a prática, prescrever o treino, ajustar a competição ou o 

equipamento.  

 

2.7. Análise da performance no futebol  

A análise do jogo evoluiu, por um lado, para a realização de estudos cada vez mais 

complexos, porque consideram indicadores de natureza diversa e, por outro, para a 

realização de estudos cada vez mais restritos, ao privilegiar a análise dos momentos 

considerados mais relevantes das partidas (J. Silva, 2008).  

No jogo de futebol, a performance desportiva é descrita como sendo resultado da 

interação de diversos fatores, como os fisícos, técnicos, táticos e mentais, tornando-se 

preponderante que tanto os treinadores como os cientistas desenvolvam o seu 

conhecimento acerca destes aspetos durante as competições (Dellal, Wong, Moalla, & 

Chamari, 2010).  

Apesar do número de estudos nesta área ter aumentado significativamente (Hughes & 

Franks, 2004b; Marcelino, 2010; Nevill, Atkinson, & Hughes, 2008; O´Donoghue, 

2010), constatámos a escassez de artigos de revisão sobre esta temática, salvo raras 

exeções, tais como os estudos realizados por  Garganta (2001) e Marcelino (2010), nos 

quais são apresentadas algumas das linhas de investigação já percorridas, para além de 

serem sugeridas aquelas que se afiguram profícuas neste contexto. 

Tendo em conta que não encontrámos qualquer estudo desta natureza no âmbito da 

modalidade de futebol, a revisão que agora apresentamos pretende: i) identificar os 

problemas de pesquisa mais usuais na análise de jogo em futebol; ii) caraterizar as 

metodologias mais commumente utilizadas neste tipo de trabalhos; iii) sintetizar as 

tendências evolutivas da investigação produzida. 
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Assim, com o intuito de identificar os artigos relevantes nesta área escritos em Língua 

Inglesa, recorremos à base de dados eletrónica Web of Science
14

 assegurando, desta 

forma a qualidade científica dos estudos revistos. Os termos utilizados na pesquisa 

foram “football” e “soccer”, cada um deles associado individualmente aos seguintes 

termos: “match analysis”, “performance analysis”, “notational analysis”, “game 

analysis”, “tactical analysis” e “patterns of play”. Ao constatarmos a abrangência de 

alguns termos de pesquisa, aplicámos o filtro “sport sciences” aos resultados obtidos.  

Através da pesquisa efetuada com os critérios de inclusão acima descritos, obtivemos 

um total de 2732 referências. Após efetuarmos a importação dos dados para o software 

EndNote X4, procedemos à eliminação automática das referências repetidas (792 

referências), e à eliminação manual de títulos de jornais que não são específicos das 

Ciências do Desporto (1550 referências). Posteriormente e tendo, ainda, por base a 

inclusão do critério “futebol sénior masculino”, analisámos a relevância do título e 

abstract dos restantes 390 artigos que revelou que 279 artigos poderiam ser eliminados. 

A análise completa do texto dos 111 artigos restantes foi efetuada, tendo sido 

eliminados 55 devido à sua falta de relevância para o estudo em questão. Desta forma, a 

base da discussão que a seguir apresentaremos centra-se na análise dos 56 artigos que 

considerámos cumprirem todos os critérios de inclusão.  

O facto de os dois artigos mais antigos
15

 datarem de 1997 permite-nos compreender o 

desenvolvimento recente na publicação deste tipo de investigações, sendo ainda de 

considerar que nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2007, foi publicada a maioria (73%) 

dos artigos que suportam esta revisão e, nos últimos dois anos, ou seja, desde 2010, 

quase metade (45%) dos estudos em análise. 

Após uma análise cuidada dos artigos e ponderadas as possibilidades relativamente à 

organização dos dados, considerámos que a forma mais inteligível para a sua 

apresentação seria categorizá-los segundo a proposta de Marcelino (2010). Tendo por 

base este sistema de categorização, foi elaborado um sistema próprio que resultou na 

categorização do material em função de dois níveis de análise: um de primeira ordem, 

em função do tipo de análise efetuada (análise descritiva; análise comparativa; análise 

                                                        
14

 A pesquisa foi efetuada no dia 04-11-2011 

15
 Entitulam-se, “Dynamic-system analysis of opponent relationships in collective actions in soccer” 

(Grehaigne, Bouthier, & David, 1997) e “Measuring the effectiveness of playing strategies at soccer” 

(Pollard & Reep, 1997). 
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preditiva; metodológicos) e um de segunda ordem, em função do tipo de variáveis 

tratadas (ver figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Categorização dos estudos de análise do jogo em função do desenho metodológico e do tipo 

de variáveis analisadas 
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2.7.1 – Análise de natureza descritiva 

No contexto das Ciências do Desporto, pode-se argumentar que existem demasiados 

estudos de natureza descritiva, impondo-se uma evolução no sentido da realização de 

investigação que se afaste desta perspetiva (Bishop, 2008). Apesar desta tendência 

refletir a relativa facilidade de publicação e o acesso imediato aos dados, o autor 

considera essencial uma análise descritiva de elevada qualidade como uma primeira 

etapa na realização dos estudos neste contexto. 

A análise dos estudos considerados na nossa revisão, permitiu identificar uma 

quantidade assinalável onde predominam as análises descritivas que se centram, 

sobretudo, na descrição de padrões de atividade físico-motora dos jogadores (Barros et 

al., 2007; Bloomfield, Polman, & O'Donoghue, 2007; Bradley et al., 2011; Bradley, et 

al., 2010; Carling, 2010; Carling, 2011; Castellano-Paulis, et al., 2011; Dellal, et al., 

2011; Di Salvo, et al., 2010; Di Salvo, et al., 2007; Di Salvo, Benito, Calderon, Di 

Salvo, & Pigozzi, 2008; Di Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff, & Drust, 2009; 

Gregson, et al., 2010; Kaplan, Erkmen, & Taskin, 2009; Lago, et al., 2010; 

O'Donoghue, Boyd, Lawlor, & Bleakley, 2001; Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, & 

Impellizzeri, 2007; Rey, et al., 2010; Robinson, O'Donoghue, & Wooster, 2011; Vigne, 

et al., 2010). A observação do quadro 2.1, permitiu constatar que este tipo de análises é 

relativamente recente, dado que a maioria dos estudos foi realizada nos últimos cinco 

anos, consequência do desenvolvimento de sistemas informáticos cada vez mais 

sofisticados que permitem a recolha dos dados sob esta forma. De uma forma geral, foi 

possível verificar que os investigadores agrupam as categorias de movimento de acordo 

com a sua intensidade, variando entre cinco a sete categorias desde “em repouso” até 

“velocidade máxima”, procurando, deste modo, caraterizar as exigências físicas do jogo 

de futebol (Castellano-Paulis, et al., 2011), com o intuito de rentabilizarem o processo 

de treino.  

De forma mais específica, no estudo que realizaram com jogadores da primeira divisão 

Brasileira, Barros et al. (2007) concluíram que os futebolistas percorrem uma distância 

total de 10012±1024m, sendo que 5537±263 são percorridos a andar/jogging, 

1615±351m em corrida de baixa intensidade, 1731±399 em corrida de moderada 

intensidade, 691±190 em corrida de elevada intensidade e 437±171 em sprinting. Por 

sua vez, no estudo efetuado com jogadores da principal Liga de futebol Espanhola, Di 

Salvo et al. (2007) concluíram que estes percorrem distâncias entre 6958-7080m a 
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andar/jogging, entre 1380-1965m em corrida de baixa intensidade, entre 1257-2166m 

em corrida de moderada intensidade, entre 397-738 em corrida de elevada intensidade e 

entre 215-446m em sprinting. Apesar das diferenças características do tipo de amostra 

em questão, de uma forma geral, este tipo de estudos (time-motion analysis) tem 

demonstrado que os jogadores de elite percorrem, normalmente, distâncias entre os 9-14 

km, e executam aproximadamente 1330 atividades durante um jogo, incluindo cerca de 

220 deslocamentos a elevada velocidade (Barros, et al., 2007; Di Salvo, et al., 2007; 

Lago, et al., 2010; Rampinini, et al., 2007). 

Tendo em conta a especificidade da atividade do guarda-redes, também estes foram alvo 

de uma análise deste género (Di Salvo, et al., 2008), tendo os autores constatado, no 

estudo que realizaram com 62 guarda-redes que atuavam na primeira Liga Inglesa, que 

estes percorrem uma distância total de 5611±613m, sendo que 4025±440m são 

percorridos a andar, 1223±256m em jogging, 221±90m a correr, 56±34m em corrida de 

elevada intensidade e 11±12m em sprinting. 

Todavia, existe um conjunto de estudos de cariz descritivo que se centram também 

noutras temáticas. Por exemplo, Carey et al. (2001) realizaram um estudo com o 

propósito de identificarem a predominância pedal de jogadores de elite que participaram 

no campeonato do mundo de França (1998), tendo concluído que tal como a 

generalidade da população, aproximadamente 79% dos jogadores são destros e apenas 

uma pequena percentagem utiliza de igual forma ambos os pés. Ademais, ambos os 

grupos apresentaram valores médios semelhantes no que concerne à habilidade de 

utilização do pé não dominante. 

Por sua vez, De Baranda et al. (2008), na investigação que realizaram com o propósito 

de analisar as ações defensivas do guarda-redes em paralelo com o tipo de ataque 

utilizado, concluíram que: i) o ataque posicional é o tipo de ataque utilizado com mais 

frequência pelas equipas; ii) o pé é a parte do corpo mais utilizada aquando da tentativa 

de marcação de golo; iii) a defesa e o controlo com os pés são as ações mais efetuadas 

pelos guarda-redes; iv) o deslocamento é a ação mais efetuada pelos guarda-redes antes 

da realização de ações técnicas. 
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Quadro 2.1 – Estudos empíricos em que predominam as análises descritivas 

Estudo  Amostra Categorias movimento  Procedimento 

Barros et 

al., 2007 

55 jogadores da 

Primeira Liga 

Brasileira 

Parado/andar/jogging, corrida de 

baixa intensidade, corrida de 

moderada intensidade, corrida de 

elevada  intensidade, sprinting 

Análise de vídeo das atividades 

dos jogadores 

Di Salvo 

et al., 

2007 

300 jogadores da 

Primeira Liga 

Espanhola 

Parado/andar/jogging, corrida de 

baixa intensidade, corrida de 

moderada intensidade, corrida de 

elevada  intensidade, sprinting 

Sistema compoturizado de 

recolha de dados (AMISCO) 

Rampinini 

et al., 

2007 

20 jogadores de 

uma equipa que 

compete numa 

das principais 

Ligas Europeias 

Parado, andar, corrida lenta, corrida 

rápida, Sprinting 

Análise semi-automática de 

vídeos de jogo (ProZone) 

Di Salvo 

et al., 

2008 

62 guarda-redes 

da primeira Liga 

Inglesa  

Parado, andar, jogging, corrida, 

corrida de elevada intensidade, 

sprinting 

Sistema computorizado de 

recolha dos dados (ProZone) 

Bradley, 

2010 

110 jogadores de 

equipas de elite 

Europeias 

Parado, andar, jogging, corrida, 

corrida de alta intensidade, spinting 

Sistema compoturizado de 

recolha de dados (ProZone) 

Gregson et 

al. 2010 

485 jogadores da 

primeira Liga 

Inglesa 

Corrida de alta intensidade sem 

bola, Sprint de alta intensidade sem 

bola, Corrida de alta intensidade 

com bola, Sprint de alta intensidade 

com bola. 

Sistema compoturizado de 

recolha de dados (Prozone) 

Vigne et 

al. 2010 

388 jogadores da 

primeira Liga 

Italiana 

Andar, corrida lenta, speed abaixo 

do limiar anaeróbico, speed acima 

do limiar anaeróbico e sprint. 

Sistema compoturizado de 

recolha de dados (SICS) 

Carling, 

2011 

21 jogadores da 

primeira Liga 

Francesa 

Andar, corrida lenta, corrida 

moderada, combinação de corrida 

rápida e sprinting 

Sistema computorizado de 

recolha dos dados (AMISCO) 

Castellano

-Paulis et 

al., 2011 

434 jogadores da 

primeira Liga 

Espanhola 

Parado/andar, corridade baixa 

intensidade, corrida de alta 

intensidade, corrida de moderada 

intensidade, corrida de elevada 

intensidade e sprinting 

Sistema compoturizado de 

recolha de dados (AMISCO) 

Robinson 

et al., 

2011 

180 jogadores da 

Primeira Liga 

Inglesa 

Mudanças de direção efetuadas 

pelos jogadores 

Sistema computorizado de 

recolha dos dados (ProZone) 
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2.7.2 – Análise de natureza comparativa 

Marcelino (2010) considera que a passagem para estudos comparativos sustentados em 

metodologias mais precisas representou um avanço significativo da análise de jogo, 

uma vez que permitiu o cruzamento de variáveis, para além da mera análise descritiva. 

Tendo em conta que possibilitam a deteção de performances diferenciais em função de 

determinadas caraterísticas do jogo e/ou jogador, este tipo de estudos proporcionou um 

avanço na compreensão do jogo. 

No contexto da análise de jogo em futebol, os estudos de natureza comparativa são 

frequentes, especialmente aqueles que centram a sua análise em diversos indicadores de 

rendimento em função: i) das posições funcionais dos jogadores (Barros, et al., 2007;  

Bloomfield, et al., 2007; Bloomfield, Polman, & O´Donoghue, 2005; Bradley, et al., 

2011; Bradley, et al., 2010; Dellal, et al., 2011; Dellal, et al., 2010; Di Salvo, et al., 

2010; Di Salvo, et al., 2007; Di Salvo, et al., 2009; Gregson, et al., 2010; Rampinini, et 

al., 2007; Robinson, et al., 2011; Vigne, et al., 2010); ii) dos níveis competitivos 

(Bradley, et al., 2010; Hughes & Franks, 2005; Kaplan, et al., 2009; Lago-Ballesteros & 

Lago-Peñas, 2010; O'Donoghue, et al., 2001; Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts, 

& Wisloff, 2009); iii) do resultado do jogo (Lago-Peñas & Lago-Ballesteros, 2011; 

Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, Dellal, & Gomez, 2010); iv) das diferentes equipas 

analisadas (Papadimitriou, Aggeloussis, Derri, Michalopoulou, & Papas, 2001; 

Papadimitriou, Taxildaris, Alexopulos, Mavromatis, & Papas, 2001); v) das diversas 

Ligas de Futebol em estudo (Dellal, et al., 2011); vi) da influência da fadiga (Carling & 

Dupont, 2011; Lyons, Al-Nakeeb, & Nevill, 2006); vii) de diferentes sistemas táticos 

(Bradley, et al., 2011; Carling, 2011); viii) da influência de um período congestionado 

de jogos (Rey, et al., 2010); ix) do efeito do ramadão (Zerguini, Kirkendall, Junge, & 

Dvorak, 2007). 

Posições funcionais dos jogadores 

No âmbito da análise de jogo em futebol, existe uma quantidade assinalável de 

investigação que centra a sua análise no estudo de diversas variáveis em função da 

posição específica dos jogadores em campo (ver quadro 2.2).  

Nestes estudos, os autores procuram agrupar os jogadores em categorias distintas, o que 

dificulta a comparação dos resultados. Não obstante, parece consensual o agrupamento 

segundo três grandes grupos: defesas, médios e avançados (Bloomfield, et al., 2007; 
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Robinson, et al., 2011; Vigne, et al., 2010). No entanto, em função dos estudos, estas 

posições funcionais são, ainda, organizadas de acordo com determinadas 

especificidades, nomeadamente: defesas laterais/defesas centrais e médios 

defensivos/médios centro/médios ala/médios ofensivos (Bradley, et al., 2010; Dellal, et 

al., 2011; Dellal, et al., 2010; Di Salvo, et al., 2010; Di Salvo, et al., 2007; Di Salvo, et 

al., 2009; Gregson, et al., 2010; Kaplan, et al., 2009; Rampinini, et al., 2007). Tendo por 

base as referidas posições funcionais, os investigadores procuram encontrar as relações 

que se estabelecem com os padrões de atividade fisico-motora (Barros, et al., 2007;  

Bloomfield, et al., 2007; Bradley, et al., 2010; Dellal, et al., 2011; Dellal, et al., 2010; 

Di Salvo, et al., 2010; Di Salvo, et al., 2007; Di Salvo, et al., 2009; Gregson, et al., 

2010; Kaplan, et al., 2009; Lago-Peñas, Rey, et al., 2011; Rampinini, et al., 2007; 

Vigne, et al., 2010); com a frequência de ações de jogo (Bloomfield, et al., 2007; Dellal, 

et al., 2011; Dellal, et al., 2010; Di Salvo, et al., 2010; Di Salvo, et al., 2009; Rampinini, 

et al., 2007; Vigne, et al., 2010); e com a eficácia das ações de jogo (Dellal, et al., 2011; 

Dellal, et al., 2010). 

À exceção do estudo realizado por Kaplan et al. (2009), que não revelou diferenças 

significativas em função da posição específica do jogador em campo, os resultados da 

generalidade dos estudos têm permitido perceber que as exigências no plano físico e 

técnico são diferentes em função da posição específica do jogador. A compreensão e o 

conhecimento dos requerimentos (físicos e técnicos) dos jogadores de elite de acordo 

com a sua posição nas situações de competição são relevantes para o desenvolvimento 

de programas específicos de treino.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.2 – Estudos comparativos entre as diferentes posições funcionais dos jogadores 
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Estudo  Amostra Posições 

funcionais 

Variáveis estudadas Resultados 

Barros et 

al., 2007 

55 jogadores 

da Primeira 

Liga 

Brasileira  

Defesas centrais, 

defesas laterais, 

médios centro, 

médios ala e 

avançados. 

Distâncias percorridas 

a diferentes 

intensidades 

As distâncias percorridas 

pelos defesas laterais, 

médios centro e médios ala 

são superiores às 

percorridas pelos 

avançados. Estes, por sua 

vez, percorrem uma 

distância maior que os 

defesas centrais. 

Bloomfield, 

et al. 2007 

55 jogadores 

da Primeira 

Liga Inglesa 

Defesas, médios e 

avançados 

Análise de 

movimentos 

propulsivos 

Diferenças significativas 

nos três gupos considerados 

para o tempo dispendido 

em várias variáveis. 

Di salvo et 

al., 2007 

300 

jogadores da 

Primeira 

Liga 

Espanhola 

Defesas centrais, 

defesas laterais, 

médios centro, 

médios ala e 

avançados. 

Distâncias percorridas 

a diferentes 

intensidades 

Existência de diferenças 

significativas nas distâncias 

percorridas a diferentes 

intensidades em função da 

posição em campo. Os 

médios percorreram uma 

distância total superior aos 

defesas (centrais e laterais) 

e avançados.  

Rampinini 

et al., 2007 

20 jogadores 

de uma 

equipa que 

compete 

numa das 

principais 

Ligas 

Europeias 

Defesas centrais, 

médios 

defensivos, 

médios e 

avançados 

Distâncias percorridas 

a diferentes 

intensidades 

Diferenças em todas as 

variáveis em função da 

posição em campo 

Di Salvo et 

al., 2009 

563 

jogadores da 

primeira 

Liga Inglesa 

Defesas centrais, 

defesas laterais, 

médios centro, 

médios ala e 

avançados. 

Distâncias percorridas 

a altas intensidades. 

Número e tipo de 

sprints realizados.  

As distâncias percorridas a 

alta intensidade e em 

sprinting dependem da 

posição dos jogadores bem 

como do sucesso da equipa.   

Kaplan, et 

al., 2009 

187 

jogadores 

dos 

campeonatos 

profissionais 

e amadores 

da Turquia 

Guarda-redes, 

Defesas, médios e 

avançados 

Velocidade e agilidade Não existem diferenças em 

função da posição 

específica em campo 

Dellal et 

al., 2010 

3540 

jogadores da 

primeira 

Liga 

Francesa 

Defesas centrais, 

defesas laterais, 

médios 

defensivos, 

médios ofensivos, 

médios ala e 

avançados 

Distâncias percorridas 

a diferentes 

intensidades, número 

de duelos ganhos, 

número de posses de 

bola. 

Diferenças em grande parte 

das variáveis, em função da 

posição do jogador 

 

Continuação do quadro 2.2 – Estudos comparativos entre as diferentes posições funcionais dos jogadores 
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Estudo  Amostra Posições 

funcionais 

Variáveis estudadas Resultados 

Di Salvo, et 

al., 2010 

717 

jogadores 

de equipas 

participantes 

na Liga dos 

Campeões  

Defesas centrais, 

defesas laterais, 

medios centro, 

médios ala e 

avançados. 

Número total de 

sprints e distância total 

percorrida por sprint 

Diferenças em grande parte 

das variáveis em função da 

posição do jogador. Os 

médios ala fazem um 

número total de sprints em 

todas as distâncias 

superiores aos jogadores de 

todas as outras posições. 

Vigne et 

al., 2010 

388 

jogadores da 

primeira 

Liga Italiana 

Defesas, médios e 

avançados 

Andar, correr, 

velocidade abaixo do 

limiar anaeróbio, 

velocidade acima do 

limiar anaeróbio, 

sprint. Distância 

percorrida em cada 

sprint.  

Os médios percorrem 

distâncias 

significativamente 

superiores do que os 

restantes jogadores, para 

além de realizarem um 

número significativamente 

superior de deslocamentos 

entre 2-40 m, bem como o 

número de sprints entre 2 e 

9 m, e entre 30 e 40 m. 

Dellal et al. 

2011 

5938 

jogadores da 

primeira 

Liga Inglesa 

e Espanhola 

Defesas centrais, 

trincos, médios 

defensivos, 

médios ofensivos 

médios ala, 

avançados 

Distâncias percorridas 

a diferentes 

intensidades. Aspetos 

técnico táticos. 

Diferenças em grande parte 

das variáveis, em função da 

posição do jogador 

 

Níveis de rendimento competitivo 

Encontrámos na literatura um número considerável de estudos (ver quadro 2.3) que 

centram a sua análise comparativa em função do nível competitivo (Bradley, et al., 

2010; Hughes & Franks, 2005; Kaplan, et al., 2009; Lago-Ballesteros & Lago-Peñas, 

2010; O'Donoghue, et al., 2001; Rampinini, et al., 2009). O estudo detalhado da 

investigação produzida neste sentido permite compreender que a operacionalização 

deste tipo de análises se centra, por um lado, ao nível da comparação de diferentes 

equipas na mesma competição em função da sua classificação final (Hughes & Franks, 

2005; Lago-Ballesteros & Lago-Peñas, 2010; Rampinini, et al., 2009) e, por outro lado, 

na comparação dos jogadores em função do seu grau de profissionalismo (Kaplan, et al., 

2009; O'Donoghue, et al., 2001) ou em função da qualidade das equipas em que atuam 

(Bradley, et al., 2010).  
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Quadro 2.3 – Estudos comparativos entre os diferentes níveis competitivos 

Estudo  Amostra Nº de níveis 

considerados 

Estratégias para 

formar os níveis 

Resultados  

O´Donoghue, 

et al., 2001 

72 jogadores 

participantes 

nos 

campeonatos 

Ingleses 

Três Jogadores de elite, 

semi-profissionais e 

amadores 

Os amadores realizam um 

menor número de movimentos 

e um menor número de 

períodos de atividade de alta 

intensidade quando 

comparados com os restantes. 

Contudo, a duração deste 

períodos de atividade de alta 

intensidade são superiores aos 

dos restantes grupos. 

Hughes & 

Franks, 2005 

116 jogos 

dos 

campeonatos 

do mundo de 

Itália (1990) 

e USA 

(1994) 

Dois  Equipas de sucesso 

(que atingiram os 

quartos de final) vs 

equipas de insucesso 

(eliminadas na fase 

de grupos) 

As equipas de sucesso 

realizam mais remates após 

sequências longas de passes 

quando comparadas com 

sequências curtas. 

Rampinini et 

al., 2009 

186 

jogadores da 

primeira 

Liga Italiana 

Dois Equipas classificadas 

nos 5 primeiros 

lugares (equipas de 

maior sucesso) vs 

equipas classificadas 

nos últimos 5 lugares 

da tabela (equipas de 

menor sucesso) 

Os jogadores das equipas de 

maior sucesso, percorreram 

uma maior distância total com 

a bola, uma maior distância 

com a bola em corrida de alta 

intensidade, efetuaram mais 

passes curtos, tackles, dribles e 

remates que os jogadores das 

equipas de menor sucesso.  

Kaplan et al., 

2009 

187 

jogadores 

dos 

cameponatos 

profissionais 

e amadores 

da Turquia 

Dois Jogadores amadores 

vs jogadores 

profissionais 

Os jogadores profissionais 

apresentam valores superiores 

de agilidade e na corrida de 

velocidade quando 

comparados com os amadores.  

Bradley et 

al., 2010 

110 

jogadores de 

equipas de 

elite 

Europeias 

Dois Jogadores que atuam 

nas equipas 

classificadas no top 

10 FIFA vs jogadores 

que atuam em 

equipas de elite.  

Sem diferenças significativas 

entre os níveis de rendimento 

Lago-

Ballesteros  

& Lago-

Peñas, 2010 

380 jogos da 

primeira 

Liga 

Espanhola 

Três De acordo com a 

classificação final: i) 

primeiros quatro 

classificados; doze 

equipas situadas de 

seguida; iii) últimas 

quatro equipas da 

tabela. 

As primeiras quatro equipas da 

tabela classificativa têm uma 

média superior de golos, 

número total de remates e 

número de  remates à baliza 

quando comparadas com as 

restantes. Apresentaram 

também  valores médios  

superiores para a posse de bola 

e número de assitências 

quando comparadas com as 

equipas do meio da tabela.   
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De modo semelhante ao supra detetado, aquando da análise dos estudos comparativos 

em função da posição funcional dos jogadores, também estes procuram caraterizar as 

relações que se estabelecem com os padrões de atividade físico motora (Bradley, et al., 

2010; Kaplan, et al., 2009; O'Donoghue, et al., 2001; Rampinini, et al., 2009), 

frequência das ações de jogo (Lago-Ballesteros & Lago-Peñas, 2010; Rampinini, et al., 

2009) e com a eficácia das ações de jogo (Hughes & Franks, 2005; Rampinini, et al., 

2009).  

Neste âmbito, será de realçar a metodologia diferenciada a que recorreram Hughes e 

Franks (2005), que procederam à normalização dos dados com o intuito de perceber de 

que forma as sequências mais longas ou mais curtas de passes influenciavam o número 

de remates e golos, tendo constatado que o recurso a esta metodologia providencía 

interpretações diferentes das que haviam sido utilizadas até ao momento. 

Com exceção do estudo realizado Bradley et al. (2010), os estudos relativos à 

comparação da performance dos jogadores têm revelado a existência de diversas 

diferenças em função do nível competitivo. O conhecimento destas diferenças revela-se 

importante para os treinadores que pretendam que os seus jogadores atinjam outro nível 

de rendimento (O'Donoghue, et al., 2001). 

 

Outras variáveis/comparações 

Para além dos estudos de cariz comparativo, que versam a sua análise em função da 

posição funcional dos jogadores e do nível competitivo, existe um conjunto de estudos 

que centram a sua análise noutras variáveis, embora menos frequentes. 

Neste conspecto, verificámos que existem dois estudos que constroem a análise 

comparativa em função do resultado final do jogo (Lago-Peñas, et al., 2010; Lago-

Peñas, Lago-Ballesteros, et al., 2011). Com a realização destes trabalhos, cujo 

denominador comum é o seu primeiro autor, pretendeu-se identificar os pontos fortes 

das equipas que poderão ser alvo de desenvolvimento, bem como aspetos mais débeis, 

no sentido de efetuar uma intervenção adequada. No primeiro estudo (Lago-Penas, et 

al., 2010), os autores analisaram 380 jogos da Liga Espanhola em função do resultado 

final (vitória/empate/derrota), tendo concluído que as equipas vitoriosas apresentam 

valores significativamente superiores para o número total de remates, número de 

remates à baliza, assistências, foras de jogo cometidos e cruzamentos contra. Por sua 
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vez, as equipas derrotadas possuem valores significativamente superiores de 

cruzamentos efetuados, foras de jogo a favor e cartões vermelhos. Utilizando uma 

metodologia semelhante à anteriormente descrita (Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, et al., 

2011), os autores concluíram que as equipas vitoriosas apresentam valores 

significativamente superiores para o número total de remates, remates à baliza, passes, 

passes com sucesso, e posse de bola, enquanto que as equipas derrotadas apresentam 

valores superiores para o número de cartões amarelos e vermelhos. Este tipo de análises 

são relevantes no âmbito da análise de jogo, porque permitem um melhor conhecimento 

da própria equipa e do adversário, proporcionando a elaboração das estratégias de 

acordo com os perfis caraterísticos das diversas equipas (Lago-Peñas, et al., 2010; 

Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, et al., 2011). 

Grande parte dos estudos de natureza comparativa que apresentámos anteriormente (ver 

quadro 2.3) debruçam-se sobre a simples quantificação dos perfis de atividade física dos 

jogadores num campeonato específico, sendo mais raros aqueles que comparam as 

performances em diferentes campeonatos (Dellal, et al., 2011) ou em diferentes equipas 

(Papadimitriou, Aggeloussis, et al., 2001; Papadimitriou, Taxildaris, et al., 2001).  

Ao analisarem o comportamento ofensivo das quatro equipas (França, Brasil, Croácia e 

Holanda) que se qualificaram para as meias finais do campeonato do mundo de França 

1998, Papadimitriou, Aggeloussis, et al. (2001) concluíram que não existiam diferenças 

substanciais entre estas equipas de elite. Por sua vez, quando analisaram o 

comportamento defensivo das referidas equipas na mesma competição, Papadimitriou, 

Taxildaris, et al. (2001) atestaram que a equipa vencedora (França) realizava com maior 

frequência ações defensivas no seu terço ofensivo quando comparada com as restantes 

equipas, que o faziam mais frequentemente no seu terço defensivo e meio campo, tendo 

os autores depreendido que, provavelmente, este fator terá sido importante na 

superioridade que esta seleção demonstrou perante as restantes. 

Existe, ainda, um conjunto de outros estudos que teve por objetivo a realização de 

comparações em função de outras variáveis, designadamente aqueles que analisam a 

influência da fadiga (Carling & Dupont, 2011; Lyons, et al., 2006; Rey, et al., 2010), de 

um período congestionado de jogos (Lago-Penas, Rey, et al., 2011; Rey, et al., 2010), 

do ramadão (Zerguini, et al., 2007), da condição de suplente vs titular (Carling, Espie, 

Le Gall, Bloomfield, & Jullien, 2010), do sistema tático utilizado pela equipa oponente 



Capítulo II 

52 
 

(Carling, 2011) ou pela própria equipa (Bradley, et al., 2011) em diversas variáveis 

relacionadas com a performance dos jogadores e equipas em estudo. 

 

2.7.3 – Análise de natureza preditiva 

O físico Niels Bohr disse que era muito difícil fazer previsões, e, acrescentou, 

especialmente do futuro (Fiolhais, 2009). Todavia, diversos autores (Gréhaigne & 

Mahut, 2001; Marcelino et al. 2011), consideram pertinente que a realização dos 

estudos no âmbito da análise do jogo evoluam no sentido de análises com poder 

preditivo.  

Ainda que escassos na literatura, comprovámos que, nos dois últimos anos, surgiram, 

com alguma frequência, estudos deste cariz no âmbito da análise do jogo de futebol 

(Lago-Peñas, et al., 2010; Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, et al., 2011; Tenga, Holme, et 

al., 2010a, 2010b; Tenga, Ronglan, et al., 2010), sendo que apenas encontrámos dois 

estudos que foram realizados num período anterior a esta data (Hughes & Franks, 2005; 

Pollard & Reep, 1997).  

A análise cronológica dos estudos que constituem esta revisão permite-nos constatar 

que a investigação de Pollard e Reep (1997), na qual os autores procuraram desenvolver 

uma variável quantitativa que representasse a probabilidade de obter um golo, menos a 

probabilidade de conceder um golo, é a mais antiga (a par do estudo de Grehaigne et al., 

1997). No entanto, o estudo não teve grande repercussão nos anos seguintes. 

Posteriormente, Hughes e Franks (2005), tendo por referência as conclusões da 

investigação de Reep e Benjamin (1968), segundo o qual aproximadamente 80% dos 

golos resultam de sequências de três ou menos passes, e cada golo resulta de 

aproximadamente 10 remates à baliza, propuseram-se realizar um estudo no sentido de 

avaliar a interpretação que foi efetuada desses resultados, mediante o recurso a 

diferenciadas técnicas estatísticas, nomeadamente a normalização dos dados e a análise 

de regressão. Desta forma, ao compararem as equipas de sucesso (que atingiram os 

quartos de final) e insucesso (eliminadas na primeira fase) do campeonato do mundo de 

1990 (Estados Unidos da América), relativamente ao número de remates e golos em 

função do número de passes realizados por sequência ofensiva, os autores concluíram 

que as equipas de sucesso realizavam um número significativamente maior de remates 
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por posse de bola nas sequências longas de passes (mais de 8 passes). Porém, o rácio de 

golos por posse de bola é melhor para as sequências curtas (menos de 8 passes).  

Através da análise da função discriminante, alguns autores têm procurado identificar 

quais as variáveis estatísticas relacionadas com o jogo que poderão discriminar as 

equipas que vencem, empatam ou perdem. Assim, Lago-Peñas et al. (2010), através de 

um estudo que realizaram com 380 jogos da Liga Espanhola, inferiram que a função 

discriminante classifica corretamente 55,1% das equipas que ganham, perdem ou 

empatam, sendo que as variáveis que têm um maior poder discriminatório são o número 

total de remates, remates à baliza, cruzamentos, cruzamentos contra e posse de bola. No 

mesmo sentido, Lago-Peñas et al. (2011) concluíram, através da análise de 288 jogos da 

Liga dos campeões da UEFA
16

, que a função discriminante classificava corretamente 

79,7% da equipas que venciam, empatavam e perdiam, sendo os remates à baliza, os 

cruzamentos, a posse de bola, o local onde se realiza o jogo e a qualidade do opositor, as 

variáveis que possuíam um poder discriminatório mais elevado. 

Por outro lado, constatámos que existem três estudos (Tenga, Holme, et al., 2010a, 

2010b; Tenga, Ronglan, et al., 2010) que recorrem à regressão logística para efetuar a 

sua análise, acedendo, em dois deles (Tenga, Holme, et al., 2010a, 2010b), a uma 

variável que nos parece de extrema importância no contexto da análise do jogo em 

futebol, que não havia sido alvo de estudo em nenhum dos estudos por nós analisado, 

que é a interação que existe com os jogadores da equipa adversária.  

Desta forma, num dos estudos (Tenga, Holme, et al., 2010b), os autores procuraram 

examinar o efeito das estratégias ofensivas (contra-ataque vs ataque elaborado) nos 

golos marcados, acedendo à interação com a equipa adversária (163 jogos de futebol da 

Liga Norueguesa), tendo concluído que o recurso ao contra-ataque, quando comparado 

com o ataque elaborado, se revela mais eficaz na obtenção do golo quando se joga 

contra uma estrutura defensiva desequilibrada.  

 

 

No outro estudo realizado pelos autores (Tenga, Holme, et al., 2010a), em que 

utilizaram a amostra descrita anteriormente para examinar o efeito das estratégias 

                                                        
16 Union of European Football Associations. 
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ofensivas no “score-box possession
17

”, depreenderam que as estratégias ofensivas se 

revelaram mais eficazes a produzir “score-box possessions” quando se joga contra 

defesas desequilibradas do que quando se joga contra defesas equilibradas. Os contra-

ataques são mais eficazes quando se joga contra defesas desequilibradas mas não 

quando se joga contra defesas organizadas. Por último, Tenga, Ronglan, et al. (2010) 

examinaram a relação entre as oportunidades de golo, o “score-box possessions” e os 

golos obtidos em função do tipo de ataque utilizado, tendo concluído que os resultados 

são muito semelhantes quando analisada a eficácia ofensiva em função da tática 

ofensiva utilizada, se bem que os contra-ataques se revelaram mais eficazes do que os 

ataques elaborados na obtenção de golos, oportunidades de golo e a produzir “score-box 

possessions”. 

Pelo exposto, embora a literatura realce a importância e pertinência deste tipo de 

estudos (Gréhaigne & Mahut, 2001), e apesar do recurso a técnicas de análise cada vez 

mais evoluídas e sofisticadas ser uma constante na análise de jogo, persistem raros os 

estudos que pretendem desenvolver modelos preditivos da performance desportiva 

(Marcelino, 2010), sobretudo no âmbito da análise do jogo em futebol, apesar das 

publicações recentes refletirem a preocupação dos investigadores relativamente a este 

aspeto. 

 

2.7.4 – Variáveis situacionais 

Tendo em conta que o futebol é dominado por fatores estratégicos (Castelo, 2009; Lago, 

et al., 2010), é razoável sugerir que as variáveis situacionais poderão, de certa forma, 

influenciar as atividades das equipas e dos jogadores (Lago, et al., 2010).  

Nos estudos por nós analisados, constatámos que os autores têm considerado, de forma 

frequente, um conjunto de variáveis situacionais, em concreto a parte do jogo, o local da 

                                                        
17 Os autores definem “score-box possession” como sendo o grau de sucesso ofensivo e nível de eficácia, 

distinguindo entre: “score-box possession” e “no score-box possession”. Relativamente a “score-box 

possession” são distinguidos três niveis de eficácia: i) golo marcado; ii) oportunidade de golo; iii) entrar 

na área com um elevado grau de controlo sobre a bola. Por sua vez  “no score-box possession” inclui 

quatro níveis de eficácia fora da grande área, designados: i) “not score-box possession” – que significa 

entrar na área com um pobre controlo de bola; ii) terço final – ação finalizada no terço ofensivo; iii) terço 

médio – ação finalizada no terço médio; iv) primeiro terço, ação finalizada no terço defensivo.  
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prova, match status
18

 e a qualidade da oposição, suscetíveis de influenciar o rendimento 

desportivo. 

Através da presente revisão, comprovámos a existência de um conjunto de estudos que 

centram a sua análise na comparação de variáveis relacionadas com a performance 

física (Carling, 2010; Carling & Bloomfield, 2010; Carling & Dupont, 2011; 

Castellano-Paulis, et al., 2011; Di Salvo, et al., 2009; O'Donoghue, et al., 2001; 

Rampinini, et al., 2007; Rampinini, et al., 2009; Vigne, et al., 2010) e técnica (Carling 

& Dupont, 2011; Rampinini, et al., 2009), em função da parte do jogo. A génese do 

surgimento deste fenómeno como objeto de estudo sustenta-se na convicção de que a 

fadiga influencia a performance física e técnica dos jogadores.  

Os resultados das investigações têm confirmado a premissa anterior, uma vez que tem 

sido detetada uma diminuição da performance física nas segundas partes em jogadores 

que atuam nos campeonatos Italiano, Inglês e Francês (Carling, 2011; Carling & 

Bloomfield, 2010; Carling & Dupont, 2011; Di Salvo, et al., 2007; Di Salvo, et al., 

2009; O'Donoghue, et al., 2001; Vigne, et al., 2010). Todavia, Rampinini et al. (2007) 

concluíram que a diminuição dos valores da distância total percorrida e das distâncias 

percorridas a alta intensidade e a muito alta intensidade não é um fenómeno que ocorre 

sistematicamente, estando associado à distância percorrida pelos jogadores durante a 

primeira parte. No que concerne à análise das variáveis de cariz técnico, Rampinini et 

al. (2009) depreenderam que existe, também, uma diminuição da performance nas 

segundas partes, uma vez que os jogadores (da Liga Italiana) em estudo realizam menos 

envolvimentos com a bola
19

, menos passes curtos e menos passes curtos com sucesso, 

contrariamente aos resultados obtidos por Carling e Dupont (2011) que concluíram não 

existirem diferenças significativas no estudo que efetuaram com os médios que atuavam 

no campeonato Francês. 

Outro dos aspetos ao qual a literatura tem dado destaque prende-se com o local onde é 

realizado o jogo (Jacklin, 2005; Lago-Penas & Lago-Ballesteros, 2011; Lago-Penas, 

Lago-Ballesteros, et al., 2011; Lago & Martin, 2007; Pollard, 2006; Sanchez, Garcia-

Calvo, Leo, Pollard, & Gomez, 2009; Thomas, Reeves, & Smith, 2006), sendo 

                                                        
18

 Match Status – designação utilizada para definir o resultado do jogo no momento de registar algum 

evento corrente, ou seja, identificar o resultado situado no jogo em relação à realização de determinada 

ação ou performance obtida (Marcelino, 2010). 
19

 Envolvimentos com a bola – considera-se o número de situações em que o jogador está em contato com 

a bola; se o jogador toca na bola mais que uma vez antes de “soltar” ou perder é considerado um 

envolvimento com a bola. 
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comummente associado o facto de uma equipa jogar em “casa” com uma certa 

vantagem que resulta, entre outros, de aspetos relacionados com um maior apoio do 

público, com uma maior familiaridade que os jogadores têm com o campo, 

favorecimento por parte dos árbitros, aspetos psicológicos ou, ainda, com o desgaste 

provocado pelas viagens das equipas adversárias (Nevill & Holder, 1999). Em 1992, 

Courneya e Carron definiram “vantagem do factor casa” como sendo a expressão “used 

to describe the consistent finding that home teams in sport competitions win over 50% 

of the games played under a balanced home and away schedule’’ (p.13). 

Os resultados dos estudos por nós consultados confirmam que existem certos 

indicadores que se afiguram mais favoráveis quando as equipas jogam no seu próprio 

campo. Neste contexto, foi possível comprovar que as equipas que jogam em casa 

marcam mais golos (Poulter, 2009), efetuam mais remates à baliza (Lago-Peñas & 

Lago-Ballesteros, 2011; Poulter, 2009; Taylor, et al., 2008), mais cruzamentos (Lago-

Peñas & Lago-Ballesteros, 2011; Taylor, et al., 2008), mais passes, mais passes com 

sucesso, mais dribles com sucesso, mais cantos (Lago-Peñas & Lago-Ballesteros, 2011) 

e têm mais posse de bola (Lago-Peñas & Dellal, 2010; Lago-Peñas & Lago-Ballesteros, 

2011; Lago & Martin, 2007; Poulter, 2009) do que as equipas que jogam fora. 

Relativamente aos aspetos disciplinares, as equipas que jogam em casa cometem menos 

faltas (Poulter, 2009) e são advertidas com menos cartões amarelos (Lago-Peñas & 

Lago-Ballesteros, 2011; Poulter, 2009; Thomas, et al., 2006) do que as equipas que 

jogam fora.  

Ao examinar as diferenças internacionais relativamente à vantagem de jogar em casa 

nos seis continentes, Pollard (2006) concluiu que, na Europa, os Balcãs
20

 apresentam 

valores muito superiores à média relativamente a este fator quando comparados com os 

outros países. Enquanto na América do Sul se verifica uma tendência semelhante aos 

países Andinos
21

, verifica-se o contrário no Uruguai, que apresenta valores inferiores à 

média. Por sua vez, Jacklin (2005), com o intuito de analisar a variação temporal desta 

variável, estudou os resultados de todos os jogos das duas principais divisões Inglesas 

                                                        
20

 Os Balcãs é o nome histórico e geográfico para designar a região sudoeste da Europa que engloba a 

Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária, a Grécia, a República da Macedónia, o Montenegro, A 

Sérvia e o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente Europeu (a Tárcia), 

bem como, algumas vezes, a Croácia, a Roménia, Eslovénia e Austria (http://pt.wikipedia.org/wiki). 

21
 A américa Andina é constituída pelos países da América do Sul atravessados pela Cordilheira dos 

Andes. São eles Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela (http://pt.wikipedia.org/wiki). 
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desde a segunda guerra mundial, tendo inferido que a alteração do sistema pontual 

(atribuição de 3 pontos por vitória) levou a uma redução do rácio de vitória em casa 

para a vitória fora, ou seja, a vantagem do fator casa não se manteve estável ao longo do 

tempo. 

Em aditamento aos aspetos relacionados com o fator casa e a parte do jogo, os 

investigadores têm procurado estudar a influência de outros aspetos, designadamente os 

relacionados com a qualidade da oposição e o match status. Tal como decorre da 

observação do quadro 2.4, verifica-se uma tendência crescente para os autores 

considerarem de forma conjunta a influência destes fatores nas diversas variáveis em 

estudo (Castellano, et al., 2011; Lago-Peñas & Dellal, 2010; Lago-Peñas, Rey, et al., 

2011; Lago, 2009; Lago, et al., 2010; Lago & Martin, 2007; Taylor, et al., 2008). Os 

resultados destas investigações permitiram concluir que existem diferenças 

significativas em função da qualidade da oposição e do resultado momentâneo do jogo. 

Esta constatação revela-se importante para os treinadores, uma vez que poderão 

desenvolver aspetos estratégicos e táticos, a fim de melhorar o rendimento da sua equipa 

perante a diversidade de variáveis situacionais com as quais a sua equipa se vai 

deparando (Castellano, et al., 2011; Lago-Peñas & Dellal, 2010; Lago-Peñas & Lago-

Ballesteros, 2011; Lago, 2009; Lago, et al., 2010; Lago & Martin, 2007; Taylor, et al., 

2008). 

Em geral, nos estudos analisados, as categorias do match status utilizadas foram 

definidas com base nos intervalos: a perder ]-∞; -1], empatado [0] e a ganhar [1; +∞[, 

sendo estas consideradas adequadas para os jogos desportivos de baixa pontuação 

(Marcelino, 2010). Relativamente à qualidade da oposição, os investigadores têm 

optado pela formação de categorias assentes em diversos parâmetros. Por exemplo, 

Lago e Martin (2007) classificaram os grupos tendo por base uma equipa de referência 

(Real Madrid), ao passo que  Taylor et al. (2008) optaram por uma divisão simétrica das 

classificações finais, baseando as suas análise na dicotomia “oposição forte” vs 

“oposição fraca”. Todavia, os autores entenderam que esta divisão poderia não fornecer 

a necessária sensibilidade para detetar todas as diferenças.  

Por seu turno, existe um conjunto de estudos (Lago-Peñas & Dellal, 2010; Lago-Peñas, 

Rey, et al., 2011; Lago, 2009; Lago, et al., 2010) em que a qualidade da oposição é 

classificada em “forte” ou “fraca”, mas com um peso diferente calculado com base na 

diferença entre a posição final da equipa em estudo com a posição final da equipa 
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oponente
22

, enquanto que os estudos mais recentes consideram três
23

 (Castellano, et al., 

2011), ou quatro grupos
24

 (Lago-Peñas & Lago-Ballesteros, 2011) de acordo com a 

classificação final. A este propósito, Marcelino, Mesquita e Sampaio (2011) 

consideraram que a formação de grupos para analisar o efeito da qualidade da oposição 

deve superar o reducionismo da divisão simétrica das classificações finais. Em 

alternativa, sugeriram a aplicação da técnica estatística de análise de clusters, 

recorrendo a variáveis independentes reveladoras da performance desportiva
25

, com 

vista à constituição dos grupos da qualidade de oposição.  

Quadro 2.4 – Estudos com variáveis situacionais – match status, qualidade da oposição e local da prova 

Estudo  Amostra Categorias Variáveis Resultados 

Lago & 

Martín, 

2007 

170 jogos 

da primeira 

Liga 

Espanhola 

A perder, 

empatado, a 

ganhar 

Casa vs fora 

Equipa de 

referência 

Percentagem 

de posse de 

bola 

As equipas que jogam em casa tinham mais 

posse de bola que as que jogam fora.  

Quando a perder tinham mais posse de bola 

do que quando estavam empatadas ou a 

ganhar. 

Quanto pior for a equipa oponente, maior foi 

a posse de bola. 

Taylor et 

al., 2008 

40 jogos de 

uma equipa 

profissional 

Inglesa 

A perder, 

empatado, a 

ganhar 

Casa vs fora 

Forte vs fraca 

Ações 

técnicas 

A ganhar as equipas realizaram mais 

interceções e alivios, e menos dribles e 

passes. 

A jogar em casa, efetuaram mais 

cruzamentos e remates, mas menos 

interceções e tackles. 

Ao jogarem contra adversários fortes, 

executaram mais passes e menos dribles. 

 

 

                                                        
22

 Qualidade da oposição = qualidade da equipa em estudo – qualidade da equipa oponente 

23
 Os três grupos foram denominados de oposição forte, moderada e fraca. O grupo classificado como 

oposição forte era constituido pelas seis primeiras classificadas, equanto o grupo da oposição moderada 

incluia as equipas classificadas entre o sétimo e décimo terceiro lugares, ao passo que a oposição fraca era 

constituída pelo grupo de equipas classificadas nos últimos sete lugares da tabela classificativa. 

24
 As equipas foram agrupadas segundo quatro grupos, de acordo com a sua classificação final. O 

primeiro grupo incluía as primeira cinco classificadas; o segundo, as equipas classificadas entre o sexto e 

décimo lugar; o terceiro grupo, aquelas que se classificaram entre o décimo primeiro e décimo quinto 

lugares; e o último grupo, as últimas cinco classificadas. 

25
 No seu estudo, aplicado em equipas de voleibol de alto rendimento desportivo, consideraram como 

variáveis independentes para a formação dos grupos de qualidade de oposição (variável dependente) o 

número de pontos classificativos, o rácio de sets ganhos e perdidos, o rácio do número total de pontos 

ganhos e perdidos e a percentagem de sets ganhos.  
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Continuação do Quadro 2.4 – Estudos com variáveis situacionais – match status, qualidade da oposição e 

local da prova 

Estudo  Amostra Categorias Variáveis Resultados 

Lago, 

2009 

27 jogos 

de uma 

equipa da 

primeira 

Liga 

Espanhola 

A perder, 

empatado, a 

ganhar 

Casa vs fora 

Forte vs fraca 

Percentagem 

de posse de 

bola 

A posse de bola foi superior quando as 

equipas estavam a perder, comparativamente 

com as situações em que estavam a ganhar e 

empatadas. 

Jogar contra equipa de qualidade elevada foi 

associado a uma diminuição do tempo de 

posse de bola. 

A posse de bola não foi influenciada pelo 

local de realização do jogo. 

Lago et 

al., 2010 

27 

jogadores 

da 

primeira 

Liga 

Espanhola 

A perder, 

empatado a 

ganhar 

Casa vs fora 

Forte vs fraca 

Distâncias 

percorridas 

pelos 

jogadores a 

diferentes 

intensidades 

Os jogadores fazem menos exercícios de alta 

intensidade quando estão a ganhar. 

As equipas que jogam em casa percorrem 

distâncias maiores 

Quanto melhor a qualidade do oponente, 

maior a distância percorrida. 

Lago-

Peñas & 

Dellal, 

2010 

380 jogos 

de 

equipas 

da 

Primeira 

Liga 

Espanhola 

A perder, 

empatado a 

ganhar 

Casa vs fora 

Forte vs fraca 

Tempo de 

posse de 

bola 

As equipas melhor classificadas mantêm uma 

elevada percentagem de posse de bola e o seu 

padrão de jogo é mais estável. O tempo de 

posse de bola é maior quando as equipas 

estão a perder e quando jogam em casa. Jogar 

contra adversários fortes está associado a uma 

redução no tempo de posse de bola 

Lago-

Peñas et 

al., 2011 

172 

jogadores 

da 

primeira 

Liga 

Espanhola 

A perder, 

empatado a 

ganha  

Casa vs fora 

Forte vs fraca  

 

Distâncias 

percorridas 

pelos 

jogadores a 

diferentes 

intensidades 

Os jogadores de elite efetuam menos 

atividade de alta intensidade quando estão a 

ganhar do que quando estão a perder.  

As equipas que jogam em casa percorrem 

maiores distâncias a baixa intensidade que as 

equipas que jogam fora. 

Quanto melhor a qualidade do opositor, maior 

a distância percorrida a andar e em jogging.  

Castelhano 

et al., 2011 

434 

jogadores 

da 

primeira 

Liga 

Espanhola 

A perder, 

empatado a 

ganhar 

Casa vs fora 

Oposição 

forte, 

moderada e 

fraca 

Distâncias 

percorridas a 

diferentes 

intensidades 

A distância total percorrida pelos jogadores a 

diferentes intensidades durante o tempo 

efetivo de jogo foi maior quando jogavam em 

casa, quando a equipa de referência estava a 

perder e quando o opositor era forte. 
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2.7.5 – Estudos de enfoque metodológico 

De acordo com Marcelino (2010), as questões metodológicas subjacentes aos processos 

de análise e tratamento dos dados possuem uma importância crucial no 

desenvolvimento da análise de jogo que, na sua fase inicial, se caraterizou por recorrer a 

métodos desprovidos de rigor científico, tendo evoluído, de forma progressiva, por 

força do interesse dos investigadores, em ciências do desporto que foram propondo 

metodologias que sustentaram o seu desenvolvimento. 

De entre os artigos científicos que analisámos, existem três (Borrie, et al., 2002; 

Grehaigne, et al., 1997; Jonsson et al., 2006) cujo propósito se centra sobretudo na 

proposta de novos métodos para tratar as variáveis resultantes da análise do jogo. 

Neste sentido, tendo por base a teoria dos sistemas dinâmicos, Gréhaigne et al. (1997) 

desenvolveram um estudo no âmbito do qual centraram a sua análise: por um lado, nas 

interações entre as principais variáveis das diferentes componentes dos sistemas e sub-

sistemas no futebol; por outro lado, analisaram os antecedentes de dois golos, através da 

proposta de um procedimento de análise de transições entre configurações de jogo. Não 

obstante a importância da abordagem da análise do jogo sob esta perspetiva e apesar dos 

autores considerarem o estudo como sendo um ponto de partida em termos 

metodológicos para estudos seguintes, verificámos que o mesmo não teve a repercussão 

expectável nos anos seguintes, o que revela, de certa forma, a dificuldade que encerram 

os estudos deste tipo no âmbito do estudo jogo. 

Uma perspetiva diferente é apresentada nos estudos de Borrie et al.(2002) e Jonsson et 

al. (2006), no qual reportam as potencialidades de um software (Théme), que permite a 

deteção de estruturas regulares de comportamento no jogo. A importância da análise e 

reconhecimento destas estruturas regulares de comportamento (padrões de jogo) no jogo 

de futebol é amplamente reconhecida (Anguera, 2004; Anguera & Jonsson, 2002; 

Barbosa, Martins, Leitão, Sarmento, & Campaniço, 2011; Barreira, 2006; Bloomfield, 

et al., 2005; Camerino, et al., 2012; Castellano-Paullis & Hernández-Mendo, 2000; 

Garganta, 1997, 2005; Jonsson et al., 2010; Hughes, 2008a; Hughes & Franks, 2005; J. 

Lopes, 2007; H. Sarmento, Barbosa, et al., 2011; H. Sarmento, Marques, et al., 2011; A. 

Silva, Bañuelos, Garganta, & Anguera, 2005). Por isso, o recurso ao referido software 

apresenta-se de extrema importância na deteção de padrões de jogo que não são 
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passíveis de serem detetados a “olho nu” sendo esta, possivelmente, uma das tendências 

mais promissoras na análise do jogo em futebol.  

 

2.7.6 - Sinopse da investigação produzida 

Tendo por base a análise da investigação analisada, foi possível inferir que uma parte 

significativa da investigação tem permitido caraterizar de uma forma generalista 

variáveis de índole tática, física e técnica. Para além das investigações de cariz 

descritivo, estas análises são operacionalizadas em função de estudos de natureza 

comparativa que centram a sua análise, particularmente, em função da posição funcional 

dos jogadores em campo e do nível competitivo, apesar de existir um conjunto de 

estudos que desenvolvem as suas análises em função de outras categorias de 

comparação (resultado final do jogo, efeito do ramadão, influência da fadiga, diferentes 

Ligas, equipas e sistemas táticos).  

Neste âmbito, tem-se assistido a um crescente interesse pelo estudo da influência das 

variáveis situacionais no rendimento, existindo quatro que se nos afiguram assumir 

maior destaque no contexto da análise do jogo em futebol: i) local de realização da 

prova; ii) qualidade do opositor; iii) match status; iv) parte do jogo. A relevância deste 

tipo de análises parece ser confirmada pelos resultados obtidos, sendo de realçar que as 

metodologias utilizadas recentemente permitem superar algumas das limitações 

apontadas por alguns autores, nomeadamente no que concerne à análise do rendimento 

em função do local da prova (O´Donoghue, 2010) e às metodologias utilizadas para a 

formação dos grupos no que respeita à qualidade da oposição (Marcelino, 2010).  

No que concerne à qualidade da oposição, os autores têm procurado desenvolver 

metodologias que permitam uma classificação das equipas de forma mais sensível do 

que aquela que era obtida pela simples divisão simétrica das tabelas classificativas, se 

bem que, neste aspeto, ainda possam ser realizados significativos desenvolvimentos. Por 

seu turno, na análise do rendimento em função do local da realização da prova, os 

investigadores têm considerado, também, de forma simultânea, a influência de outros 

fatores que são determinantes, como a qualidade do opositor, tal como sugere 

O´Donoghue (2010). Relativamente ao match status, e tendo em conta que o futebol é 

um jogo de baixa pontuação, parece ser adequada a utilização de macro-níveis estáticos 

“a perder, ganhar ou empatar” à qual se recorre usualmente. Todavia esta categorização 

encerra um número demasiado elevado de possibilidades em cada uma das categorias, 
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que, num esforço de simplificação de análise, poderá desvirtuar a realidade dos 

fenómenos em estudo, sendo recomendável o desenvolvimento de metodologias mais 

refinadas (Marcelino, 2010). 

Apesar da importância que se lhes reconhece, a realização de estudos de natureza 

preditiva são, ainda, escassos neste contexto. Tendo em conta a grande quantidade de 

situações que concorrem simultaneamente num jogo, afigura-se complexa a tarefa de 

desenvolvimento de investigações deste género. 

Não obstante, a evolução dos sistemas computorizados de recolha dos dados permitiu 

uma demarcação do tradicional registo de “papel e lápis” e “sistemas notacionais menos 

elaborados”, proporcionando importantes benefícios no âmbito da realização de estudos 

nesta área, com recurso a técnicas cada vez mais sofisticadas (Anguera & Blanco-

Villaseñor, 2006; Hughes, 2008a). As potencialidades de alguns destes sistemas 

informáticos de recolha de dados e reconhecimento de estruturas regulares no jogo são 

apresentados sob a forma de artigos científicos, tendo sido por nós classificados 

enquanto estudos de enfoque metodológico.  

Tendo em conta as sugestões da literatura (Barris & Button, 2008) que postula que um 

dos atuais desafios passa por conseguir obter sequências de vídeo apropriadas que 

possam identificar e categorizar, de forma robusta, indivíduos e comportamentos ao 

longo do tempo, num ambiente desordenado, contendo múltiplas interações, com a 

ausência de marcadores físicos, o recurso ao software Theme e SDIS-GSEQ assume 

cada vez uma maior relevância no contexto da análise do jogo de futebol, sendo esta 

uma linha promissora, dado que preserva o caráter situacional, contínuo e sequencial 

dos acontecimentos do jogo (McGarry, et al., 2002). 
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2.8 - A Metodologia Observacional como método de análise de jogo  

Ao longo dos últimos anos, tem aumentado, consideravelmente, o número de estudos no 

âmbito do desporto realizados mediante a utilização da metodologia observacional, 

sendo este incremento lógico, visto que se trata de investigações realizadas sobre um 

conteúdo em que predominam as condutas percetíveis que são um elemento essencial 

nesta metodologia (Anguera, 1999). 

É certo que a observação no desporto assume uma enorme importância, se realizada 

com objetividade, rigor e eficácia processual (Leitão & Campaniço, 2009). Todavia, a 

grande complexidade de condicionalismos que caraterizam os jogos desportivos 

coletivos torna difícil a objetivação da sua observação e análise. Por conseguinte, no 

sentido de uma maior aproximação da objetivação das ações observadas no âmbito deste 

tipo de jogos, alicerçadas no “vínculo” ou invariâncias, por um lado e, pelo caos
26

 e 

variações ou desordem (i.e., pela aleatoriedade e variabilidade que o caracterizam), por 

outro, assume fundamental importância a definição e a delimitação rigorosa de modelos 

que orientem a observação (J. Lopes, 2007). 

Assim, reputa-se evidente que o comportamento apenas se tornará objeto de 

investigação científica se o seu registo e a sua quantificação se efetuarem de modo 

objetivo e ativo. De realçar que, em muitas situações, a única forma de estudar o 

comportamento sem o distorcer excessivamente é observá-lo tal como se produz, 

espontaneamente, em contexto. Anguera (2009) adianta, a propósito, que a observação 

no desporto necessita de uma definição clara do seu âmbito de atividade, 

particularmente em duas áreas: conteúdo e processo, ou metodologia. 

É neste contexto que a metodologia observacional expõe toda a sua potencialidade, uma 

vez que as múltiplas variáveis características das condutas
27

 numa situação de 

competição, a interação que se produz entre elas e a dificuldade em controlar as 

varáveis contextuais, nunca idênticas nas diversas situações, recomendam a utilização 

desta metodologia que, sob o ponto de vista referido anteriormente, abre as portas à 

                                                        
26

 A Teoria do Caos procura explicar os fenómenos de características de ordem e estabilidade, por um 

lado, e acompanhadas por desordem e irregularidade, por outro. Remete para a origem e a natureza de 

padrões combinados de uniformidade e variedade no comportamento dos sistemas (Stacey, 1995). 

27
 No âmbito da Metodologia Observacional, entenda-se “conduta” como sendo todo o conjunto de 

comportamentos intencionais que um jogador realiza no seu contexto natural (por exemplo, jogo de 

Futebol), que seja percetível e que esteja incluído no catálogo inerente ao instrumento, composto por 

critérios com base nos formato de campo e sistema de categorias. 
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descrição e análise das dinâmicas sócio-motrizes desde a lógica da investigação 

científica (Gorospe, Hernández-Mendo, Anguera & Matínez de Santos, 2005). 

A metodologia observacional (ver figura 2.5), que se desenvolve em contextos naturais 

ou habituais (e.g., um jogo de futebol), consiste num procedimento científico em que se 

destaca a ocorrência de condutas percetíveis em situação de contexto, para proceder ao 

seu registo organizado e à sua análise, tanto qualitativa como quantitativa, mediante a 

utilização de um instrumento adequado assente em critérios e parâmetros convenientes, 

possibilitando a deteção das relações de diversa ordem existentes entre elas e uma 

avaliação das mesmas. Estas condutas, devido à forma espontânea ou habitual como 

ocorrem, irão revelar todos os elementos que serão necessários destacar para alcançar a 

sua adequada objetivação (Anguera, 2003b; Anguera et al., 2000). 

 

 

Figura 2.5 – Processo da Metodologia Observacional (adaptado de Anguera, Blanco & Losada, 2001). 
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O seu objeto de estudo é o indivíduo, isto é, a conduta ou comportamentos e, numa 

forma mais minuciosa, as ações e movimentos, numa qualquer atividade motora. A sua 

prática tem como intuito captar a riqueza e espontaneidade de um indivíduo, ou grupo 

de indivíduos, em contexto (Anguera et al., 2000). 

No contexto dos jogos desportivos coletivos, as possibilidades de aplicação desta 

metodologia são imensas, podendo centrar-se tanto sobre a natureza dos acontecimentos 

do jogo como sobre as dinâmicas de interação destes, contemplando uma perspetiva que 

pode ser de grupo ou individual (Anguera, 1992). No entanto, é de considerar que a 

observação em contexto desportivo pressupõe um ajustamento a determinados 

requisitos para se poder materializar (Anguera, 2009). Estes requisitos poderão ser 

diferenciados nas vertentes, substantiva e metodológica (Alves, 2011; Anguera, 2003b, 

2003d), dependente de vários requisitos: 

(a) A espontaneidade do comportamento observado, que envolve a ausência da 

preparação da situação dentro dos limites que permitem as táticas e as 

características desportivas de cada modalidade. Se o fluxo de condutas do 

indivíduo observado, de acordo com as expectativas do estudo (realização de 

determinada atividade, por exemplo, um remate), for o objetivo da investigação, 

pode constatar-se que a realização das referidas condutas obedece a uma 

produção de comportamentos do indivíduo, não restringidos por graus de 

liberdade impostos desde o exterior (por exemplo, pelo treinador ou pelo 

árbitro); 

(b) De forma complementar ao anterior requisito, a produção de condutas 

observadas tem de ter lugar em contextos naturais
28

, garantindo, deste modo, a 

ausência de alterações provocadas de forma intrusiva. A realidade do contexto 

natural/habitual implica que as condutas do objeto de estudo façam parte do 

reportório do indivíduo/objeto estudado; 

(c) O estudo deverá de ser, preferentemente, ideográfico
29

. As possibilidades da 

metodologia observacional aumentam quando se observa um indivíduo, que é a 

                                                        
28

 Em princípio, não se poderia considerar um campo de futebol, uma piscina ou um campo de ténis como 

o contexto natural de um indivíduo; no entanto, a habituação ao seu uso leva a que aquele contexto seja 

percebido e sentido como natural. 

29
 Ideográfico: estudo descritivo do individual de uma unidade em que a unidade pode ser um único 

indivíduo, mas, também, um pequeno grupo de indivíduos considerados como unidade, por exemplo, uma 

equipa (Anguera, 2001). 
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posição clássica, mas, também, quando se faz uso de novas aceções do conceito 

ideográfico: por um lado, um pequeno grupo de indivíduos que atua como uma 

unidade (e.g., interação habitual de jogo), e, por outro, quando se observam 

condutas pertencentes a um só nível de resposta, correspondam elas a um só 

sujeito (conduta de deslocamento no espaço de jogo), ou a um grupo de 

indivíduos que atuam como uma unidade (e.g., passe e desmarcação); 

(d) A elaboração de instrumentos “ad hoc”, que se justifica pela impossibilidade de 

dispor de protocolos ou outro tipo de instrumentos que sejam rígidos e 

estandardizados. Cada situação de observação é distinta e, além disso, a 

diversidade das condutas que podemos estudar é muito elevada, o que dificulta a 

aplicação de instrumentos “pré-fabricados”. Assim, existe a necessidade de 

individualizar a sua construção, que será específica em cada caso. Um 

instrumento assente no sistema de categorias deverá ajustar-se às exigências de 

exaustividade e mútua exclusividade; 

(e) A necessária continuidade temporal deriva da mutabilidade permanente que se 

produz no comportamento humano, de forma que a contínua mudança produzida 

possa ser estudada adequadamente ao incorporar o critério diacrónico na recolha 

de informação. Todas as modalidades desportivas careceriam de sentido se 

dispusessem apenas de uma informação pontual que resultaria insuficiente a 

todos os níveis (e.g., uma jogada não pode ser suficiente para caracterizar um 

jogo); 

(f) O comportamento deve ser percetível, seja de forma total ou parcial – 

consideram-se as condutas manifestas do(s) sujeito(s) observado(s) que 

implicam um grau total de percetividade e oferecem mais garantia na sua 

marcação. Há que salientar que esta necessária percetividade estabelece um 

importante limite às grandes possibilidades da metodologia observacional, uma 

vez que toda a operação pertencente à esfera cognitiva do indivíduo em si 

mesma não é percetível (não se pode observar o que o individuo está a pensar, 

por exemplo). No entanto, podem-se observar, por exemplo, os níveis de 

resposta gestual, postural, de deslocamento, troca de olhares, conduta verbal e 

conduta manipulativa que os acompanham (Anguera, 2003b; Anguera & Blanco, 

2003). 
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Em face das considerações acima tecidas, podemos depreender que a metodologia 

observacional está orientada para o registo das condutas em contextos naturais (terreno 

de jogo ou rua); não interfere com a espontaneidade do comportamento dos registos 

standard, como os da competição ou treino (o qual implica a ausência de consignas ou 

de preparação da situação); oferece a opção de levar a cabo um seguimento diacrónico 

ao longo de um tempo relativamente prolongado (uma série de jogos ou uma 

temporada, por exemplo) e, sobretudo, quando associado a instrumentos “ad hoc” 

(sistema de categorias ou formatos de campo) adequados para cada tipo de estudo 

proposto.  

De acordo com Anguera et al. (2000), o processo a seguir na metodologia observacional 

é constituído por quatro grandes fases:  

a) Correta delimitação das condutas e situação de observação - o sucesso da 

investigação é fortemente determinado pela forma como se delimita o sujeito e o 

seu conteúdo, pois é óbvio que o treino ou a atividade competitiva desportiva têm 

de ser cuidadosamente delimitados (e.g., jogo ofensivo no andebol, contexto de 

interação no futebol), tal como o período de tempo, o sujeito e o contexto em que 

ocorre (e.g., piscina, campo de futebol). O acesso a esta informação, para além da 

enorme importância que assume no sentido de melhorar substancialmente o 

planeamento e o desenho da investigação, também se torna absolutamente 

necessário para adaptar as etapas específicas do processo ao conteúdo em questão; 

b) Recolha e otimização dos dados - o fluxo de conduta em qualquer situação de 

observação é mais rico do que parece inicialmente, pelo que, uma vez delimitado o 

objetivo na fase anterior, será preciso proceder à codificação das condutas que 

interessam, fixando quais são as unidades de conduta e construindo um instrumento 

de observação “ad hoc”; 

c) Análise de dados - a análise de dados em metodologia observacional depende do 

desenho do estudo elaborado. A flexibilidade que caracteriza esta metodologia e a 

sua especificidade impedem o uso de desenhos estandardizados, de modo que as 

orientações básicas de desenho, sugerem que determinadas análises de dados 

assumem especial adequação em função das características específicas destes 

desenhos de estudo. 
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d) Interpretação dos resultados - a análise de dados integra diretamente a obtenção de 

resultados que constituem a resposta ao objeto de estudo que, consequentemente, 

deve relacionar-se com o levantamento do problema colocado pelo investigador. O 

que se obtém, então, é o resultado do processo que, em muitas ocasiões, é o ponto 

de partida para iniciar uma intervenção ou tomar uma série de decisões. 

O desenho do estudo constitui a estratégia integral de todo o processo de investigação e 

consiste numa série de normas relativas à organização empírica do estudo que se 

materializam numa sequência de decisões acerca de como recolher, organizar e analisar 

os dados, tendo em conta os objetivos estipulados para o estudo (Anguera, 2003d, 2004; 

Anguera, Magnusson, & Jonsson, 2007). Assim, a configuração do desenho 

observacional assume uma excecional relevância, uma vez que atua como esqueleto e 

suporte metodológico de qualquer estudo em que se utilize a metodologia observacional 

(Anguera, et al., 2007), consistindo, naturalmente, o primeiro passo em saber 

exatamente aquilo que se pretende observar (relação entre quem observa e o objeto 

observado). A observação ativa permite-nos descrever objetivamente a realidade para 

analisá-la, pelo que, a delimitação dos objetivos não tem outra função que não a de 

delimitar a parcela da realidade que nos interessa (Anguera, 2003d; Anguera, et al., 

2007). 

O desenho do estudo fornece-nos a forma de desenvolvimento empírico, organizando os 

dados observados de acordo com os objetivos que se devem cumprir. Os desenhos 

observacionais caracterizam-se por uma elevada flexibilidade, podendo estabelecer-se 

critérios muito diversos para estabelecer um mapa dos possíveis desenhos. Desde há 

duas décadas que se tem vindo a trabalhar com um modelo em que se cruzam a 

dicotomia ideográfico (unidade)/nomotético (pluralidade de unidades que se observam 

no objeto) com a dicotomia relativa a um registo pontual/seguimento (temporalidade), o 

qual facilita a demarcação das direções básicas de análise de dados observacionais. 

Posteriormente, foi incorporado um terceiro critério relativo à dicotomia 

unidimensional/multidimensional (Anguera, 2003d). 

De forma esquemática, podemos apresentar os principais critérios tidos como eixo de 

referência: 

1. Critério Tempo - A configuração básica nos desenhos observacionais é 

estruturada em torno deste critério, que permite diferenciar um registo pontual e 
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um registo de seguimento. O registo pontual possibilita a análise da relação 

ambiente/comportamento num determinado momento (normalmente numa única 

observação, por exemplo, um jogo de futebol, basquetebol, etc.), e situando-nos, 

neste caso, no pólo esquerdo do eixo horizontal do sistema ortogonal (II e III 

quadrante). Por sua vez, o registo de seguimento, implica que tenham sido 

realizadas uma série de observações ao longo do tempo (por exemplo, todos os 

jogos realizados em casa ao longo de uma temporada desportiva) que são 

organizadas de forma inter-sessional, de acordo com a amostragem 

observacional; neste caso, situamo-nos no pólo direito do eixo horizontal do 

sistema ortogonal (I e IV quadrante).  

2. Critério Sujeito – Dependendo dos sujeitos observados, poderá ser apenas um, 

ou poderão ser n sujeitos. Consoante o número de sujeitos observados, designa-

se de nomotético (III e IV quadrante) ou ideográfico (I e II quadrante), 

respetivamente. Este é um critério que nem sempre assume a mesma relevância, 

porém advém importante no aspeto metodológico, dependendo do facto de os 

sujeitos serem considerados de forma individual ou como membros de um 

pequeno grupo (ou parte dele). O pólo superior do eixo vertical refere-se a um 

estudo ideográfico – de unidades, como por exemplo, um jogador considerado 

individualmente, uma equipa contemplada como unidade, ou apenas um tipo de 

ação observada, por exemplo, a ação defensiva. Por sua vez, o pólo inferior 

refere-se a um estudo nomotético – de conjuntos de unidades, como um conjunto 

de jogadores, ou de equipas, ou de diversos elementos de ordem técnica.  

3. Critério Nível de Resposta – que se refere ao nível de resposta ou à sua 

dimensionalidade, definindo-se com base neste critério se um estudo é 

unidimensional ou multidimensional. Se o fluxo de conduta se refere a um só 

nível de resposta, ou a um só tipo de elemento observado, enquadramo-nos 

numa avaliação do tipo unidimensional, representado pelo círculo concêntrico 

menor da figura 1. Se for um fluxo de conduta composto por diferentes níveis de 

resposta em simultâneo, a avaliação é multidimensional, sendo representado na 

mesma figura pelo círculo concêntrico maior. 

De acordo com uma representação gráfica (figura 2.6), podemos dispor destes 

conceitos em quatro quadrantes que corresponderiam, salvo num caso (quadrante II), 

aos desenhos diacrónicos, sincrónicos e diacrónico-sincrónicos, também designados por 
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lag-log, que absorvem a totalidade das contingências que se podem apresentar. Os 

critérios delimitadores dos desenhos observacionais poderão representar-se mediante a 

ortogonalidade dos eixos, vertical e horizontal. O eixo vertical é relativo às unidades 

(jogadores, equipas, atividade observada, etc.); por sua vez, o eixo horizontal refere-se à 

temporalidade do estudo (de um jogo, ou de uma série deles) e os círculos concêntricos 

referem-se à dimensionalidade (Anguera, 2003c, 2003d, 2009, 1992; Anguera & 

Jonsson, 2002; Anguera et al., 2007; Anguera et al., 2000; Blanco-Villaseñor, Losada & 

Anguera, 2003). 

                                     

 

Figura 2.6 – Desenhos observacionais (adaptado de Anguera, 1992) 

 

I. Quadrante I – compreende os desenhos ideográfico/seguimento/ unidimensional 

e ideográfico/seguimento/multidimensional (desenhos diacrónicos) - O 

seguimento num estudo ideográfico constitui, por essência, uma situação ótima 

para o estudo dos jogos desportivos coletivos, uma vez que consegue focalizar 

toda a atenção numa unidade (seja um jogador, um pequeno grupo que funcione 

como unidade, como, por exemplo, uma equipa, ou um tipo específico de 

elemento, como as recuperações de bola). Por seu lado, o seguimento pode ser 

de carácter extensivo ou intensivo, segundo o parâmetro básico utilizado para o 

registo seja, respetivamente, a ordem ou a duração. Assim, podemos diferenciar 

desenhos diacrónicos extensivos e desenhos diacrónicos intensivos: os 
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primeiros, em função do número de pontos de tempo (sessões) em que se efetue 

o seguimento, podem ser de painel, de tendência e de séries de tempo; os 

segundos permitem o desenvolvimento de desenhos sequenciais. 

II. Quadrante II – engloba os desenhos ideográfico/pontual/unidimensional e 

ideográfico/pontual/multidimensional, porquanto uma recolha de dados pontual 

(uma sessão apenas) e a partir de um só jogador não é capaz de proporcionar 

informação minimamente consistente que garanta o carácter científico do estudo. 

Como tal, trata-se do único quadrante que não oferece dados válidos para uma 

análise posterior. 

III. Quadrante III – integra os desenhos nomotético/pontual/unidimensional e 

nomotético/pontual/multidimensional (desenhos sincrónicos), pois são cada vez 

mais frequentes as situações pontuais (sessões concretas) em que se torna 

necessário analisar elementos ou comportamentos de diferentes jogadores. Por 

sua vez, os desenhos sincrónicos podem ser simétricos ou assimétricos: os 

primeiros centram-se exclusivamente na averiguação da intensidade da conexão 

entre diversas unidades, enquanto os segundos incorporam relações de 

causalidade entre elas. 

IV. Quadrante IV – compreende os desenhos nomotético/seguimento/ 

unidimensional e nomotético/seguimento/multidimensional (desenhos 

diacrónico-sincrónicos ou lag-log) – O seguimento de um grupo de jogadores ou 

de um conjunto de vários elementos a observar é um problema complexo, 

havendo que atender ao modo como cada um dos eixos dá lugar a diversas 

possibilidades que depois deverão integrar-se. Por um lado, o eixo de 

seguimento dará lugar a uma dicotomia extensivo/intensivo; por sua vez, o eixo 

da pluralidade pode decompor-se, por um lado, na combinação formada por um 

jogador e vários elementos do jogo, um elemento e vários jogadores, e vários 

jogadores com vários elementos; por outro lado, dispomos neste quadrante de 

um eixo relativo à modalidade de inter-relação entre as diversas unidades que 

podem ser independentes, dependentes, interdependentes e híbridas. A 

integração final deste quadrante dá lugar a 24 desenhos em que se decompõe 

este quarto quadrante (Anguera, 2003d). 

 

Dos três critérios que constituem os desenhos observacionais (sujeitos observados, 

temporalidade e dimensionalidade), o eixo da temporalidade, desde a perspetiva do 



Capítulo II 

72 
 

seguimento, é o que nos interessa para sustentar a deteção de padrões temporais, dado 

que o seguimento constitui o critério desde o qual podemos estudar a realidade 

diacronicamente.  

 

2.8.1 - A análise sequencial 

 

A análise sequencial refere-se a um conjunto de técnicas que têm como objetivo 

evidenciar as relações, associações e dependências sequenciais entre unidades de 

conduta obtidas diacronicamente (Anguera et al., 2000). A partir da técnica de 

retardos
30

 ou transições, é possível realçar configurações mais ou menos estáveis de 

conduta, ou seja, detetar padrões de conduta (Anguera, 1992), mediante a avaliação da 

probabilidade estatística das diversas condutas consideradas se relacionarem de forma 

prospetiva ou retrospetiva com uma determinada conduta critério
31

 (ver figura 2.7). De 

salientar que existem condutas ou categorias que apenas podem ser analisadas desde um 

ponto de vista prospetivo ou retrospetivo, enquanto outras, devido à sua aplicação no 

“continuum” do jogo, permitem uma dupla análise a partir dos dois sentidos (A. Silva, 

2004). 

 

 

Figura 2.7 – Análise sequencial com recurso à técnica de retardos 

 

O ponto de partida é a hipótese nula de que não existe dependência entre os eventos 

sequenciais em virtude de diferentes condutas não se sucederem de forma encadeada, 

com maior coesão do que aquela que implicaria o acaso. O seu cálculo é feito a partir de 

uma conduta que consideramos, por hipótese, estimuladora das que se lhe seguem 

(conduta critério), estimando-se as probabilidades condicionais (que dependem da 

                                                        
30

 Retardo é o número de ordem que ocupa cada conduta registada a partir da conduta critério (Anguera, 

1992).  

31
 Conduta critério é a conduta que é possivelmente desencadeadora das que se lhe seguem (Anguera, 

1990) 
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ordem, ou retardo) e incondicionais (dependem da frequência total), de ocorrência das 

condutas objeto consideradas (Anguera, 1990; Anguera, 2004; Anguera, et al., 2000; 

Castellano-Paulis, Hernández-Mendo, Segura, Fontexta, & Bueno, 2000; Castellano-

Paullis, 2000). Esse cálculo torna possível, para cada retardo, conhecer quais as 

condutas em que a probabilidade condicional supera a incondicional, o que significa que 

existe uma probabilidade estatística superior ao acaso de estarem associadas. A fim de 

averiguar se as diferenças encontradas têm significado estatístico, aplica-se a prova 

binomial, sendo que, se o valor de z encontrado for maior ou igual a 1,96, existe a 

probabilidade de haver uma transição excitatória entre as condutas, enquanto, se o valor 

de z for inferior a -1,96, a relação entre as condutas é inibitória (Anguera, 1990). No 

entanto, os resultados significativos obtidos não permitem o estabelecimento de relações 

lineares entre as condutas, sendo possível apenas concluir que existe a probabilidade 

estatística de um determinado evento suceder ou anteceder outro (Castellano-Paullis, 

2000).  

Desta forma, é possível desenhar a estrutura de conduta através dos padrões obtidos 

com aplicação da análise sequencial, sendo possível conhecer, em cada retardo, quais 

são as condutas excitadoras por existir entre si um grau de coesão superior ao simples 

encadeamento provocado pelo acaso, com algumas restrições metodológicas que é 

necessário acautelar (Campaniço & Oliveira, 2003).  

J. Silva (2008) evidencia que, na análise da competição nos jogos desportivos coletivos, 

os padrões sequenciais de conduta que resultam da atividade dos jogadores e equipas no 

confronto com os seus adversários podem ser denominados padrões táticos de conduta. 

Desta forma, a partir da análise dos padrões táticos obtidos, é possível retirar ilações 

acerca do fluxo de conduta de equipas e jogadores e, eventualmente, perceber de que 

forma ele se altera em função dos diversos contextos em que o jogo decorre. Por isso, a 

análise sequencial constitui-se como um método eficaz para fazer emergir os 

procedimentos táticos adotados pelos jogadores e equipas (Anguera, 2004). 

 

2.8.2 - A análise do jogo no futebol com base na metodologia observacional 

Como pudemos verificar pela revisão anteriormente apresentada (ver ponto 2.7), grande 

parte da investigação publicada centra-se, no essencial, na análise de dados 

quantitativos em detrimento dos qualitativos. Todavia, detetámos estudos (Borrie, et al., 

2002; Camerino, et al., 2012; Jonsson, et al., 2006) que propõem metodologias 
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inovadoras no sentido de evoluir para uma análise de âmbito qualitativo que permita, de 

forma mais fidedigna, munir os treinadores e analistas de dados que representem as 

regularidades que emergem da natureza caótica do jogo. Tais estudos baseiam-se no 

recurso à metodologia observacional e a software específico como o SDIS-GSEG e o 

Théme, ainda que com objetivos diferentes. 

Porém, verificámos que, nos anos que se seguiram,  não existiu grande publicação de 

estudos do género em revistas de natureza científica, pese embora, recentemente, 

tenham surgido com maior regularidade (Camerino, et al., 2012; Jonsson, et al., 2010; 

H. Sarmento, Anguera, Campaniço, & Leitão, 2010; H. Sarmento, Barbosa, et al., 2011; 

H. Sarmento, Marques, et al., 2011), facto que não deverá ser alheio à multiplicação do 

número de trabalhos de âmbito académico que recorrem a esta metodologia, não só na 

modalidade do futebol de 11, mas também em modalidades como o futsal, andebol, 

basquetebol e voleibol (Barreira, 2006; Caldeira, 2001; Esteves, 2005; Freitas, 2007; 

Galve, 2007; Laranjeira, 2009; J. Lopes, 2007; Martins, 2007, 2010; Ramos, 2009; A. 

Silva, 2004; M. Silva, 2009), bem como ao surgimento de publicações (Campaniço, et 

al., 2011) que visam a compilação e divulgação de intrumentos desenvolvidos para a 

observação e análise de diversas modalidades no âmbito dos jogos desportivos 

colectivos. 

Neste contexto, e tendo em conta que grande parte da investigação realizada com base 

nesta metodologia se encontra sob a forma de trabalhos académicos, considerámos 

pertinente efetuar uma revisão que nos permitisse analisar os trabalhos efetuados neste 

âmbito. Para tal, efetuámos uma pesquisa
32

 nas bases de dados de duas instituições de 

referência no nosso país no que concerne ao desenvolvimento desta metodologia, a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e o Departamento de Ciências do 

Desporto, Exercício e Saúde, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

utilizando os termos “metodologia observacional”, “análise sequencial”, “padrões de 

jogo”, “T-patterns” e “futebol”, o que nos levou a obter um total de 127 registos. De 

seguida procedemos à eliminação dos registos repetidos, o que possibilitou a eliminação 

de 42 referências. A seleção por título, tendo por base o critério de inclusão “futebol de 

onze, sénior, masculino”, levou à eliminação de 15 referências. A análise do resumo dos 

trabalhos permitiu perceber que 55 registos não se enquadravam no tema que 

pretendiamos estudar, sucedendo o mesmo com a análise integral do contéudo de 6 

                                                        
32

 Pesquisa efetuada no dia 5/6/2011 
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obras, restando 9 trabalhos académicos que integram esta revisão, aos quais se 

adicionaram outros três que nos foram entregues diretamente pela Professora Maria 

Teresa Anguera, realizados em instituições de ensino superior Espanholas.  

A análise efetuada permitiu-nos concluir que grande parte dos estudos incidem sobre o 

processo ofensivo, sendo em menor número aqueles que se debruçam sobre o processo 

defensivo ou sobre a análise do guarda-redes. Para a realização destas investigações, os 

autores utilizaram sobretudo a análise sequencial, recorrendo mais raramente à análise 

das coordenadas polares ou de T-patterns (ver figura 2.8). 

 

 
Figura 2.8 – Categorização dos estudos de análise de jogo em função do desenho metodológico e do tipo 

de variáveis analisadas.  

 

 

2.8.2.1 – Análise do processo ofensivo 

 

Dos doze trabalhos selecionados, constatámos que 66,7% se centram sobre o estudo do 

processo ofensivo mediante o recurso à técnica da análise sequencial (Barreira, 2006; 

Castellano-Paullis, 2000; Laranjeira, 2009; J. Lopes, 2007; Martins, 2007; Ramos, 

2009; A. Silva, 2004; M. Silva, 2009), anotando-se, contudo, que esta técnica de análise 

é complementada nos estudos de Castellano-Paulis (2000) e A. Silva (2004), com uma 

análise das coordenadas polares. 

O estudo realizado por Castellano-Paulis (2000) é o mais antigo, afigurando-se como 

ponto de partida para os estudos subsequentes, sendo o único por nós encontrado que se 

centra no estudo do processo ofensivo e o processo defensivo. Para o efeito, o autor 

desenvolveu um instrumento que permitiu efetuar o registo das diversas sequências 
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ofensivas e defensivas que sucederam em dez jogos da segunda fase do campeonato do 

Mundo de França (1998), acedendo ao contexto de interação em que ocorrem, 

utilizando, para tal, o conceito de espaço efetivo de jogo
33

 (Gréhaigne, 1992), 

considerando cinco partes ou zonas de jogo efetivas (zona vazia, zona atrasada, zona 

média, zona avançada e zona extra). Mediante o recurso à análise sequencial, concluiu 

existirem diversos padrões que se afiguram como sendo regularidades emergentes do 

jogo, que se caraterizam por uma probabilidade de ocorrência superior ao simples acaso. 

Estes resultados foram, de certa forma, comprovados pela análise de coordenadas 

polares realizada pelo autor que lhe permitiu constatar a relação excitatória que certas 

categorias mantêm entre si, resultando em transições positivas ou negativas para a 

dinâmica ofensiva e defensiva do jogo, categorias que aumentam a probabilidade de 

transição positiva para remates ou, pelo contrário, categorias que tornam difícil ou quase 

impossível que se efetive um remate à baliza. Ademais, e focando um dos aspetos mais 

discutidos no âmbito da eficácia ofensiva, que consiste no facto da maioria dos 

treinadores referirem que os ataques que terminam de forma eficaz resultam de jogadas 

que se desenvolvem pelo corredores laterais, o autor concluiu que, habitualmente, nos 

jogos que observou, os ataques mais eficazes são criados e desenvolvidos pelo centro do 

terreno de jogo. 

Por sua vez, no estudo efetuado por A. Silva (2004), é apresentado um instrumento 

ligeiramente diferente do utilizado por Castellano-Paulis (2000), cujo objetivo se centra 

na análise, somente, das sequências ofensivas de onze jogos de futebol do campeonato 

do mundo Coreia/Japão 2002, mediante a codificação do início, desenvolvimento e final 

do processo ofensivo, acedendo ao contexto de interação e à zona em que sucederam as 

ações. O autor concluiu que é possível determinar padrões de conduta e relações de 

ativação de umas condutas em relação a outras que lhe antecendem ou sucedem 

imediatamente e das quais resultam dinâmicas positivas ou negativas para a dinâmica do 

jogo, ainda que, a uma maior distância, seja mais dificil de estabelecer esta relação, 

tornando-se o factor sorte ou acaso mais determinante nesta situação. Acresce que 

detetou existir uma nítida diferenciação espacial, inter-relacional e comportamental que 

deu origem a uma divisão do processo ofensivo em quatro fases: i) início do processo 

                                                        
33

 O espaço efetivo de jogo trata-se de uma superfície poligonal configurada a partir das linhas que unem 

os jogadores que se encontram no interior do espaço de jogo regulamentar, situados, num instante T, na 

periferia do espaço ocupado pelas equipas que se defrontam, excluindo os guarda-redes. 
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ofensivo; ii) construção do processo ofensivo; iii) criação/pré-finalização do processo 

ofensivo; iv) finalização do processo ofensivo. 

No seguimento desta linha, Barreira (2006) apresenta um estudo com o propósito de 

identificar os padrões de conduta transição-estado defesa/ataque que, com maior 

probabilidade, induzem situações de eficácia ofensiva em 240 sequências ofensivas do 

campeonato Português. Neste conspecto, o autor adaptou os instrumentos desenvolvidos 

anteriormente, introduzindo uma alteração importante no que concerne à avaliação do 

contexto de interação que, neste estudo, foi analisado segundo as condições que se 

verificaram no centro do jogo e não no espaço efetivo do jogo como até então. Apesar 

do caráter discutível e pouco sustentável a nível da literatura que o autor atribuiu às 

definições de transição estado e transição interfase defesa/ataque
34

, concluiu que: i) os 

padrões de jogo ofensivo mais eficazes resumem-se a uma fase ofensiva em transição 

em que é previligiado o contra-ataque/ataque rápido, utilizando o passe longo em 

profundidade desde zonas defensivas até zonas laterais do setor médio-ofensivo ou 

ofensivo; ii) o drible e a condução de bola em zonas laterais do setor médio-ofensivo e 

ofensivo revelaram-se as condutas mais eficazes; iii) os padrões de jogo ofensivo mais 

frequentemente observados caracterizam-se por um misto de jogo direto (ataque rápido 

e contra-ataque) com um jogo indireto (ataque posicional), em distintos espaços. O 

primeiro estilo é utilizado após a recuperação da bola em zonas defensivas, para 

transladar o centro do jogo para zonas do sector médio-ofensivo. Já o segundo estilo, 

observado no sector médio-ofensivo, concebe a criação de situações de finalização de 

forma segura, raramente fazendo recuar o centro do jogo ou com passes longos em 

amplitude. 

Posteriormente, J. Lopes (2007) realizou um estudo no qual  se propôs determinar 

variáveis comportamentais, espaciais e contextuais que permitissem caracterizar e 

diferenciar os métodos de jogo ofensivo de 9 jogos (18 observações) da Champions 

League 2005/2006. Para tal, adaptou os instrumentos que vinham sendo utilizados, 

utilizando também os critérios propostos por Barreira (2006) para analisar o contexto de 

interação em que sucedem as ações. De entre as diversas conclusões destaca-se a de o 

contra-ataque ser o método de jogo ofensivo que mais situações de finalização com 

                                                        
34 A “Transição” é considerada como um Estado quando a recuperação ou a perda da posse de bola 

acontece de modo direto. Já quando ocorre de forma indireta, será designada por Transição–Interfase 

Barreira (2006). 
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obtenção de golo induz, quando comparado com os outros dois (ataque rápido e ataque 

posicional). 

Mais recentemente, têm sido desenvolvidas investigações que utilizam instrumentos de 

observação semelhantes aos que utilizaram os estudos descritos anteriormente e que se 

centram na análise do processo ofensivo de diversas equipas ou seleções, 

nomeadamente da seleção Espanhola no Campeonato Europeu 2008 (Ramos, 2009), na 

equipa do Chelsea (Laranjeira, 2009) e do Barcelona (M. Silva, 2009), variando aspetos 

específicos em função do objetivo a que se propõem. Estes estudos foram todos 

desenvolvidos na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e configuram uma 

das linhas de investigação seguidas no âmbito da análise do jogo de futebol desta 

instituição. 

Recorrendo a uma técnica de análise diferente (análise de T-patterns), Martins (2007) 

realizou um estudo baseado em 47 jogos do campeonato do mundo Coreia/Japão através 

do qual procurou detetar padrões de jogo relativos às sequências ofensivas das 32 

equipas em competição, tendo obtido 1 padrão completo de livre direto e 17 padrões 

completos de jogada com cruzamento, todos sem obtenção de golo. Através da análise 

dos padrões incompletos que terminam com obtenção de golo, constatou que as 

regularidades nos livres diretos se encontram na trajetória sem alterações da bola, e na 

direção do remate aos cantos superiores. Por sua vez, nas jogadas com cruzamento, as 

regularidades situam-se na orientação, no corredor lateral e na direção da finalização, 

aos cantos inferiores. Este estudo é revelador das potencialidades da análise de T-

patterns para a deteção de regularidades no jogo de futebol, demarcando-se da análise 

sequencial pelo facto de considerar não só a ordem pela qual sucedem os 

comportamentos, como também a sua duração. 

 

2.8.2.2 – Análise do processo defensivo 

 

Apesar da importância que se atribui ao processo defensivo no que concerne ao sucesso 

de uma equipa de futebol, existe uma grande discrepância relativamente ao número de 

estudos que centram a sua análise neste processo, quando comparado com o processo 

ofensivo, o que pode ser comprovado pela existência de apenas dois trabalhos 

(Castellano-Paulis, 2000; Martins, 2010).  
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Apesar do estudo de Castellano-Paulis (2000) se centrar sobre a análise do processo 

defensivo, verificámos que essa análise é feita tendo por base o comportamento 

ofensivo da equipa adversária e não tanto o comportamento defensivo da equipa em 

estudo.  

Desta forma, assume uma relevância diferente o estudo de Martins (2010) que  teve por 

objetivo, por um lado, elaborar um instrumento de observação que permitisse codificar 

o comportamento das equipas durante o seu processo ofensivo e, por outro, caraterizar o 

processo defensivo das equipas de alto nível iniciado de forma dinâmica. Será de 

salientar que, igualmente nesta análise, foi tomado em consideração o contexto de 

interação em que ocorrem os acontecimentos, tendo o autor optado pela utilização do 

espaço efetivo de jogo. 

Para o efeito, o autor codificou 6 jogos -  3 da seleção Italiana, vencedora do 

campeonato do Mundo de 2006 e 3 da seleção Espanhola, vencedora do campeonato da 

Europa de 2008 -, recorrendo à análise de T-patterns, tendo verificado a existência de 

3419 padrões diferentes. A análise dos referidos padrões permitiu concluir que: i) o 

resultado momentâneo do jogo e o tempo decorrido influenciaram as caraterísticas dos 

T-patterns detetados; ii) a relação numérica entre as equipas não teve qualquer 

influência nas caraterísticas dos padrões; iii) as equipas observadas utilizam um método 

de jogo defensivo à zona, utilizando preferencialmente a zona pressionante no setor 

defensivo, médio-defensivo e corredores laterais. 

 

2.8.2.3 – Análise da atividade dos guarda-redes 

 

De entre os trabalhos consultados, existem dois (Esteves, 2005; Gil-Galve, 2007) cujo 

objetivo é a análise do comportamento do guarda-redes durante o processo defensivo, 

recorrendo ambos à análise de T-patterns, se bem que, no estudo de Gil-Galve (2007), 

esta análise é complementada com o recurso à análise sequencial. 

No sentido de atingir os objetivos a que se propôs, Esteves (2005) elaborou e validou 

um sistema de observação que permitiu codificar a ação de 35 guarda–redes em 47 

jogos do campeonato do mundo Coreia/Japão 2002. Através da sua análise, o autor 

concluiu que o número reduzido de padrões completos (quatro) confirma o elevado grau 

de imprevisibilidade e aleatoriedade que carateriza o comportamento do guarda-redes. 
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Ademais, considerou como bastante elevada a percentagem de sucesso dos guarda-redes 

face a situações de canto (75% direita e 85% esquerda) e aos livres indiretos (87% 

direita e 80% esquerda), sendo que as componentes dos padrões relativos a estas 

situações se caraterizavam pela bola não sofrer alteração da trajetória (alta), o que levou 

o autor a sugerir que, nestas situações em que a trajetória da bola não sofre variações e 

se mantém alta, o guarda-redes dispõe do tempo e espaço necessário para antecipar as 

situações, impedindo, desta forma, a finalização. 

Por seu turno, Gil-Galve (2007) desenvolveu um instrumento diferenciado do que havia 

proposto Esteves (2005) que possibilitou codificar o comportamento dos guarda-redes 

Iker Casillas e Victor Valdés em da Liga Espanhola (37 e 35 jogos, respetivamente). 

Através da sua investigação, o autor concluiu que a atuação do guarda-redes perante 

uma situação de finalização de um avançado pode dividir-se em duas fases: i) um 

primeiro momento em que se prepara para o remate do atacante, e à qual chamou fase 

de antecipação; ii) um segundo momento em que reage à ação do avançado e que 

designou fase de reação. Por outro lado, constatou que os padrões conduturais de cada 

um deles podem ou não ser coincidentes, tanto para o momento de antecipação como 

para o momento de reação. No entanto, em ambos os momentos, apesar de apresentarem 

comportamentos similares, o guarda-redes Iker Casillas realiza mais condutas do que 

Valdés, o que é indicador de que este jogador (Iker) possui mais recursos que o seu 

colega. 

 

2.8.2.4 - Sinopse da investigação produzida 

 

A análise dos trabalhos selecionados confirma uma tendência crescente para os 

investigadores recorrem à metodologia observacional e mais concretamente às técnicas 

da análise sequencial e à deteção dos T-patterns para o estudo do jogo futebol. 

Constatámos, ainda, que a maioria dos trabalhos realizados no âmbito dos jogos 

desportivos coletivos, têm sido realizados na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, debruçando-se todos eles sobre a análise do processo ofensivo mediante o recurso 

à análise sequencial. Por outro lado, embora em menor número, os estudos realizados 

no Laboratório de Observação da Universidade de Trás-os-Montes versam o estudo do 

processo defensivo ou da ação dos guarda-redes em fase defensiva, recorrendo à 

deteção de T-patterns, ao passo que os estudos realizados em Espanha se centram na 
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análise do processo ofensivo e da ação do guarda-redes em fase defensiva mediante o 

recurso à combinação das técnicas de análise sequencial, análise de coordenadas 

polares, e deteção de T-patterns.  

Porém, a multiplicação do número de estudos de cariz académico ainda não se reflete, 

de forma significativa no número de publicações em revistas científicas da 

especialidade, pois que, apenas recentemente, começaram a ser publicados os primeiros 

estudos (Camerino, et al., 2012; Jonsson, et al., 2010; H. Sarmento, Barbosa, et al., 

2011; H. Sarmento, Marques, et al., 2011) que se demarcam daqueles de cariz mais 

metodológico que haviam sido publicados previamente. 

Tendo em conta as potencialidades desta metodologia, o desenvolvimento de estudos 

neste campo afigura-se como profícuo, sendo desejável que as investigações que se 

desenlvolvem nesta área contemplem, nas suas análises, as variáveis situacionais, 

designadamente o local de realização da prova, o resultado momentâneo do jogo, a 

qualidade da oposição e o tempo decorrido que, salvo raras exeções, não têm sido 

incluídas nos estudos desta natureza. 
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Análise sequencial dos métodos de jogo ofensivo em futebol 

Um estudo com as equipas do Barcelona, Inter de Milão e Manchester United.  
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3.1 – Introdução 

De uma forma geral, tem-se do futebol uma ideia estática, que não evolui. Tal conceção 

revela a incompreensão das possibilidades proporcionadas pelo progresso baseado no 

conhecimento (Castelo, 2009). Neste sentido, o estudo e análise do jogo são 

imprescindíveis para que se possam atingir níveis mais elevados de rendimento, o que 

exige uma programação do treino sustentada na análise das estruturas das ações do jogo, 

bem como das situações em que estas ocorrem (Prudente, 2006). 

Constatada a escassez de estudos em Portugal sobre os fatores de rendimento tático-

técnico no futebol, afigura-se necessário o desenvolvimento de uma investigação que 

aprofunde o conhecimento sobre o rendimento neste jogo, o que nos propomos efetuar 

mediante a análise do processo ofensivo de três equipas de rendimento superior que 

competem nos campeonatos mais exigentes. O desenvolvimento da presente 

investigação justifica-se ainda pela constatação da existência de um reduzido número de 

estudos que têm em conta o caráter dinâmico do comportamento no futebol, bem como 

a interação que sucede entre os diversos intervenientes (Barreira, 2006; J. Lopes, 2007; 

McGarry, 2009; O´Donoghue, 2009; H. Sarmento, Barbosa, et al., 2011; H. Sarmento, 

Marques, et al., 2011; A. Silva, 2004). 

Tendo em conta que o comportamento dos jogadores de futebol é um comportamento 

adaptativo, relacional, de permanente interação com os colegas e adversários, assume 

pertinência a realização de um estudo que preserve não só o caráter contínuo dos 

acontecimentos (Volossovitch, 2005), mas também que tenha em conta a organização 

do jogo a partir das caraterísticas do encadeamento sequencial das ações da equipa, 

assim como as caraterísticas dos processos (sequências) que conduzem a diferentes 

produtos (Garganta, 1997). 

Neste contexto da análise do jogo, a metodologia observacional tem revelado um 

território fértil de investigação no domínio das ciências do desporto, nomeadamente no 

que concerne ao entendimento de condições que concorrem para o sucesso nos jogos 

desportivos (Garganta, 2008). Não obstante, para que se desenvolva e consolide, 

importa ultrapassar a observação meramente passiva, onde não existe uma definição do 

problema e que é caraterizada pelo baixo controlo e sistematização, para uma uma 

observação ativa que se caraterize pela sua sistematização, controlo externo e correta 

delimitação do problema em estudo (Anguera et al., 2000). 
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Neste sentido, diversos autores (Carling, et al., 2009; Carling, et al., 2005; Castelo, 

2009; Garganta, 2001; Hughes, 2008a; Hughes & Franks, 2004c, 2008; Knudson & 

Morrison, 2002; Olsen & Larsen, 1997) têm salientado a importância de uma clara 

definição das variáveis a considerar aquando da realização destes estudos, no sentido de 

viabilizarem a observação e análise do jogo, assumindo determinante importância a 

elaboração de instrumentos ad-hoc adequados ao propósito dos estudos (Anguera, 

2003c, 2003d, 2009; Anguera et al., 2000). 

Os jogos desportivos, em geral, e o futebol, em particular, tendem a integrar cadeias de 

acontecimentos descontínuos, implicitamente relacionados não apenas com os eventos 

antecedentes, mas também com as probabilidades de ocorrência dos acontecimentos 

subsequentes (Garganta, 1997). Tendo em conta este pressuposto, a análise sequencial 

(Anguera, 1999) apresenta grande potencialidade na análise de todo o tipo de condutas 

desportivas (Campaniço & Oliveira, 2003), dado que permite conhecer as 

probabilidades de determinados comportamentos ativarem ou inibirem outros, 

considerando as cadeias acontecimentais do jogo (Anguera, 1999) porque, tal como 

refere Garganta (1997), apesar de muitos dos acontecimentos que ocorrem numa partida 

de futebol serem aleatórios, a interação que se estabelece em relação a ambas as equipas 

em confronto não depende exclusivamente de fatores como a sorte ou o azar, pois, se 

assim fosse, o processo de preparação e treino não faria sentido. 

Toda esta dinâmica que carateriza as equipas é também influenciada por fatores de 

ordem cultural e social subjacentes não só ao próprio clube, mas também ao próprio 

país. Tal como referimos na introdução deste trabalho, as equipas que nos propomos 

estudar, pertencentes aos campeonatos Espanhol, Inglês e Italiano, são comummente 

“catalogadas” em função do seu estilo de jogo. Neste sentido, Hughes e Franks (2005) 

salientam que as táticas e o ritmo de jogo que caraterizam as equipas que competem no 

campeonato Inglês, que se caraterizam sobretudo pelo “jogo direto”, permitem 

distingui-las das outras equipas do resto da Europa.  

Tendo em conta os diversos estilos de jogo, nomeadamente no que concerne à 

comparação da eficácia do contra-ataque vs ataque elaborado, são divergentes as 

conclusões dos diferentes estudos. Turner e Sayer (2010) salientam que a investigação 

tem demonstrado que os contra-ataques no futebol influenciam de forma positiva a 

eficácia das ações ofensivas. Ao analisarmos alguns dos estudos de referência neste 

âmbito (Reep & Benjamin, 1968; Reep et al., 1971) em que os autores procuraram 
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estudar a forma como os golos são obtidos, verificámos que chegaram a duas principais 

conlusões: i) aproximadamente 80% dos golos resultam de sequências de três ou menos 

passes; ii) é obtido um golo a cada dez remates. Estes resultados foram confirmados por 

diversas investigações realizadas posteriormente (Hughes  et al., 1988; Partridge & 

Franks, 1989; Partridge, Mosher, & Franks, 1993), tendo servido de base a diversos 

treinadores que os utilizaram no sentido de incrementarem a performance das suas 

equipas (Hughes & Franks, 2005).  

Não obstante, a discussão acerca de qual o método de jogo ofensivo mais eficaz 

continua, não havendo unanimidade nem na comunidade científica nem entre os 

treinadores. Por exemplo, Bate (1988) rejeita o estilo caraterizado pela posse de bola em 

detrimento de uma estratégia mais direta mediante o recurso a menos passes. Neste 

sentido, também Hughes e Franks (2005) argumentam que foram várias as equipas que 

conseguiram algum sucesso utilizando as estratégias de jogo direto, sobretudo na 

progressão de divisões inferiores no futebol Inglês. No entanto, reconhecem que poucas 

conseguiram vencer os campeonatos do mundo ou outros campeonatos europeus 

mediante o recurso a esse tipo de estilo de jogo e consideram que as equipas de maior 

sucesso (ligas nacionais, liga dos campeões, campeonatos do mundo), por norma, não 

fazem do jogo direto o seu estilo preferencial, o que os levou a considerar que ainda 

existem diversas dimensões relativamente a esses tipos de dados por explorar. 

Em consonância com o anteriormente referido, através do estudos que realizaram, 

Hughes e Franks (2005) concluiram que as sequências longas de passes são aquelas que 

levam à obtenção de um maior número de golos. No mesmo sentido, também a 

investigação realizada por Hughes et al. (1988), em que os autores examinaram os 

padrões de jogo das equipas de sucesso (semi-finalistas) e de insucesso (eliminadas na 

fase de grupos) do campeonato do mundo de 1986, permitiu concluir que as equipas de 

sucesso realizam mais toques na bola, por posse de bola, que as equipas de insucesso.  

Apesar da multiplicação do número de estudos com as caraterísticas mencionadas, 

alguns dos seus autores têm alertado para a debilidade dos resultados deles decorrentes 

e para a inconsistência das conclusões, porquanto não são consideradas as 

peculiaridades táticas do jogo, nomeadamente o estilo e os métodos de jogo (ofensivo e 

defensivos) utilizados, bem como as funções desempenhadas pelos jogadores no quadro 

dos respetivos sistemas táticos (Garganta, 1997). Além disso, apenas um número 

reduzido de estudos analisaram o processo ofensivo como um todo; consequentemente, 
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as determinantes relacionadas com a velocidade da transição e como ela é afetada por 

outras variáveis permanece indefinido (Turner & Sayers, 2010). 

Assim, através da análise das sequências ofensivas de jogo em equipas de futebol de 

rendimento superior, pretendemos, sobretudo, entender o relacionamento das diferentes 

variáveis, bem como as implicações da recíproca dependência entre as mesmas. Mais do 

que a quantidade das ações, existe a preocupação com a sua qualidade. 

Tendo em conta o anteriormente exposto, com esta parte da investigação pretendemos: 

i) desenvolver e validar um sistema de observação do processo ofensivo em equipa de 

futebol onze; ii) verificar a probabilidade de ocorrência de existência de relações de 

associação significativas de deteminadas condutas em relação a outras que lhe sucedem 

ou antecedem, e que permitem detetar padrões comportamentais que diferenciem os 

métodos de jogo utilizados na organização ofensiva das diferentes equipas em estudo; 

iii) analisar as variáveis espaciais e contextuais que discriminam uma dinâmica 

comportamental expecífica a cada equipa nos diferentes métodos de jogo ofensivo; iv) 

descrever e analisar padrões de conduta dos diferentes métodos de jogo ofensivo que 

com maior probabilidade se encontram ligados à obtenção da eficácia da fase ofensiva 

nas diferentes equipas. 

 

3.2 - Metodologia 

3.2.1 - Desenho do estudo 

De acordo com Anguera, Blanco e Losada (2001), o desenho do estudo que definimos é 

do tipo nomotético/seguimento/multidimensional: i) nomotético - porque se registam os 

comportamentos dos jogadores/equipa em interação contínua como o adversário; ii) 

seguimento – porque os dados são registados de forma contínua no tempo; iii) 

multidimensional – porque são vários os níveis de resposta analisados, utilizando um 

sistema misto de formato de campo com sistemas de categorias. 

 

3.2.2 -  Instrumento de observação 

Os jogos desportivos coletivos, em geral, e o jogo de futebol, em particular, constituem 

contextos caraterizados por uma enorme diversidade de situações suscetíveis de serem 

sistematicamente observadas, o que obriga a prescindir de instrumentos estandardizados 
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por um lado e, por outro, a dedicar o tempo necessário a prepará-los ad hoc de acordo 

com a realidade específica que se pretende estudar (Anguera, et al., 2000). 

A elaboração do instrumento de observação afigura-se como a primeira de quatro 

grandes fases a seguir na metodologia observacional, estando grande parte do êxito do 

estudo relacionado com a correta delimitação da(s) conduta(s) e da situação de 

observação. 

Neste sentido, importa construir e validar um instrumento que permita registar, de 

forma fidedigna, os comportamentos dos jogadores e equipas de futebol de elite 

mundial, durante as sequências ofensivas, a partir da observação sistemática dos jogos 

que constituem a nossa amostra observacional. 

Desta forma, e tendo em conta a linha de investigação que tem vindo a ser desenvolvida 

ao longo dos ultimos anos nesta área específica do conhecimento, após uma análise 

cuidada da literatura, para a elaboração do instrumento de observação do nosso estudo, 

seguimos uma linha de continuidade relativamente aos trabalhos desenvolvidos 

anteriormente (Ardá & Anguera, 1999; Barreira, 2006; Castellano-Paulis, 2000; J. 

Lopes, 2007; A. Silva, 2004; A. Silva, et al., 2005). 

Para a construção e validação do instrumento de observação seguimos uma série de 

etapas, sustentadas sempre no conhecimento do jogo de futebol. Desta forma, 

delimitada a parcela da realidade que nos interessava observar com base nos objetivos 

definidos e seguindo os passos metodológicos para a elaboração dos formatos de campo 

(Anguera et al., 2000) procedemos, inicialmente, à fixação dos critérios verterbradores 

do instrumento e, posteriormente, através de uma fase exploratória, baseado na 

experiência como treinador da modalidade e também como resultado da análise dos 

instrumentos disponíveis na literatura, realizou-se uma listagem não fechada de 

condutas correspondentes a cada critério.  

Esta fase exploratória do estudo foi efetuada através da observação de imagens de vídeo 

de 9 jogos da principal liga profissional de futebol dos camponatos Espanhol, Inglês e 

Italiano, seleccionados aleatoriamente.  

As macro-categorias ou critérios axiais do estudo foram eleitas em função dos objetivos 

do nosso estudo, permitindo contextualizar a ação ofensiva, contudo, tendo igualmente 

em conta a lógica de leitura de jogo desde a recuperação da posse da bola, passando 

pelo desenvolvimento da sequência ofensiva e sua finalização: 
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 Critério 1 – Contextualização da sequência ofensiva 

 Critério 2 – Método de jogo ofensivo 

 Critério 3 – Início do processo ofensivo 

 Critério 4 – Desenvolvimento do processo ofensivo 

 Critério 5 – Final do processo ofensivo 

 Critério 6 – Direção e sentido do passe 

 Critério 7 – Altura do passe 

 Critério 8 –  Ritmo de jogo 

 Critério 9 – Caraterização espacial 

 Critério 10 – Contexto de interacção no centro do jogo. 

Os critérios anteriormente enunciados foram elaborados através de um sistema de 

categorias exaustivo e mutuamente excluente (critério um, dois, nove e dez), ou com um 

caráter aberto (critérios três a oito). 

 

3.2.2.1 – Validação do sistema de observação 

 

Nenhuma observação pode ser considerada perfeita, uma vez que existem elementos 

como a perceção, a interpretação e o conhecimento prévio que interagem e influenciam 

a observação (Anguera, 1992). Deste modo, o processo inerente à observação implica 

operações próprias de cada observador, baseadas num quadro de referências próprio (C. 

Oliveira, Campaniço, & Anguera, 2001). 

Todavia, sendo a replicabilidade uma das caraterísticas da pesquisa científica, no 

sentido de contornar a influência deste caráter individual, assegurando a possibilidade 

de replicação do estudo, para além da descrição dos passos metodológicos adotados na 

elaboração do instrumento de observação, torna-se necessário garantir que o mesmo 

permita observar aquilo que realmente se pretende observar. Assim, a valiação do 

sistema de observação é um dos passos metodológicos a cumprir, no sentido de 

respeitar a validade de conteúdo e a validade de construto. 

Neste sentido, como procedimento de validação, de conteúdo e de construto, decidiu-se 

recorrer ao acordo de um grupo de peritos em futebol que reunissem, simultâneamente, 

as seguintes condições: i) experiência como treinador de uma equipa de futebol de, pelo 

menos, 5 anos; ii) ter realizado trabalhos de investigação nesta área de estudo.  
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Com este propósito, elaborámos um documento constituído por: i) uma parte inicial que 

continha uma introdução, com a explicação do fim a que se destinava, quais os 

objetivos pretendidos e o agradecimento pela colaboração, e também perguntas relativas 

aos dados pessoais dos inquiridos, permitindo, desta forma, caraterizar os especialistas 

inquiridos acerca de aspetos como a idade, vivências na modalidade, experiência 

profissional, nível de formação académica; ii) uma segunda parte constituída pela lista 

de critérios e comportamentos elaborada. 

Foi solicitado aos inquiridos que se pronunciassem sobre a adequação das variáveis em 

estudo, bem como sobre a validade de conteúdo para a descrição de cada um dos 

comportamentos apresentados. Sempre que não concordassem com as variáveis ou com 

o conteúdo da descrição do comportamento, os inquiridos poderiam sugerir novas 

variáveis ou uma nova descrição do comportamento. 

Foram contatados cinco especialistas, no sentido de lhes ser pedida colaboração, e 

prestados todos os esclarecimentos sobre os objetivos do trabalho, assim como os 

procedimentos a realizar. Após o consentimento, o documento foi enviado para os 

peritos que o analisaram e preencheram de acordo com as orientações. Após o 

preenchimento, o autor reuniu individualmente com cada um dos inquiridos, por forma 

a analisar as suas sugestões e opiniões.  

Todos os inquiridos possuíam o grau de Mestre em Ciências do Desporto, tendo 

realizado trabalhos de investigação centrados no jogo de futebol. Possuíam uma 

experiência média de anos de treino de 9,2±3,3 anos como treinadores 

principais/adjuntos em diversos níveis competitivos, a nível nacional ou internacional. 

No sentido de finalizar o processo de elaboração do sistema de observação e após uma 

análise cuidada das sugestões dos inquiridos, foram incluídos os indicadores propostos 

por estes. Será de salientar que não resultaram alterações profundas em relação à 

proposta que inicialmente submetemos, sendo de sublinhar, apenas, a introdução das 

categorias “passe diagonal para a frente” e “passe diagonal para trás” no critério 

“direção/sentido do passe”. 
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3.2.2.2 – Macro-categorias e variáveis observáveis do instrumento de observação 

 

É apresentada, de seguida, a versão final do instrumento utilizado no presente estudo 

que se carateriza por ser um sistema misto de formato de campo com sistemas de 

categorias.  

Quadro 3.1 - Critério de formato de campo 1 - Caraterização do jogo 

Caraterização do jogo 

Cultura Específica de Jogo - Subcritério relacionado com a cultura específica de jogo das equipas que 

irão ser alvo de análise. 

Categoria Código Descrição 

Liga Portuguesa Lp 
Equipa que compete na I Liga Portuguesa, tendo sido 

vencedora da referida Liga na época 2008/2009. 

Liga Espanhola LE 
Equipa que compete na I Liga Espanhola, tendo sido 

vencedora da referida Liga na época 2008/2009. 

Liga Inglesa LIg 
Equipa que compete na I Liga Inglesa, tendo sido 

vencedora da referida Liga na época 2008/2009. 

Liga Italiana LIt 
Equipa que compete na I Liga Italiana, tendo sido 

vencedora da referida Liga na época 2008/2009. 

Parte - Subcritério relacionado com o tempo de jogo decorrido, conforme estabelecido na lei 7 

(FIFA, 2008). Propomos 2 categorias possíveis para este subcritério. Este é um sistema de categorias 

exaustivo e mutuamente excluente (E/ME). 

Categoria Código Descrição 

1ª Parte 1p 

Tempo de jogo que decorre desde o apito do árbitro 

para o início da primeira parte até ao apito do mesmo 

para o final desta parte, de acordo com as leis do 

jogo. 

2ª Parte 2p 

Tempo de jogo que decorre desde o apito do árbitro 

para o início da segunda parte até ao apito do mesmo 

para o final desta parte, de acordo com as leis do 

jogo. 

Local da Prova: subcritério relacionado com o local onde é disputado o jogo. Propomos duas 

categorias. Este é um sistema de categorias exaustivo e mutuamente excluente (E/ME). 

Categoria Código Descrição 

Casa C O jogo é realizado no estádio da própria equipa. 

Fora F O jogo é realizado no estádio da equipa adversária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

93 
 

 
Continuação do Quadro 3.1 - Critério de formato de campo 1 - Caraterização do jogo 

Caraterização do jogo 

Resultado Momentâneo - Subcritério relacionado com o número de golos marcados, de acordo com a 

lei 10 (FIFA, 2008), pela equipa observada e pela equipa adversária na situação momentânea do jogo. 

Propomos 5 categorias possíveis para este subcritério. Este é um sistema de categorias exaustivo e 

mutuamente excluente (E/ME). 

Categoria Código Descrição 

Ganha por mais de 1 golo G2 

Equipa observada possui, no mínimo, mais dois 

golos marcados que o adversário, de acordo com as 

leis do jogo. 

Ganha por 1 golo G1 
Equipa observada possui mais um golo marcado que 

o adversário, de acordo com as leis do jogo. 

Empate GO 

Equipa observada possui o mesmo número de golos 

marcados que o adversário, de acordo com as leis do 

jogo. 

Perde por 1 golo P1 
Equipa observada possui menos um golo marcado 

que o adversário, de acordo com as leis do jogo. 

Perde por mais de 1 golo P2 

Equipa observada possui, no mínimo, menos dois 

golos marcados que o adversário, de acordo com as 

leis do jogo. 

Relação numérica - Subcritério relacionado com o número de jogadores em campo da equipa 

observada e da equipa adversária na situação momentânea Observada, de acordo com a lei 3 (FIFA, 

2008). Propomos 3 categorias possíveis para este subcritério. Este é um sistema de categorias 

exaustivo mutuamente excluente (E/ME). 

Categoria Código Descrição 

Superioridade numérica SN 

Equipa observada possui vantagem numérica em 

campo pela expulsão ou lesão de um ou mais 

jogadores adversários, de acordo com as leis do jogo. 

Igualdade numérica IN 
Equipa observada está em igualdade numérica em 

campo, de acordo com as leis do jogo. 

Inferioridade numérica Ifn 
Equipa observada está em desvantagem numérica em 

campo pela expulsão ou lesão de um ou mais 

jogadores, de acordo com as leis do jogo. 
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Quadro 3.2 – Critério de formato de campo 2 – Métodos de jogo ofensivo 

  Método de Jogo Ofensivo 

Definição Conceptual: 

Os métodos de jogo ofensivo confinam a forma geral de organização das ações dos jogadores no 

ataque, estabelecendo um conjunto de princípios (subjacentes ao modelo de jogo) que visam a 

racionalização do processo ofensivo, desde a recuperação de bola até à progressão/finalização e/ou à 

manutenção da posse de bola (Castelo, 1994, 2003, 2009; Garganta, 1997; Teodorescu, 1984). No 

futebol existem três MJO fundamentais (Castelo, 1994, 2003, 2009; Teissie, 1969) : contra-ataque, 

ataque rápido e ataque posicional. 

Para caracterizar esta variável, foram utilizadas as seguintes referências: tipo de passe utilizado 

(direção e alcance); número de passes utilizados; tempo de realização do ataque ou tempo reactivo; e 

número de jogadores que contactam com a bola. 

 Ataque de Curta Duração Ataque de Longa 

Duração  

Contra-ataque (CA) Ataque rápido (AR) Ataque posicional (AP) 

Tipo de 

Passe 

Utilizam-se sobretudo 

passes longos em 

profundidade. A 

Circulação da bola realiza-

se mais em profundidade 

que em largura. 

Circulação da bola 

acontece em largura e 

profundidade com passes 

curtos e rápidos. 

Circulação da bola 

acontece mais em largura 

do que em profundidade 

com passes curtos. 

Número de 

Passes 

Número reduzido de 

passes (igual ou inferior a 

5). 

Número reduzido de 

passes (máximo 7). 

Elevado número de 

passes (superior a 7). 

Tempo de 

Realização 

do Ataque 

Rápida transição da zona 

de conquista da bola para a 

zona de finalização. 

Tempo reduzido de 

realização de ataque 

(inferior a 12 segundos). 

Tempo de realização de 

ataque não ultrapassa os 18 

segundos. 

Tempo de realização de 

ataque elevado (superior 

a 18 segundos). 

Número de 

Jogadores 

que 

contactam a 

Bola 

Número reduzido de 

jogadores que intervêm 

diretamente sobre a bola 

(igual ou inferior a 4). 

Intervenção máxima de 6 

jogadores sobre a bola. 

Intervêm normalmente 

mais de 6 jogadores 

sobre a bola. 
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Quadro 3.3  – Critério de formato de campo 3- Início do Processo Ofensivo 

Recuperação da posse de bola: Início do Processo Ofensivo (IPO) 

Definição Conceptual: Consideramos que se inicia uma posse da bola sempre que a equipa, até 

então não possuidora da bola, a consegue recuperar passando a estar na posse da mesma. 

Uma equipa encontra-se na posse de bola quando qualquer um dos seus jogadores respeita pelo 

menos uma das seguintes situações: 

1 – Realiza pelo menos três contactos consecutivos com a bola; 

2 – Executa um passe positivo (permite a manutenção da posse de bola); 

3 – Realiza um remate (finalização) (Garganta, 1997). 

Propomos 5 categorias possíveis para este subcritério.  

Catálogo  Código Descrição  

Recuperação da posse 

de bola por Interceção 

IPi O PO inicia-se através da interceção de um passe ou 

remate do adversário, sem que exista interrupção do 

jogo. É também interceção quando o adversário 

efectua um passe errado para o espaço vazio. 

Recuperação da posse 

de bola por desarme 

IPd O PO inicia-se através de desarme, intervindo sobre a 

bola, a uma situação de luta directa com um atacante 

adversário que a procura conservar, sem que exista 

interrupção do jogo. 

Recuperação da posse 

de bola por ação do 

Guarda redes 

IPgr O PO inicia-se através da conquista da posse de bola 

por ação do guarda-redes (e.g., agarrar a bola após 

cruzamento ou remate, etc.). 

Recuperação da posse 

de bola por interrupção 

regulamentar a favor 

IPera O PO inicia-se após uma interrupção regulamentar do 

jogo favorável, isto é, todas as bolas recuperadas 

através de faltas, lançamentos de linha lateral, 

pontapés de baliza e fora de jogo. 

Recuperação da posse 

de bola por golo do 

adversário 

IPga Considera-se golo do adversário, todas as situações 

em que a equipa sofre golo, reiniciando o jogo 

através de pontapé de saída. 

… … … 
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Quadro 3.4 – Critério de formato de campo 4 – Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo (DPO) 

Definição Conceptual: São todas as intervenções motoras que realizam um jogador e colegas da 

mesma equipa para manter de forma controlada, em termos tático-técnicos, a posse de bola, e estar 

em disposição de dar continuidade ao processo ofensivo.  

Propomos 11 categorias possíveis para este subcritério.  

Catálogo  Código Descrição  

 

Desenvolvimento por passe 

curto/médio 

 

Dpc 

Sempre que o portador da bola realiza um passe curto 

(passe dentro da mesma zona topográfica ou numa 

das zonas contíguas) para um dos companheiros com 

o intuito de dar continuidade ao PO. 

 

Desenvolvimento por passe 

longo 

 

 

Dpl 

Sempre que o portador da bola realiza um passe 

longo (passe que cruza duas zonas contíguas e é 

jogada numa terceira zona) para um dos 

companheiros com o intuito de dar continuidade ao 

PO. 

 

Desenvolvimento por 

condução 

 

Dcd 

O portador da bola realiza um número consecutivo de 

contactos, igual ou superior a três, fazendo-a 

progredir pelo terreno de jogo. É indicado a zona ou 

sub-espaço onde ocorre. 

Desenvolvimento por 

receção/controle 

 

Drc 

Ação em que um jogador da equipa em PO recebe e 

controla a bola enviada por um colega, mantendo a 

continuidade do PO. 

 

Desenvolvimento por 

drible (1x1) 

 

Ddr 

O portador da bola procura ultrapassar o(s) seu(s) 

adversário(s) direto(s), manter a posse de bola ou 

ganhar posição ou espaço sobre o adversário direto 

para efectuar outra acção motora. 

 

Desenvolvimento por duelo 

 

Ddu 

Ação em que um jogador da equipa em posse de bola 

disputa a bola com um adversário (p.e., uma bola em 

trajetória aérea não controlada por nenhum dos 

jogadores), tentando manter a continuidade do PO. 

Desenvolvimento por ação 

do guarda-redes da equipa 

em fase ofensiva 

 

DPgr 

Intervenção ocasional do guarda-redes da equipa em 

PO 

 

Desenvolvimento por 

remate 

 

Dre 

Ação em que o jogador da equipa em PO remata à 

baliza, não resultando em golo mas também não 

perdendo a posse de bola, ou seja, após o remate 

existe continuidade do PO 

 

Desenvolvimento por 

cruzamento 

 

Dcz 

O jogador em penetração, situado num dos 

corredores laterais e no último terço ofensivo, envia a 

bola para o corredor central, seja em trajetória aérea 

ou junto ao solo. 

 

Desenvolvimento com 

intervenção do adversário 

sem êxito 

 

 

Dia 

Um adversário intervém sobre a bola interrompendo 

ocasionalmente o PO, porém, a sua acção não 

interrompe a continuidade da manutenção da posse 

de bola. São acções do adversário sobre a bola, não 

consideradas como posses de bola. 

Desenvolvimento com ação 

do guarda-redes da equipa 

adversária 

 

Dgra 

Intervenção ocasional do guarda-redes da equipa 

adversária. 

… … … 
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Quadro 3.5 – Critério de formato de campo 5 - Final do Processo Ofensivo 

 Final do Processo Ofensivo 

Definição Conceptual: Entende-se por sequência ofensiva finalizada uma ação de ataque, 

constituída por uma ou várias ações individuais unidas e encadeadas de acordo com uma lógica 

organizacional própria, desenvolvida pela equipa em posse da bola. Consideramos que uma equipa 

finaliza uma sequência ofensiva finalizada quando concretiza uma das situações do presente catálogo, 

apresente um final com eficácia ou não. 

Propomos 12 categorias possíveis para este subcritério.  

Catálogo  Código Descrição  

F
in

a
l 

d
o

 P
O

 c
o

m
 e

fi
cá

ci
a
 

Remate com obtenção 

de golo 

Fgl O PO finaliza com a obtenção de um golo a favor 

devidamente validado pelo árbitro. 

 

Remate dentro 

 

Frd 

O PO finaliza com remate efetuado por um jogador 

da equipa em PO que atinge o alvo (baliza 

adversária, incluindo os postes e a barra) sem que 

resulte em golo. 

Remate defendido 

pelo GR 

 

Fgr 

O PO finaliza com remate defendido pelo guarda-

redes ou defesa quando impede que a bola entre na 

baliza numa situação iminente de golo. 

 

Remate fora 

 

Ffr 

O PO finaliza com remate que sai pela linha de 

baliza e/ou fora do terreno de jogo sem atingir o 

alvo (baliza adversária). 

Remate contra 

adversário 

 

Fca 

O PO finaliza com remate contra o adversário, é 

intercetado por um adversário no setor ofensivo 

dando origem ao final da posse de bola. 

Livre direto Fld O PO finaliza devido a uma infração às leis do jogo 

cometida pela equipa adversária que origina livre 

direto no setor ofensivo. 

Pontapé de canto Fpc O PO finaliza dando origem a um pontapé de canto. 

Grande penalidade Fgp O PO finaliza devido a uma infração às leis do jogo 

cometida pela equipa adversária que origina grande 

penalidade. 

Passe para dentro da 

grande área 

adversária 

Fpga O PO finaliza quando a bola atinge a grande área 

adversária por passe de forma intencional e 

organizada. 

… … … 

F
in

a
l 

d
o

 P
O

 s
em

 e
fi

cá
ci

a
 

Recuperação da posse 

de bola pelo 

adversário 

 

Fbad 

O PO finaliza pela recuperação da posse de bola 

pela equipa adversária através de um desarme, 

interceção, duelo, etc., no setor ofensivo sem atingir 

a grande área. 

 

 

Lançamento para 

fora 

 

 

 

Ff 

O PO finaliza devido a um lançamento para fora do 

terreno de jogo por um dos atacantes no setor 

ofensivo, dando origem à perda da posse de bola 

(excluindo a ação de remate que sai pela linha de 

fundo e/ou para fora do terreno de jogo sem atingir 

a baliza adversária), ou por um jogador adversário 

no setor ofensivo sem atingir a grande área. 

Infração às leis de 

jogo 

Fi O PO finaliza devido a uma infração às leis do jogo 

cometida pela equipa atacante no setor ofensivo. 

… … … 
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Quadro 3.6 – Critério de formato de campo 6 – Direção e sentido do passe 

Direcção e sentido do passe  

Definição Conceptual: Representa o sentido da bola durante a sua deslocação entre dois elementos 

da mesma equipa, com o objetivo de dar sequência ao jogo, de modo a permitir a manutenção da 

posse de bola ou finalização. 

Propomos 3 categorias possíveis para a orientação das ações técnicas – Direção/Sentido. 

Catálogo  Código Descrição  

Passe para a frente PPf Sempre que o portador da bola realiza um passe no 

sentido da baliza adversária. 

Passe para trás PPt Sempre que o portador da bola realiza um passe no 

sentido da baliza defendida. 

Passe para o lado PPl Sempre que o portador da bola realiza um passe 

lateralmente ao eixo de ataque. 

Passe diagonal para a 

frente 

Pdf Sempre que o portador da bola realiza um passe 

diagonalmente ao eixo de ataque, no sentido da baliza 

adversária. 

Passe diagonal para 

trás 

Pdt Sempre que o portador da bola realiza um passe 

diagonalmente ao eixo de ataque, no sentido da baliza 

defendida. 

… … … 

 

 
Quadro 3.7 – Critério de formato de campo 7 – Altura do passe 

Altura do passe  

Definição Conceptual: Representa a altura a que a bola é enviada entre dois elementos da mesma 

equipa, com o objectivo de dar sequência ao jogo, de modo a permitir a manutenção da posse de bola 

ou finalização. Propomos 3 categorias possíveis para a orientação das ações técnicas – Altura. 

Catálogo  Código Descrição  

 

Passe raso 

 

Pr 

Sempre que a bola enviada entre dois elementos da 

mesma equipa, na sua trajetória, não ultrapassa o 

nível dos joelhos dos jogadores. 

 

Passe meia altura 

 

Pma 

Sempre que a bola enviada entre dois elementos da 

mesma equipa, na sua trajetória ultrapassa o nível dos 

joelhos dos jogadores, mas não a sua altura. 

Passe alto Pa Sempre que a bola enviada entre dois elementos da 

mesma equipa, na sua trajetória, ultrapassa a altura 

dos jogadores. 
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Quadro 3.8 – Critério de formato de campo 8 – Ritmo de jogo 

 Ritmo de jogo (RJ) 

Definição Conceptual: Tarefas realizadas com bola, registando-se o ritmo de execução 

relativamente às execuções desencadeadas por cada jogador que contactou com a bola no PO. 

Propomos 2 categorias possíveis para a orientação das ações técnicas para o ritmo de jogo. 

Catálogo  Código Descrição  

Ritmo rápido RJr Sempre que o portador da bola, através da sua 

intervenção, originou ou manteve um ritmo de jogo 

rápido, desencadeando ações rápidas/intensas, 

cíclicas ou acíclicas: remate, passe longo, condução 

da bola com corrida rápida ou sprint, passe rápido, 

controlo da bola em velocidade, drible em 

velocidade, taclke ofensivo. 

Ritmo lento/médio RJl Sempre que o portador da bola através da sua 

intervenção originou ou manteve um ritmo de jogo 

lento, desencadeando ações lentas e pouco intensas, 

cíclicas ou acíclicas: condução de bola a trote, 

controlo de bola parado, em marcha ou em corrida 

lenta, passe lento. 

… … … 

 
Quadro 3.9 – Critério de formato de campo 9 – Caraterização espacial 

Caracterização espacial 

Definição Conceptual: Com vista ao registo espacial das condutas comportamentais do(s) 

jogador(es) em cada critério definido, foi seguida a divisão de Garganta (1997) em doze zonas de 

igual dimensão, a que se atribui a designação de Campograma. A cada zona corresponde uma 

categoria diferente, ou seja, um campo de jogo é constituído por doze unidades categoriais que 

formam um sistema de categorias exaustivo e mutuamente excluente (E/ME). 

 

 

 

Figura 1 – Campograma da espacialização do terreno 

de jogo em doze zonas/categorias – Formado a partir da 

justaposição de 4 setores transversais: setor defensivo, 

setor médio defensivo, setor médio ofensivo, setor 

ofensivo; e 3 corredores longitudinais corredor direito, 

corredor central e corredor esquerdo. 

Catálogo  Código Descrição  

Zona Um Z1 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 1. 

Zona Dois Z2 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 2. 

Zona Três Z3 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 3. 

Zona Quatro Z4 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 4. 

Zona Cinco Z5 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 5. 

Zona Seis Z6 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 6. 

Zona Sete Z7 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 7. 

Zona Oito Z8 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 8. 

Zona Nove Z9 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 9. 

Zona Dez Z10 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 10. 

Zona Onze Z11 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 11. 

Zona Doze Z12 As condutas do(s) jogador(es) da equipa ocorrem na zona 12. 
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Quadro 3.10 - Critério de Formato de Campo 10 – Contexto de interação no centro do jogo (CJ) 

Contexto de interação no Centro do Jogo 

Definição Conceptual: Define-se centro do jogo como a zona onde a bola se movimenta num 

determinado instante (Castelo, 1996), isto é, através do contexto de cooperação e de oposição dos 

jogadores influentes no jogo na zona do campograma onde se encontra o portador da bola. Tendo 

por base o número, a zona, e a possível participação dos jogadores da equipa em processo ofensivo, 

e o número, a zona, e a possível participação dos jogadores adversários na zona do campograma em 

que se encontra o portador da bola distinguem-se 2 categorias da equipa observada no processo 

ofensivo: Sem pressão; Pressão (Barreira, 2006).  O conceito de Pressão encontra-se directamente 

relacionado com factores táctico-estratégicos inerentes ao contexto da cooperação e oposição dos 

subsistemas ou níveis de organização “equipa”; “confronto parcial” e “confronto individual”, que 

transformam a cada momento o fluxo acontecimental do jogo (Gréhaigne, 2001), sendo fundamental 

compreender qual a influência do contexto de interacção no centro do jogo no fluxo conductural do 

jogo. Este sistema de categorias é exaustivo e mutuamente excluente. Propomos duas categorias/seis 

sub-categorias para a situação momentânea do centro do jogo. 

Catálogo Código Descrição 

P
re

ss
ã

o
 (

P
) 

 

Inferioridade 

relativa 

Pir 

No centro do jogo, a equipa observada encontra-se numa 

relação numérica de inferioridade com a equipa 

adversária. Esta inferioridade corresponde à equipa 

observada ter no centro do jogo menos um ou dois 

jogadores que a equipa adversária. Por exemplo: situação 

1x2; 2x3; 3x4; 3x5 

Inferioridade 

absoluta 
Pia 

No centro do jogo, a equipa observada encontra-se numa 

relação numérica de inferioridade com a equipa 

adversária. Esta inferioridade corresponde à equipa 

observada ter no centro do jogo menos três ou mais 

jogadores que a equipa adversária. Por exemplo: situação 

1x4; 2x5; 2x6; 3x6 

Igualdade 

Pressionada 

 

Pip 

No centro do jogo: SD e SMD, ou SMO (quando o 

jogador portador da bola se encontra de costas para a 

baliza adversária, com um adversário em contenção e sem 

linhas de passe para zonas de maior ofensividade) – a 

equipa observada se encontra numa relação numérica de 

igualdade com a equipa adversária. Por exemplo: situação 

1x1; 2x2; 3x3 nas zonas 1/2/3/4/5/6/7/8/9 

S
em

 P
re

ss
ã

o
 (

S
P

) 

Igualdade 

não 

pressionada 

SPinp 

No centro do jogo: SMO (quando o jogador portador da 

bola se encontra de costas para a baliza adversária com 

linhas de passe de maior ofensividade, ou se encontra de 

frente para a baliza adversária), ou no SO, a equipa 

observada encontra-se numa relação numérica de 

igualdade com a equipa adversária. Por exemplo: situação 

1x1; 2x2; 3x3 nas zonas 7/8/9/10/11 ou 12 

Superioridade 

relativa 
SPsr 

No cento do jogo, a equipa observada encontra-se numa 

relação numérica de superioridade com a equipa 

adversária. Esta superioridade corresponde à equipa 

observada ter no centro do jogo mais um ou dois 

jogadores que a equipa adversária. Por Exemplo: situação 

2x1; 2x0; 3x2; 3x1 

Superioridade 

absoluta 
SPsa 

No centro do jogo, a equipa observada encontra-se numa 

relação numérica de superioridade com a equipa 

adversária. Esta superioridade corresponde à equipa 

observada ter no centro do jogo três ou mais jogadores 

que a equipa adversária. Por exemplo: situação 4x1; 5x2; 

5x1. 
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3.2.3 - Instrumento de registo 

Com o intuito de efetuar o registo e codificação das condutas a observar, foi elaborada 

uma folha de cálculo (ver figura 3.1) no software “Microsoft Excel”, com macros VBA 

(Visual Basic for Aplication). 

Foi realizado um teste preliminar, através da observação de diversos jogos, com a 

finalidade de adaptar o instrumento de registo, tendo sido introduzidas diversas 

alterações que permitiram melhorar a funcionalidade da página e, simultaneamente, 

reduzir a probabilidade de erro aquando do registo das condutas.  

A partir do registo das condutas, foi criada, para cada jogo, uma folha de cálculo no 

programa Microsoft Excel, onde foram registadas todas as sequências de condutas 

contempladas no instrumento de observação. 

 

   

Figura 3.1 - Folha de cálculo utilizada para o registo das sequências de eventos. 
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3.2.4 – Amostra de observação 

3.2.4.1- Justificação da seleção da amostra 

As grandes competições internacionais, como os campeonatos do mundo, campeonatos 

da Europa, constituem momentos importantes para aferir o nível de jogo e perspetivar as 

tendências da sua evolução (Prudente, 2006). Tendo por base este pressuposto, diversos 

autores têm centrado o seu estudo na análise dos jogos realizados ao longo destas 

competições em distintas modalidades (Camerino, et al., 2012; J. Lopes, 2007; 

Prudente, 2006; Ramos, 2009; A. Silva, 2004; J. Silva, 2008; M. Silva, 2009). Todavia, 

os estudos que incidem sobre a análise do desempenho das equipas ao longo dos seus 

campeonatos são em número mais reduzido (Laranjeira, 2009; M. Silva, 2009). 

Neste sentido, e tendo em conta o objetivo de analisar os métodos de jogo ofensivo em 

três equipas que competiam nas principais ligas profissionais de futebol em Espanha, 

Inglaterra e Itália, selecionámos as equipas do Barcelona, Manchester United, e Inter de 

Milão, por terem sido as vencedoras dos respetivos campeonatos na época desportiva 

anterior (2008/2009) à época em análise (2009/2010), e por se tratar de três equipas de 

elite mundial que competem naquelas que foram consideradas as três melhores Ligas de 

futebol profissional da Europa na primeira década do século XXI
35

. 

 

3.2.4.2- Amostra Observacional 

Foram codificados um total de trinta e seis jogos de futebol das Ligas Espanhola, 

Inglesa e Italiana, correspondendo doze jogos a cada uma das equipas selecionadas 

(Barcelona, Manchester United e Inter de Milão). Esses trinta e seis jogos foram 

observados em trinta e seis sessões, tendo-se observado em cada uma delas apenas as 

sequências ofensivas das equipas em estudo referidas anteriormente (ver quadro 3.11). 

Por forma a garantir a representatividade dos diferentes contextos, para cada equipa 

foram observados seis jogos em casa e seis jogos fora e, em função deste fator, foram 

analisados três jogos contra uma oposição fraca e três jogos contra uma oposição forte 

(aferimos este critério consoante as equipas se classificaram na primeira ou na última 

metade da tabela classificativa no final dos respetivos campeonatos). 

 

                                                        
35

 De acordo com a classificação disponibilizada pela Federação Internacional de História e Estatística do 

Futebol (IFFHS). Ver  http://www.iffhs.de, para consulta detalhada. 

http://www.iffhs.de/
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                Quadro 3.11 – Jogos pertencentes à amostra observacional  

Sessão  

observação 

Jogo Local Oposição 

1 Liverpool – Manchester United Fora Forte 

2 Chelsea – Manchester United Fora Forte 

3 Arsenal - Manchester United Fora Forte 

4 Portsmouth - Manchester United Fora Fraca 

5 Weast Ham - Manchester United Fora Fraca 

6 Hull City - Manchester United Fora Fraca 

7 Manchester United – Aston Villa Casa Forte 

8 Manchester United – Liverpool Casa Forte 

9 Manchester United – Chelsea Casa Forte 

10 Manchester United – Wigan   Casa Fraca 

11 Manchester United – Hull Casa Fraca 

12 Manchester United - Burnley Casa Fraca 

    

13 Roma - Inter Milão Fora Forte 

14 AC Milan - Inter Milão Fora Forte 

15 Palermo - Inter Milão Fora Forte 

16 Siena - Inter Milão Fora Fraca 

17 Atalanta - Inter Milão Fora Fraca 

18 Livorno - Inter Milão Fora Fraca 

19 Inter Milão – Palermo Casa Forte 

20 Inter Milão – Roma  Casa Forte 

21 Inter Milão – AC Milan Casa Forte 

22 Inter Milão – Siena Casa Fraca 

23 Inter Milão – Livorno Casa Fraca 

24 Inter Milão - Atalanta Casa Fraca 

    

25 Real Madrid - Barcelona Fora Forte 

26 Maiorca - Barcelona Fora Forte 

27 Sevilha - Barcelona Fora Forte 

28 Valladolid - Barcelona Fora Fraca 

29 Tenerife - Barcelona Fora Fraca 

30 Xerez - Barcelona Fora Fraca 

31 Barcelona – Real Madrid Casa Forte 

32 Barcelona – Maiorca Casa Forte 

33 Barcelona - Getafe Casa Forte 

34 Barcelona – Valladolid  Casa Fraca 

35 Barcelona – Tenerife  Casa Fraca 

36 Barcelona – Xerez  Casa Fraca 

 

As decisões relativas à amostra observacional foram tomadas tendo em conta dois 

níveis amostrais: intersessional e intrasessional. 

Quanto ao nível amostral interssessional decidiu-se o seguinte: 

i) Período de observação: diferentes momentos dos campeonatos nacionais 

(Espanha, Inglaterra e Itália) da época desportiva 2009/2010; 

ii) Número de sessões: trinta e seis (doze por equipa); 

iii)  Critério de início e fim de sessão: seguiu-se um critério de visibilidade desde a 

primeira sequência ofensiva observável até ao final da última sequência ofensiva 



Capítulo III 

104 
 

observável de cada jogo. Quando uma das equipas fica em inferioridade numérica 

permanente, por motivo disciplinar ou lesão de um jogador sem que mais 

substituições possam ser realizadas, termina imediatamente a sessão de 

observação. Caso a inferioridade numérica seja temporária (e.g., assistência 

médica a um jogador), a observação apenas prosseguirá quando for reposta a 

igualdade numérica.  

 

Ao nível da amostra intrasessional, referente à informação registada dentro de cada 

sessão, optámos pelas seguintes decisões: 

i) Registo da sessão: apenas foi registada a informação relevante da sessão, de 

acordo com os objetivos propostos para o presente estudo. Deste modo, apenas 

se registaram as condutas das sequências ofensivas passíveis de contra-ataque, 

ataque rápido e ataque posicional, de acordo com os critérios definidos pelo 

instrumento ad hoc. Procedeu-se, exclusivamente, ao registo de processos 

ofensivos em que foi possível observar a totalidade das condutas que o 

constituem, tendo-se eliminado todas as sequências em que, por uma ou outra 

razão, não foi percetível o registo de alguma conduta. 

ii) Amostra multieventos: registaram-se as condutas congruentes com o objetivo do 

estudo, resultando uma lista de configurações que consiste no encadeamento de 

códigos correspondentes a condutas simultâneas ou concorrentes. 

 
3.2.5- Observação e registo  

Para a realização deste estudo, recorremos à observação de imagens gravadas em 

suporte digital (DVD) de jogos transmitidos por uma estação privada de televisão. 

O registo dos dados foi realizado de uma forma sequencial de acordo com a ordem em 

que ocorriam os eventos correspondentes a cada código durante cada sequência 

ofensiva, ou seja, sequencialmente. Para tal, utilizámos a folha de cálculo elaborada 

para o efeito, ficando os dados registados diretamente numa folha em excel, sendo 

posteriormente transferidos para uma folha de trabalho no programa word e, finalmente, 

copiados para um ficheiro do programa SDIS-GSEQ 5.1., de acordo com o formato 

específico requerido por este software. 
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A codificação foi realizada tendo em conta os seguintes passos: i) inicialmente, cada 

sequência foi observada em velocidade normal sem que houvesse registo; ii) 

posteriormente, a sequência foi novamente visionada, se necessário em slow motion, 

procedendo-se ao registo dos parâmetros; iii) por fim, a sequência foi observada 

novamente com o intuito de confirmar os dados previamente registados. 

 

3.2.5.1 – Exemplo de registo de uma sequência ofensiva 

De acordo com a metodologia adotada, ao colocarmo-nos no papel de observador/a das 

sequências ofensivas de uma equipa de futebol, devemos percorrer os seguintes passos 

para elaborar a sintaxe de registo codificado mediante o instrumento elaborado de 

combinação de formato de campo e sistema de categorias: 

i) Contextualização - Para a exemplificação de um registo, foi utilizada uma 

sequência ofensiva que ocorreu no jogo Roma vs Inter, da Liga Italiana (LIt), na 

segunda parte do jogo (2p) em que a equipa observada jogava fora (F). No 

momento do registo, o Inter perdia por um golo de diferença (P1) e as equipas 

encontravam-se numa situação de igualdade numérica (IN). De acordo com as 

características pré-estabelecidas, tratava-se de uma sequência de contra-ataque 

(CA). 

LIt2pF. CA. 

ii) Início do processo ofensivo – Inicialmente, situamos os códigos que nos dão 

informação relativamente ao método de jogo ofensivo, seguindo-se as condições 

em que teve início o processo ofensivo, a conduta de início do PO, a sua 

localização espacial e contexto de interação. No caso concreto, o PO iniciou-se 

através de uma recuperação por interrupção regulamentar a favor (Ipera), na 

zona 5 do campograma, verificando-se um contexto de superioridade numérica 

3x1 no centro de jogo. 

Ipera Z5 SPsr. 

iii) Desenvolvimento do processo ofensivo - Em seguida, introduzimos os códigos 

que nos dão informação quanto às condições sobre as quais se desenrolam as 

ações de desenvolvimento do PO. Assim, a sequência desenvolveu-se por uma 
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receção/controle de bola (Drc), na zona 8 (Z8), originando um ritmo de jogo 

rápido (RJr), num contexto de igualdade numérica não pressionada (SPinp).  

 Ipera Z5 SPsr. Drc Z8 RJr SPinp. 

Seguiu-se um passe curto (Dpc), realizado também na zona 8 (Z8), passe 

realizado para a frente (PFr), alto (Pal), que originou um ritmo de jogo rápido 

(RJr) em condições de igualdade não pressionada 1x1 (Spinp). 

Ipera Z5 SPsr. Drc Z8 RJr SPinp. Dpc Z8 Pfr Pal RJr Spinp. 

iv) Final do processo ofensivo - Codificamos, por último, a forma como é finalizada 

o PO que, segundo a proposta metodológica, é considerada com eficácia. Neste 

registo, a sequência do PO é finalizada através da conduta de passe para dentro 

da grande área adversária (Fpga), realizado na zona 8 (Z8) do campograma, num 

contexto de interação de igualdade pressionada (SPinp). 

Ipera Z5 SPsr. Drc Z8 RJr SPinp. Dpc Z8 Pfr Pal RJr Spinp. Fpga Z8 

Spinp; 

 

3.2.6 – Controlo da qualidade dos dados 

No contexto da metodologia observacional, o controlo da qualidade dos dados assume 

uma importância vital, uma vez que permite avaliar o grau de ajuste da observação 

realizada a um registo perfeito da realidade a observar. A garantia de uma fiabilidade 

elevada nas observações é uma condição indispensável para que se possa prosseguir 

para a análise dos dados, assegurando, desta forma, a existência de um número reduzido 

de erros e garantindo, por conseguinte, a estabilidade e consistência na avaliação das 

características observadas (Blanco-Villaseñor & Anguera, 2003). 

No sentido de assegurar uma elevada fiabilidade dos registos efetuados, foram 

cumpridas algumas etapas preliminares, no sentido de reduzir ao máximo a 

possibilidade de se cometerem erros na observação, nomeadamente: i) elaboração de um 

instrumento de observação com critérios precisos, para evitar erros de avaliação; ii) 

construção de um instrumento de registo adaptado ao estudo a desenvolver; iii) 

realização de um teste preliminar de registo e observação, no sentido de assegurar que 

aqueles se encontravam adaptados aos objetivos do estudo; iv) observação por duas 
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vezes de toda a amostra, sendo que a segunda foi realizada com o intuito de eliminar 

erros de análise e/ou registo. 

Desta forma, para avaliar a fiabilidade do registo, optámos, numa primeira fase, por 

fazê-lo através da análise de concordância intra-observador e, numa fase posterior, 

através da análise inter-observador. Utilizámos, para o efeito, o coeficiente de 

concordância Kappa (Cohen, 1960, 1968), através do recurso “Calcular Kappa” do 

programa GSEQ 5.1.  

Para a análise do índice de concordância intra-observador, procedeu-se à comparação 

dos dados registados em duas sessões de observação, correspondentes a dois jogos 

selecionados aleatoriamente da equipa do Barcelona (Barcelona vs Maiorca; Barcelona 

vs Real Madrid), com duas semanas de intervalo. 

No sentido de efetuar a análise do índice de concordância Inter-observador, recorreu-se 

a um observador que, para além da sua ampla experiência de treino e prática da 

modalidade, é também investigador nesta área de conhecimento. Neste sentido, o 

observador foi submetido a um processo de treino durante três semanas, com a 

finalidade de otimizar o seu desempenho observacional. Ao fim deste período de tempo 

e após serem esclarecidas diversas dúvidas e questões relativas ao processo, verificou-se 

uma coerência e aproximação dos resultados encontrados na análise das sequências 

ofensivas. Desta forma, o observador efetuou a análise dos dois jogos anteriormente 

descritos com o intuito de tornar possível a determinação do índice de concordância 

Inter-observador. 

Como se pode verificar pelos resultados (ver quadro 3.12), o instrumento revelou 

elevados valores de fiabilidade intra-observador e inter-observadores visto que os 

valores obtidos para o índice Kappa são, para todas as categorias, superiores a 0,70 

(Bakeman & Gottman, 1997). 
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Quadro 3.12 – valores de Kappa nos testes de concordância intra e inter observador 

 

Categorias observadas 

Intra-Observador Inter-Observador 

Kappa Índice de 

concordância 

Kappa Índice de 

concordância 

Início do processo ofensivo 0,94 99% 0,91 99% 

Desenvolvimento do processo 

ofensivo 

0,99 99% 0,98 99% 

Final do processo ofensivo 0,96 100% 0,95 99% 

Espacialização do terreno de jogo 0,96 96% 0,93 94% 

Contexto de interação no centro do 

jogo 

0,93 95% 0,90 92% 

Direção/sentido do passe 0,97 98% 0,92 96% 

Altura do passe 0,98 99% 0,97 99% 

Ritmo de jogo 0,94 97% 0,89 94% 

 
  
Deste modo, podemos inferir que o nosso instrumento de observação é acessível à 

utilização dos observadores e que nenhum critério levanta questões ao nível da 

interpretação ou formulação. A elevada concordância registada nas duas observações 

por nós realizadas, bem como entre a observação por nós realizada e o observador 

(precisão) significa que existe uma fiabilidade elevada, salvaguardando que o 

instrumento mede efectivamente o objeto em estudo e indicando, igualmente, que a 

precisão do registo é elevada.   

 

3.2.7 – Análise dos dados  

Para analisar os dados observados, numa primeira fase foram criadas distintas bases de 

dados, a partir das quais se efetuaram os procedimentos necessários para a consecução 

dos objetivos propostos. 

Os dados relativos às 36 sessões de observação foram registados diretamente em folhas 

de trabalho do excel. Após o terminus do registo, os ficheiros foram copiados para 

folhas Word onde se efetuaram, manualmente, todas as operações necessárias para o seu 

reconhecimento pelo software SDIS-QGES. Além destas operações, foram também 

recodificados alguns dos códigos referentes às categorias do final do processo ofenivo, 

nomeadamente: i) os finais por remate dentro (Frd), remate defendido pelo guarda-redes 

(Fgr), remate fora (Ffr) e remate contra adversário (Fca) foram agrupados numa só 

categoria, designada final por remate (FRR); ii) final com livre direto (Fld), final com 

pontapé de canto (Fpc) e final com grande penalidade (fgp) foram agrupados numa nova 
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categoria, designada final do processo ofensivo atingindo o quarto ofensivo de forma 

controlada (FSOC); iii) final por lançamento para fora (Ff) e final por infração às leis do 

jogo foram agrupadas numa nova categoria denominada final do processo ofensivo por 

infração às leis do jogo (FLJ). 

Desta forma, foram criados 3 ficheiros (um por equipa), contendo os registos de todas 

as sequências observadas. A partir do ficheiro para cada equipa, foram seleccionadas as 

sequências que se caracterizavam pelos diferentes métodos de jogo ofensivo analisados 

(contra-ataque, ataque rápido e ataque posicional), dando origem a três ficheiros por 

equipa (um para cada método de jogo ofensivo), nove no total. 

Posteriormente, e de forma individual, os dados destes nove ficheiros foram copiados 

para o software SDIS-GSEQ para windows (versão 5.1), dando origem a nove ficheiros 

MSD, a partir dos quais se realizou a análise sequencial, pela técnica de retardos ou de 

transições (lag method). Com este intuito, construímos o quadro 3.13, onde são 

definidas as condutas critério e as condutas objeto nas prespetivas prospetiva, 

retrospetiva e retrospetiva-prospetiva.  

O processo de determinação da excitatoriedade da relação entre as condutas critério e as 

condutas objeto decorreu do seguimento dos seguintes preceitos: i) as cadeias de retardo 

serão tão longas quanto maior for a existência de continuidade exvitatória entre as 

condutas critério e as condutas objeto, nunca excedendo os 5 retardos, tanto 

prospetivamente como retrospetivamente; ii) só considerámos as transições cujo valor z 

fosse igual ou superior a 1,96, por ser este o valor que representa uma maior 

probabilidade de transição que o esperado pelo mero conceito de sorte ou acaso, 

existindo assim uma dependência excitatória ou positiva (Bakeman & Gottman, 1989). 
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Quadro 3.13 – Perspetivas prospetiva, retrospetiva e retrospetiva-prospetiva utilizadas para a análise 

sequencial de retardos, tendo como condutas critério o catálogo de condutas que fazem parte do processo 

ofensivo (Início, Desenvolvimento e Final) 

Condutas 

critério 

Condutas Objeto 

 Análise sequencial 

prospetiva 

Análise sequencial 

retrospetiva 

Análise sequencial 

retrospetiva-

prospetiva 

 

 

Condutas de 

Início 

 
Início do processo 

Ofensivo:Ipi, Ipd, 

Ipgr, Ipera, Ipga. 

 

Desenvolvimento do 

processo ofensivo: Dpc, Dpl, 

Dcd, Drc, Ddr, Ddr, Ddu, 

Dgr, Dre, Dcz, Dia, Dagr. 

Final do Processo Ofensivo: 

Fgl, FRR, FSOC, Fbad, FLJ. 

Direção/sentido do passe: 

PFr, PPt, PPl, Pdf, Pdt. 

Altura do passe: Pr, Pma, 

Pa. 

Ritmo de jogo: RJr, RJl 

Espacialização: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Contexto de interação no 

centro do jogo: Pir, Pia, Pip, 

Spinp, SPsr, Spsa. 

 . 

Condutas de 

Desenvolvimento 

 
Desenvolvimento do 

processo ofensivo: 

Dpc, Dpl, Dcd, Drc, 

Ddr, Ddr, Ddu, Dgr, 

Dre, Dcz, Dia, Dagr. 

 

  Início do processo 

Ofensivo:Ipi, Ipd, Ipgr, 

Ipera, Ipga. 

Desenvolvimento do 

processo ofensivo: Dpc, 

Dpl, Dcd, Drc, Ddr, Ddr, 

Ddu, Dgr, Dre, Dcz, Dia, 

Dagr. 

Final do Processo 

Ofensivo: Fgl, FRR, 

FSOC, Fbad, FLJ. 

Direção/sentido do 

passe: PFr, PPt, PPl, Pdf, 

Pdt. 

Altura do passe: Pr, Pma, 

Pa. 

Ritmo de jogo: RJr, RJl 

Espacialização: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Contexto de interação no 

centro do jogo: Pir, Pia, 

Pip, Spinp, SPsr, Spsa. 

Condutas de 

Final 

 
Final do Processo 

Ofensivo: Fgl, FRR, 

FSOC, Fbad, FLJ. 

 Início do processo 

Ofensivo:Ipi, Ipd, Ipgr, 

Ipera, Ipga. 

Desenvolvimento do 

processo ofensivo: Dpc, 

Dpl, Dcd, Drc, Ddr, Ddr, 

Ddu, Dgr, Dre, Dcz, Dia, 

Dagr. 

Direção/sentido do 

passe: PFr, PPt, PPl, Pdf, 

Pdt. 

Altura do passe: Pr, Pma, 

Pa. 

Ritmo de jogo: RJr, RJl 

Espacialização: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Contexto de interação no 

centro do jogo: Pir, Pia, 

Pip, Spinp, SPsr, Spsa. 
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3.3 - Apresentação e discussão dos resultados 

Apresentaremos, de seguida, os principais resultados do tratamento estatístico efetuado 

mediante o recurso a dois tipos de análise.  

Inicialmente, e de forma muito breve, são apresentados os resultados da estatística 

descritiva, bem como os resultados do teste Qui-quadrado a que recorremos para 

averiguar se existiam diferenças estatisticamente significativas no que concerne à 

frequência com que as diferentes equipas recorreram aos diferentes métodos de jogo 

ofensivo para desenvolver as suas sequências ofensivas.  

Seguidamente, será feita a apresentação e discussão dos resultados decorrentes da 

análise sequencial, realizadas com o objetivo de comparar os padrões sequenciais nas 

diferentes equipas, em função dos diferentes métodos de jogo ofensivo.  

 
3.3.1 - Análise descritiva 

 
Nos trinta e seis jogos analisados foi possível observar 660 sequências ofensivas. Na 

equipa do Barcelona, observaram-se 192 sequências ofensivas, nas quais foram 

realizados, em média, 10,1 passes (sd=12.6; min=0, máx.=38) por sequência, enquanto 

na equipa do Inter de Milão foram analisadas 199 sequências ofensivas, com uma média 

de 9,2 passes (sd=6.5; min=0, máx.=38); por sua vez, na equipa do Manchester United, 

foram codificadas 269 sequências ofensivas, sendo 7,4 (sd=5.3; min=0, máx.=24) a 

média de passes efetuada por sequência. 

Através da análise descritiva do número de sequências ofensivas codificada por método 

de jogo ofensivo concluimos que, na amostra seleccionada, o ataque posicional foi o 

método de jogo ofensivo mais utilizado pelas equipas do Barcelona e Inter de Milão 

(38,5% e 39,2%, respetivamente) e, pelo contrário, aquele ao qual a equipa do 

Manchester United menos recorreu (26,4%). Por outro lado, o contra-ataque foi o 

método de jogo ofensivo mais utilizado por esta equipa do Manchester United (46,8%), 

o menos utilizado pelo Inter de Milão (27,1%) e o segundo mais frequente na equipa do 

Barcelona (33,9%). Relativamente ao ataque rápido, constatámos que este é o metodo 

de jogo ofensivo ao qual as equipas do Inter de Milão e Manchester United recorreram 

em segundo lugar (33,7% e 26,8%, respetivamente), tendo em conta a frequência das 

sequências observadas, enquanto que na equipa do Barcelona foram observadas as 
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menores frequências (26,7%) quando comparado com os outros métodos de jogo 

ofensivo.   

Ao compararmos a utilização dos diferentes métodos de jogo ofensivo nas diferentes 

equipas, constatámos que os resultados anteriormente apresentados apenas assumem 

significado estatístico (X2(2)=36.8; p=0.000; n=245) no que concerne à comparação dos 

contra-ataques realizados pela equipa do Manchester United relativamente às outras 

duas equipas, ou seja, esta equipa recorreu com mais frequência a este método de jogo 

ofensivo no desenvolvimento do seu processo ofensivo. Estes resultados parecem 

confirmar o que sugerem Hughes e Franks (2005) quando consideram que o jogo direto 

ainda permeia a forma pela qual a maioria dos clubes jogam na Grã-Bretanha. Todavia, 

determinar qual o estilo de jogo mais eficaz é um dos temas que tem sido discutido 

desde há muito tempo pelos investigadores da área.   
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3.3.2 – Análise sequencial 
 

Apresentamos, de seguida, os padrões de jogo encontrados mediante o recurso à técnica 

de análise sequencial de retardos. 

3.3.2.1 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de início do contra-ataque 

No quadro 3.14 apresentamos os padrões conducturais detetados quando tomadas como 

critério as condutas de inicío do processo ofensivo.  

 

Quadro 3.14 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de início do processo 

ofensivo, tendo como condutas objeto as condutas comportamentais (DPO, FPO); as condutas estruturais 

e as contextuais (CJ, RJ). 

 Início do Processo Ofensivo 

 Barcelona  

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção --- --- --- --- --- 

Desarme Ddr (2.24) 

Pfr (2.02) 

--- --- --- --- 

 --- Z9 (2.20) Z9 (2.56) --- --- 

Ação do guarda-redes --- Ddr (2.47) Dcd (2.71) --- --- 

Z2 (5.52) Z6 (2.55) Z6 (2.15) Z5 (3.42) --- 

--- Pip (1.96) --- --- --- 

Interrupção 

regulamentar a favor 

Drc (2.58) --- --- --- --- 

--- Z12 (2.34) Z7 (3.09) Z7 (2.37) --- 

Pir (2.83) --- --- --- --- 

 Inter de Milão 

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção Dcd (2.01) --- --- --- --- 

Desarme Ddr (2.78) Dcz (2.02) --- --- --- 

 ----- Z4 (2.51) 

Z12 (1.99) 

   

Ação do guarda-redes Dpl (2.74) 
Dia (2.74) 

Pal (3.16) 

Dia (2.06) --- --- --- 

Z1 (2.74) Z8 (1.99) Z8 (2.08) 

Z11 (2.06) 

Z8 (2.48) Z8 (2.36) 

Interrupção 

regulamentar a favor 

Drc (2.01) 

Pma (4.58) 
Rjl (2.37) 

Dpc (2.20) Dre (2.11)   

Pir (3.29)     

 Manchester United 

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção Z8 (2.39) Z8 (2.28) --- --- --- 

 Pip (2.52) --- Spsr (2.14) --- --- 

Desarme Z10 (2.23) --- Z9 (2.86) Z12 (2.17) --- 

Ação do guarda-redes --- Pfr (2.00) --- --- --- 

Z2 (2.92) 
Z3 (5.26) 

Z6 (2.08) Z6 (2.73) Z6 (3.35) Z6 (2.30) 

--- Pip (4.18) --- --- --- 

Interrupção 

regulamentar a favor 

Drc (2.20) 

Dia (2.98) 

Ddu (2.84) 

 

Dcz (2.39) --- --- 

--- Z7 (2.08) 
Z9 (2.06) 

--- --- --- 

--- Spinp (4.45) --- --- --- 
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Os resultados sugerem que a recuperação da bola mediante a interceção da mesma induz 

uma grande variabilidade de comportamentos na equipa do MU. Todavia, emergem 

regularidades relativamente às zonas do campo excitadas (zona 8), bem como aos 

contextos de interação, ou seja, a sequência tende a desenvolver-se, numa primeira fase, 

em contexto de igualdade numérica pressionada, desenrolando-se, posteriormente, em 

condições mais favoráveis (superioridade numérica relativa). Por sua vez, na equipa do 

IM, a recuperação da bola por interceção ativa o desenvolvimento por condução, tal 

como no estudo realizado por A. Silva (2004). Supomos que esta condução de bola seja 

realizada pelo mesmo jogador que efectua a interceção, tentando deste modo progredir 

para zonas de maior ofensividade, procurando tirar proveito da baixa organização 

defensiva adversária. Também J. Lopes (2007) encontrou padrões curtos relativamente a 

esta conduta critério; no entanto, no seu estudo, a conduta de início do processo 

ofensivo por interceção era excitatório de uma receção/controle da bola seguida de 

passe para a frente.  

No que concerne ao início do processo ofensivo por desarme, constatámos uma 

probabilidade superior ao acaso de, na equipa do BA, ser excitado o drible, o passe para 

a frente e a zona 9. De forma similar, também na equipa do IM é ativado o drible, sendo 

que, no caso desta equipa, ativa ainda o cruzamento, assim como as zonas dos 

corredores laterais (zonas 4 e 12). Por seu turno, na equipa do MU, este tipo de 

recuperação de bola excita sobretudo as zonas laterais do sector ofensivo (zonas 10 e 

12), bem como a zona 9 do sector médio defensivo. Assim, induzimos que esta ação 

dinâmica de recuperação da bola possa estar relacionada com comportamentos que 

procuram tirar proveito do desequilíbrio da defesa adversária (passe para a frente, drible 

e cruzamento).  

Em estudos realizados anteriormente (J. Lopes, 2007; A. Silva, 2004), este tipo de 

recuperação da bola excitava a conduta de condução da bola, tendo os autores referido 

que esta seria realizada, em princípio, pelo mesmo jogador que efectua o desarme. Ora, 

também no nosso estudo, cremos que o drible é efetuado pelo jogador que efetua o 

desarme ou por um colega de equipa que esteja em situação de ajuda ou cobertura 

defensiva, procurando criar desequilíbrios nas zonas laterais (em todas as equipas), 

permitindo a execução de gestos técnicos como o drible (BA e IM) e o cruzamento (IM) 

que poderão criar desiquilíbrios na estrutura defensiva adversária.  
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A análise dos resultados relativos ao início do PO por recuperação da bola pelo guarda 

redes, permitiu verificar a existência de padrões longos para todas as equipas 

relativamente às configurações espaciais, possibilitando uma análise das características 

específicas de cada equipa. Assim, na equipa do BA, quando o contra-ataque se inícia 

por intermédio desta ação, verificámos que a sequência ofensiva tende a desenvolver-se 

sobretudo pelas zonas centrais (zonas 2 e 5) e a zona lateral direita do meio campo 

defensivo (zona 6), mediante ações como o drible e a condução da bola, propiciando 

uma transição rápida, procurando tirar proveito dos contextos de interação que, de certa 

forma, se apresentam favoráveis (igualdade pressionada). Também na equipa do MU, 

existe uma tendência para estas sequências de contra-ataque se desenvolverem pela 

zona central (zona 2) e por ambas as zonas do corredor lateral direito do meio campo 

defensivo (zonas 3 e 6), sendo ativada a conduta passe para a frente. Por sua vez, a 

análise dos dados relativos à equipa do IM permitiu constatar determinadas 

regularidades que a distinguem das outras duas equipas, porquanto, após a recuperação 

da bola pelo guarda-redes, existe uma reposição de bola efectuada mediante um passe 

longo e alto, provavelmente com o intuito de explorar o adiantamento das linhas do 

adversário e, possivelmente, uma certa desorganização da equipa adversária, 

possibilitando, desta forma, uma passagem rápida ao meio campo ofensivo. De salientar 

que são excitadas as zonas centrais do meio campo ofensivo (zonas 8 e 11), ao contrário 

do que sucede nas equipas do BA e IM como descrevemos anteriormente. 

Tendências semelhantes às descritas anteriormente foram encontradas noutros estudos 

(J. Lopes, 2007; Ramos, 2009; A. Silva, 2004); todavia, as características das amostras 

destes estudos (seleções nacionais e equipas participantes na Liga dos Campeões) não 

permitiram indagar acerca das características específicas das diferentes equipas, mas 

sim características comuns. 

Relativamente ao inicío do processo ofensivo por interrupção regulamentar a favor, 

detectámos, em todas as equipas, a ativação da receção/controle da bola, à semelhança 

dos resultados obtidos por Ramos (2009). Na equipa do BA, esta receção/controle da 

bola é efetuada em contextos de inferioridade numérica relativa (Pir), desenvolvendo-se, 

ulteriormente, a sequência ofensiva nas zonas laterais do meio campo ofensivo (zonas 7 

e 12). Do mesmo modo, na equipa do MU são excitadas as zonas laterais do meio 

campo ofensivo (zonas 7 e 9), denotando-se uma tendência para o contra-ataque se 

desenvolver por intermédio de ações como a intervenção do adversário sem êxito, o 



Capítulo III 

116 
 

duelo e o cruzamento. Por sua vez, na equipa do IM, também é ativada (com maior 

força de coesão) a conduta de passe a meia altura, ao nível do retardo 1 sendo, 

posteriormente, adotados comportamentos (passe curto) que propiciam, em nossa 

opinião, uma maior segurança na manutenção da posse de bola e que facilitam o 

posterior desenvolvimento da sequência de contra-ataque por remate. 

 
3.3.2.2 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de desenvolvimento do 

contra-ataque 

No quadro 3.15 encontram-se os padrões detetados para a conduta critério de 

desenvolvimento do PO por passe curto/médio, passe longo e receção/controle da bola 

tanto numa perspetiva retrospetiva como prospetiva. 

Ao analisarmos os dados relativos à equipa do BA (passe curto/médio), constatámos a 

existência de um padrão linear em que o seu max-lag se situa ao nível da quarta posição 

em ambos os sentidos de análise, quando tomadas como objeto as condutas 

comportamentais. Esta conduta é ativada quer por ela própria, quer por outras condutas 

de desenvolvimento do processo ofensivo, tais como as de condução da bola e 

receção/controle, sendo de notar que a conduta de receção/controle é a que apresenta 

uma maior força de coesão tanto ao nível dos retardos -1 e 1. De referir, também, o 

facto do passe curto ativar, tanto em termos prospetivos como retrospetivos, o passe 

diagonal para trás. Tal como refere M. Silva (2009), a variabilidade da utilização dos 

espaços evita a mecanização do jogo de ataque, adversando as forças defensivas das 

equipas adversárias que, normalmente, se concentram na zona onde está a bola. O 

recurso ao passe curto para trás, ou diagonal para trás poderá ser o início dessa tentativa 

de mudança de ângulo pelas linhas de passe atrasadas.  

Encontrámos algumas semelhanças quando comparámos os padrões de contra-ataque 

anteriormente descritos com os da equipa do MU, nomeadamente, o facto de esta 

conduta ser ativada pelas condutas de receção/controle e de condução da bola, sendo 

que a conduta que apresenta maior força de coesão é a de receção/controle da bola, tal 

como na equipa do BA. Em termos prospetivos, esta conduta também excita a 

receção/controle, a condução da bola e a intervenção do adversário sem êxito. Estes 

resultados parecem demonstrar que, mais do que nas outras equipas, estas ações são 

efetuadas sem ter uma “preocupação excessiva” com a manutenção da posse de bola ou, 
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por vezes, “arriscando” ao ponto de permitir a intervenção do adversário (ainda que sem 

êxito). 

Quadro 3.15 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Desenvolvimento 

do Processo Ofensivo (Passe curto/médio, Passe longo, receção/controle da bola), tendo como condutas 

objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 
--- 

Dpc(2.05) Drc (3.26) Dpc (2.10) 
 

 

Z4(2.11) 

Drc (6.56) 
Dcd (3.09) 

Pdt (2.12) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Drc (8.41) 
Ppt (1.98) 

Pdt (2.19) 

Pma (2.82) 

Dpc (4.10) Drc (2.11) Dpc(2.05)  
--- 

--- --- --- --- ---  

Passe 

Longo 

Flj (2.21) 

Ddu (5.77) 

--- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

Z6 (3.01) Z6 (2.37) Z3 (4.06) 

Z6 (2.92) 

 

--- 

Z6(2.32) Z6(2.90) Z6(4.82)  

--- 

   Spsr(1.99) Spsr (2.00)       

--- --- --- --- Ipera(2.58) 

Dpc(8.41) 
Receção/ 

controle da 

bola 

Dpc(6.56) 

Pdf(2.01) 

--- --- --- --- 

--- Z2(2.22) --- Z7(1.98) Z4(1.98) Z4(3.39) --- --- --- --- 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Drc(4.80) 
Ddr(2.35) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Dcd(2.15) 
Drc(9.08) 

Ppl(3.47) 

Ppt(3.31) 
Pma(3.41) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Ipgr(2.74) 
Drc(3.27) 

 

 

Passe 

Longo 

Ddu(4.91) 
Dia(3.22) 

Ppt(3.97) 

Pma(2.71) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 Z1(2.03)  Z1(4.40) Z2(4.06) Z3(4.58)      
--- --- --- --- ---  Spinp(2.11) --- --- --- --- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Ipera(3.10) 
Dpc(9.08) 

Pr(2.87) 

Receção/ 

controle da 

bola 

Dpc(4.80) 
Dpl(3.27) 

Pal(2.88) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

--- --- --- --- --- --- Spsr(2.21) --- --- --- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 

Dcd(2.48) 
Drc(7.99) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Dcd(5.59) 
Drc(8.56) 

Dia(2.09) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

--- --- --- --- --- --- Z8(2.37) --- --- --- 

   Pir(2.19) ----- Spinp(1.99)  --- --- --- --- 

 
--- 

 

--- 

 
--- 

 

--- 

Ddu(3.14) 
 

 

Rjl(3.96) 

Dpc(2.08) 
 

 

Rjl(3.37) 

Drc(2.09) 
Ppt(3.16) 

Pdt(5.59) 

--- 

 

Passe 

Longo 

Fbad(4.09) 
Ddu(4.25) 

Ppl(2.13) 

Pma(2.36) 

Fsoc(2.17) 
 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Z4(2.34) Z2(2.92) Z6(3.40) --- Z1(2.78) 
Z6(2.05) 

--- Z9(2.85) Z4(3.00) --- --- 

   --- --- --- --- Spsr(2.04)  --- --- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ipera(2.20) 

Dpc(8.56) 

Dcz(3.37) 

Receção/ 

controle da 

bola 

Dpc(7.99) 

Dpl(2.09) 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- --- Z6(2.14) --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- Spinp(2.80) --- --- --- 
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No que concerne à equipa do IM constatámos que, retrospetivamente, a conduta de 

passe curto é ativada pelas condutas de receção/controle da bola e drible. 

Prospetivamente, as semelhanças com os padrões das outras equipas também são 

notórias, sobretudo relativamente às condutas excitadas, como a condução da bola, o 

passe para trás e a receção/controle da bola. Todavia, o passe curto, quando considerado 

como conduta critério nas ações de contra-ataque da equipa do IM, também ativa o 

passe para o lado e o passe a meia altura, executados em condições de interacção que 

lhes são favoráveis, designadamente, condições de superioridade numérica relativa. 

Também A. Silva (2004) e J. Lopes (2007) encontraram relações semelhantes às 

descritas anteriormente nos seus estudos. De realçar o facto de, nas equipas do BA e do 

IM, o passe curto/médio ativar o passe para trás. Apesar da velocidade de circulação que 

caracteriza este MJO, a realização do passe para trás não comporta necessariamente um 

aspeto negativo, uma vez que, quando convenientemente utilizado, este constitui um 

passe positivo, no sentido de permitir a um jogador receber a bola numa posição mais 

recuada, garantindo uma maior visibilidade do espaço de jogo (Mahe, 1985, citado por 

Garganta, 1997).  

No que respeita ao desenvolvimento do contra-ataque por passe longo, pudemos 

constatar que, na equipa do BA, esta conduta é ativada pelas zonas do corredor lateral 

direito do meio campo defensivo (zona 3 e 6) e por contextos de superioridade numérica 

relativa. Supomos que este passe longo é, muitas vezes, executado por um dos defesas 

centrais, nomeadamente pelo jogador Gerard Piqué que, frequentemente, após uma 

receção/controle da bola efetua uma condução por esta zona do terreno de jogo para, de 

seguida, efectuar o passe longo para zonas de maior ofensividade. Prospetivamente, 

existe uma forte probabilidade de, após um passe longo, existir um duelo com um 

adversário ou, então, de a sequência ofensiva terminar devido a uma infração das leis do 

jogo (e.g., lançamento para fora, fora de jogo, falta), de forma semelhante ao que 

concluiu M. Silva (2009), no estudo que realizou com a equipa do BA.  

Quanto à equipa do MU, encontrámos, em termos retrospetivos, um padrão mais longo 

quando comparado com os das restantes equipas, sendo o passe longo ativado por 

condutas como o duelo, a receção/controlo da bola, o passe para trás e o passe diagonal 

para trás, sendo esta última conduta a que apresenta maior força de coesão. J. Lopes 

(2007) também obteve resultados semelhantes no seu estudo, tendo sugerido que o facto 

de, no momento imediatamente anterior à conduta critério, existir uma ação de 
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receção/controle (e no caso do nosso estudo também um passe para trás, ou passe 

diagonal para trás), é indicador de que os jogadores necessitam de preparar a execução 

deste gesto técnico que se reveste de alguma dificuldade, mediante a procura das 

condições mais favoráveis, que, no nosso caso, também parecem, igualmente,  efectivar-

se mediante contextos de interação caracterizados pela superioridade numérica relativa. 

Em termos espaciais, é ativado sobretudo pelas zonas laterais do SMD (4 e 6) e pelas 

zonas 1 e 2 do SD. Prospetivamente, a conduta critério ativa comportamentos de 

desenvolvimento por duelo, passe para o lado e passe a meia altura, bem como ações de 

final de processo ofensivo com (atingir o ¼ ofensivo de forma controlada) e sem 

eficácia (recuperação da posse de bola pelo adversário), em zonas do SMO (zona 9) e 

SMD (zona 4), o que nos permite concluir que a bola é enviada de zonas mais 

defensivas para zonas de maior profundidade através do passe longo, tanto em 

profundidade como em largura.  

Relativamente ao IM, verifica-se que, retrospetivamente, o passe longo é ativado por 

uma recuperação de bola pelo guarda-redes ou por uma receção/controle da bola. 

Prospetivamente, esta conduta ativa comportamentos de desenvolvimento por duelo, 

desenvolvimento por intervenção do adversário sem êxito e passe para trás, em 

contextos de igualdade numérica. Assim, depois de um passe longo, o jogador recetor 

da bola que se encontra em situação de igualdade numérica, para além das opções 

descritas anteriormente, opta por jogar para trás, por forma a que o PO tenha 

continuidade a partir de zonas mais recuadas, porém, provavelmente, numa situação 

mais favorável para o jogador que dará continuidade a estas sequências de contra-

ataque. Ao contrário das restantes equipas, no IM, o passe longo não ativa nenhuma das 

condutas de final do processo ofensivo. Outra das características particulares desta 

equipa, quando comparada com as restantes, é que o passe longo apenas é ativado a 

partir de zonas do SD (1,2,3). 

A utilização do passe longo permite uma transição rápida de zonas mais recuadas para 

zonas de maior ofensividade, todavia os resultados encontrados levam-nos a questionar 

acerca da eficácia da utilização desta conduta tendo em conta, sobretudo, que este tipo 

de passes (normalmente altos) acarretam, usualmente, uma dificuldade acrescida para o 

jogador que efetua a receção/controle da bola, sendo momentos privilegiados pelas 

equipas adversárias para efetuar pressão sobre este jogador numa tentativa de recuperar 

a posse da bola. 
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De forma semelhante ao sucedido em estudos realizados anteriormente (J. Lopes, 2007; 

A. Silva, 2004), quando tomada como critério a conduta de desenvolvimento do PO por 

receção/controle da bola, encontrámos padrões conduturais curtos para as equipas 

analisadas se consideradas como condutas condicionadas as condutas comportamentais. 

Em todas as equipas esta conduta apresenta, nas duas perspetivas de análise, uma 

probabilidade de transição para condutas de desenvolvimento do processo ofensivo 

(nomeadamente as condutas de passe) superior ao acaso, sendo com a conduta de passe 

curto que se verifica uma maior força de coesão, corroborando os resultados dos estudos 

realizados anteriormente (Barreira, 2006; J. Lopes, 2007; Ramos, 2009; A. Silva, 2004). 

Todavia, em termos retrospetivos, também é ativada por uma interrupção regulamentar 

a favor, sendo que, na equipa do MU, é ativada, ainda, pelo desenvolvimento por 

cruzamento, o que nos leva a supor que, após este gesto técnico, existe a probabilidade 

dos jogadores desta equipa efetuarem uma receção/controle da bola, preparando, deste 

modo, a execução da ação seguinte em condições que lhes sejam mais favoráveis.  

 

No quadro 3.16, encontramos os padrões verificados para a conduta critério de 

desenvolvimento do PO por condução de bola, drible e cruzamento. 

No que concerne à equipa do BA, para a conduta critério de desenvolvimento do 

processo ofensivo por condução da bola, detetámos um padrão conductural curto, em 

termos retrospetivos, quando consideradas como condutas objeto as condutas 

comportamentais. Desta forma, o max-lag em termos prospetivos encontra-se ao nível 

do retardo -2, sendo ativada por uma receção/controle da bola. Em termos prospetivos, a 

condução da bola ativa as condutas de passe curto, receção/controle e intervenção do 

adversário sem êxito. 

A equipa do MU é aquela que apresenta um padrão mais curto quando consideradas 

como condutas objeto as condutas comportamentais, situando-se o max-lag na primeira 

posição, tanto em termos prospetivos como retrospetivos. Assim, do ponto de vista 

retrospetivo, a condução de bola parece ser ativada com maior intensidade por um passe 

curto efetuado diagonalmente ao eixo de ataque, enquanto do ponto de vista prospetivo 

ativa com maior força de coesão o desenvolvimento por drible, seguindo-se, com menor 

força de coesão, o passe curto e raso, para além de, em termos espaciais, ativar a zona 

10. 
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Quadro 3.16 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Desenvolvimento 

do Processo Ofensivo (Condução da bola, Drible e Cruzamento), tendo como condutas objeto as condutas 

comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- Drc(3.42) --- Condução 

de bola 

Dpc(3.09) Drc(3.06) --- Dia(2.15) --- 

--- --- --- --- Z6 (2.02) --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- Ipd (2.24) 
Pfr (2.45) 

 Fgl (3.32) Dcz(2.00) Dcz (3.07) --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Z10(3.35) 

 

Z8 (2.16) 

Z10 (2.17) 
Z11 (2.17) 

Drible 

(1x1) 

Z10 (2.19)  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ddr(5.48) --- Ddr (3.07) Ipd (2.00) 
Ddr(2.00) 

Pal (3.28) Cruza-

mento 

Fgl (2.82) --- --- --- --- 

--- --- --- Z8 (2.58) --- Z11 (7.52) --- --- --- --- 

--- --- --- --- Spinp(2.28) Pir (2.04) --- --- --- --- 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ipi(2.01) 

Dpc(2.15) 

Pma(2.07) 

Condução 

de bola 

Ddr(2.30)  

--- 

Ddr(2.22) Ddr(2.78)  

--- 

--- Z2(2.03) Z2(3.31) Z3(3.35) Z5(2.40) --- Z11(2.92) --- --- --- 

--- ---- --- Pip(2.67) --- --- --- --- --- --- 

 

Ddr(3.61) 

 

Dcd(2.78) 

 

Dcd(2.22) 

 

--- 

Ipd(2.78) 

Dcd(2.30) 
Drible 

(1x1) 

 

Dpc(2.35) 

Pr(2.60) 

Ppt(2.38) Dcz(4.62) 

 
 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- Z12(2.78) Z7(2.59) --- Z10(2.05) --- --- 

     Pir(2.63)     

--- --- --- Ipd(2.02) 

 

--- Cruza-

mento 

Dre(8.86) 

Pfr(1.98) 

--- 

 

--- --- --- 

--- --- --- --- --- Z11(3.30) Z10(2.99) --- --- --- 

--- --- Spinp(2.17) Spinp(2.67) --- Spsa(8.33) --- --- --- --- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Dpc(5.59) 
Pdf(2.11) 

 

Condução 

de bola 

Dpc(2.48) 
Ddr(4.87) 

Pr(2.01) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

--- --- --- --- --- --- Z10(2.78) --- --- --- 

--- --- --- --- Dcd(4.87) 

Ppt(2.47) 
Drible 

(1x1) 

 

---- Ddu(2.13) --- --- --- 

     --- --- Z7(2.23) --- Z7(4.20) Z10(4.93) 

Z12(3.72) 

Z11(3.65) --- --- --- 

      --- --- --- --- Spinp(2.39) 

 
Pir(2.73) 
Spsa(2.16) 

--- --- --- --- 

--- --- --- --- --- Cruza-

mento 

Drc(3.37) 
 

 --- --- --- 

Z8(2.36) --- 

 

 

Z8(4.28) Z11(4.63) 

Z12(4.43) 

Z9(2.24) 

--- 

 

 

Z11(9.85) Z11(4.43) --- --- --- 

     --- --- Spinp(2.24) Spinp(2.16) --- Pir (2.82) Pir(2.15) --- --- --- 

 
Relativamente à equipa do IM, a condução de bola parece ser ativada, 

retrospetivamente, por uma interceção de bola ou por um passe curto efetuado a meia 

altura ativando, prospetivamente, o drible. Em termos espaciais, verificámos que, 
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retrospetivamente, é ativada pelas zonas do meio campo defensivo (zonas 2,3 e 5) e 

ativa, prospetivamente, a zona central do setor ofensivo (zona 11). 

Os resultados demonstram que a condução de bola mantém uma probabilidade de 

transição mais forte com as condutas de drible nas equipas do IM e MU, o que sugere 

que, no desenvolvimento dos contra-ataques, estes jogadores optam por ações 

individuais com o intuito de ultrapassar a estrutura adversária, ao passo que, na equipa 

do BA, essa progressão parece ser efetuada mediante o recurso a condutas que 

privilegiam a segurança na manutenção da posse da bola (passe curto). 

No que concerne ao drible, quando tomado como conduta critério na equipa do BA, 

constatámos que, em termos retrospetivos, é precedido de um início por desarme ou um 

passe para a frente e ativa, em termos prospetivos, as condutas de remate com obtenção 

de golo, bem como o desenvolvimento por cruzamento. Estes resultados realçam a 

importância desta conduta aquando da realização das sequências de contra-ataque por 

parte da equipa do BA conduzindo a situações de finalização com eficácia (golo), à 

semelhança do que havia constatado M. Silva (2009) no estudo que realizou com uma 

equipa do BA. A relação excitatória com a conduta de cruzamento também foi detetada 

em estudos anteriores (A. Silva, 2004; M. Silva, 2009). Em termos espaciais, 

verificámos que as zonas que ativam o drible em termos retrospetivos são as do corredor 

central no meio campo ofensivo (zonas 8 e 11) ou a zona do corredor lateral esquerdo 

no setor ofensivo (zona 10), ou seja, zonas do setor ofensivo associadas à presença de 

avançados fortes nas situações de “um contra um”, e também como resultado do 

repetido aparecimento de jogadores vindos de outras linhas/setores para apoiar o PO, 

tais como os laterais ou médios interiores (M. Silva, 2009).  

O padrão encontrado para a equipa do MU apresenta caraterísticas diferentes do 

anteriormente descrito para a equipa do BA. Em termos retrospetivos, parece ser ativado 

com maior força de coesão por uma condução de bola; no entanto, a conduta de passe 

para trás também ativa este gesto técnico. Em termos prospetivos, ativa o duelo (retardo 

2), portanto, induz condutas que envolvem um maior risco na manutenção da posse de 

bola do que aquelas que são ativadas na equipa do BA. Em termos espaciais, 

retrospetivamente, é ativado pela zona 7 (corredor lateral esquerdo) e ativa as zonas do 

setor ofensivo (10, 11 e 12), se bem que a zona em que se verifica uma maior força de 

coesão é a zona 10. Em termos contextuais, o drible é ativado por situações de 

igualdade numérica não pressionada e ativa, prospetivamente, para além de contextos de 
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inferioridade relativa, contextos de superioridade absoluta, ou seja, existem situações 

em que o drible se reveste de grande importância e eficácia na criação de condições 

contextuais que são favoráveis a esta equipa. 

No que concerne aos dados relativos ao IM, verificámos que o drible é ativado, 

retrospetivamente, por um início por desarme, pela condução de bola ou por ele próprio. 

Prospetivamente, ativa condutas que se encontram relacionadas com a manutenção do 

processo ofensivo, nomeadamente, o passe curto, raso e para trás, bem como o 

cruzamento. Em termos espaciais, é ativado pela zona 12 e ativa as zonas 7 e 10 

(corredor lateral esquerdo). 

Deste modo, comparando as três equipas, parece que o drible se afigura com uma 

conduta mais relacionada com o sucesso nas sequências de contra-ataque desenvolvidas 

pela equipa do BA, quando comparadas com as restantes. 

Quando tomado o cruzamento como conduta critério, constatámos que, na equipa do 

BA, é ativado sobretudo pelo drible e pelo passe alto e pelo início da sequência ofensiva 

por desarme. Assim, esta forma dinâmica de recuperação da bola excita este 

comportamento que, provavelmente, está relacionada com a criação de perturbações na 

estrutura defensiva adversária. Verificámos, ainda, que existe uma probabilidade 

superior ao acaso dos contra-ataques desta equipa que se desenvolvem por cruzamento 

terminarem com eficácia absoluta, ou seja, com um remate com obtenção de golo na 

zona central do setor ofensivo. Assim, parece que os jogadores do BA fazem uso da sua 

qualidade técnica para aproveitar da melhor forma a desorganização defensiva 

adversária que caracteriza este MJO, obtendo um elevado grau de eficácia no momento 

que se segue à execução do cruzamento. 

Por sua vez, na equipa no MU, verificámos que existe uma grande diversidade de 

comportamentos que excitam esta conduta (o que se comprova pela ausência de 

condutas que excitam o desenvolvimento por cruzamento), sendo de salientar que existe 

uma tendência para a sequência ofensiva se desenvolver pelo corredor central (zonas 8 e 

11) divergindo, posteriormente, para o corredor lateral direito (zonas 9 e 12) em 

situações de igualdade numérica não pressionada. Prospetivamente, para além de ativar 

a zona central e contextos de inferioridade numérica relativa (de forma semelhante ao 

que sucede com a equipa do BA), detectámos que esta conduta ativa o desenvolvimento 

por receção/controle da bola, conduta que, de certa forma, poderá estar relacionada com 

a preparação para a execução de comportamentos posteriores em melhores condições. 
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No entanto, o desenvolvimento do contra-ataque por cruzamento não induz uma 

finalização tão eficaz como aquela que verificámos na equipa do BA. 

Relativamente à equipa do IM, verificámos que o cruzamento é ativado pelo início do 

PO por desarme tal como sucede na equipa do BA e ativa, prospetivamente, com maior 

força de intensidade, o desenvolvimento por remate na zona central do setor ofensivo. 

Os contextos de interação que ativam esta conduta são os de igualdade não pressionada, 

sendo de sublinhar que, ao contrário das restantes equipas analisadas, o cruzamento na 

equipa do IM ativa contextos de superioridade absoluta. Todavia, o facto de ter três ou 

mais jogadores do que a equipa adversária, nesta situação de finalização, não se traduz 

na obtenção de uma finalização com obtenção de golo, ao contrário do que sucede com 

a equipa do BA que, mesmo estando numa situação de desvantagem numérica, parece 

conseguir maior eficácia. 

Diversos autores (Caldeira, 2001; Garganta, 1997; J. Lopes, 2007; Mombaerts, 2000; A. 

Silva, 2004) têm procurado estudar a utilização dos corredores laterais como espaços 

privilegiados para as equipas desenvolverem as suas ações ofensivas. Destes estudos 

resultam alguns aspetos contraditórios acerca da relação entre a utilização do espaço e a 

eficácia das ações ofensivas. Ao analisarmos os resultados das três equipas por nós 

estudadas, parece evidente que a eficácia da utilização do espaço e desta conduta 

critério (cruzamento), especificamente, varia em função das caraterísticas da equipa. No 

entanto, na equipa do IM o cruzamento excita a conduta de remate, tal como no estudo 

de Caldeira (2001), na equipa do MU não mantém nenhuma relação excitatória com as 

condutas de finalização, tal como no estudo de A. Silva (2004), enquanto que na equipa 

do BA excita a conduta de remate com obtenção de golo, relação esta que apenas se 

verificou no estudo que Ramos (2009) realizou com a seleção Espanhola. 

 

No quadro 3.17, estão representados os padrões sequenciais obtidos para o 

desenvolvimento das sequências de contra-ataque por desenvolvimento por duelo e 

intervenção do adversário sem êxito.  

Os resultados permitiram-nos constatar que o desenvolvimento por duelo é ativado, 

retrospetivamente, nas duas equipas (IM e MU) pelo passe longo e alto, à semelhança 

do verificado em diversos estudos anteriores (Caldeira, 2001; J. Lopes, 2007; A. Silva, 

2004). Parece, efetivamente, tal como sugerido pelos autores supra-citados, que estas 

são condutas que, muito provavelmente, se encontram associadas a um pontapé de 
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baliza ou a um passe longo realizado pelo guarda redes para zonas de maior 

ofensividade. Esta ideia surge reforçada pelo facto de serem ativadas zonas do setor 

defensivo nas duas equipas e confirma-se, na equipa do IM, pela existência de uma 

probabilidade de ocorrência do duelo após o início do processo ofensivo através da 

recuperação da bola pelo guarda-redes. A baixa frequência de ocorrência de 

desenvolvimento do contra-ataque por duelo na equipa do BA, não nos permitiu 

efectuar uma análise consistente dos resultados obtidos.  

Quadro 3.17 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Desenvolvimento 

do Processo Ofensivo (Duelo, Intervenção do adversário sem êxito), tendo como condutas objecto as 

condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Pdt(3.28) Ppl(3.42) 

Pma(2.09) 
Int. 

Adversário 

sem êxito 

Fgl(3.32) 

Ddu(4.40) 
Pfr(2.83) 

Pal(2.83) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- --- --- Z11(2.86) --- --- --- 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 Ipgr(4.00) 

 

Dpl(4.91) 

Dia(3.01) 
Pal(2.82) 

Duelo 

 

Ppt(3.97)  

--- 
 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- Z2(2.46) --- --- Z2(8.86) --- ---- --- 

--- --- --- --- Pip(2.18) --- --- --- ---- --- 

--- --- ---  Ipgr(2.06) 
 

Ipgr(2.74) 
Dpl(3.22) 

Int. 

Adversário 

sem êxito 

Ddu(3.01) Dcd(3.31) 
 

--- --- --- 

---   Z5(2.03) Z5(3.20) Z2(3.51) Z1(2.24) --- Z8(2.93) --- --- --- 

--- --- --- --- Pip(2.05) --- --- ---- --- --- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 --- --- --- --- Dpl(4.25) 

Pal(2.97) 
Duelo 

 

--- --- --- --- --- 

Z6(2.37) Z3(3.58)  Z9(3.08) Z2(2.73) Z2(2.18) Z9(2.36) Z9(2.32) --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Ipera(2.98) 
Dpc(2.09) 

Pfr(3.38) 

Int. 

Adversário 

sem êxito 

Pma(2.27) Drc(2.29)  
 --- 

 
--- 

 
--- 

      --- Z5(2.04)  Z3(2.43) 

 Z5(2.27) 

 Z3(2.10) --- 

--- 

--- ---  --- --- --- 

     --- --- --- Pip(2.54) --- --- --- --- --- --- 

 

Para a conduta critério de desenvolvimento do contra-ataque por intervenção do 

adversário sem êxito detetámos, para a equipa do BA, uma relação excitatória em 

termos retrospetivos com as condutas de passe diagonal para trás e passe para o lado a 

meia altura que, possivelmente, se desenvolvem (por nossa interpretação) em zonas 

avançadas do terreno de jogo, uma vez que, em termos prospetivos, esta conduta excita 
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com maior força de intensidade o remate com obtenção de golo, o desenvolvimento por 

duelo e o passe para a frente na zona 11. 

Relativamente à equipa do MU, verificámos que esta conduta é ativada em termos 

retrospetivos por interrupções regulamentares a favor e por passes curtos para a frente. 

O facto de ativar também zonas atrasadas do terreno de jogo, em condições de 

igualdade numérica, induzem-nos a considerar que, neste MJO, a equipa do MU tende a 

procurar executar rapidamente estas interrupções regulamentares (e.g., lançamentos 

laterais), de forma a evitar a reorganização defensiva da equipa adversária; no entanto, o 

desenvolvimento destas ações é realizado em situações que permitem, em algum 

momento, a intervenção do adversário, o que poderia levar à perda da posse de bola 

(que, neste caso, não se confirma). Em termos prospetivos, existe uma relação 

excitatória com a conduta de passe a meia altura, seguida de uma receção/controle da 

bola. 

Relativamente à equipa do IM, os resultados demonstram que esta conduta é ativada, 

retrospetivamente, pelo início do PO por recuperação da posse de bola pelo guarda-

redes nas zonas centrais do meio campo defensivo (zonas 2 e 5), bem como na zona 1, 

procurando rapidamente dar continuidade à sequência ofensiva, mediante a realização 

de um passe longo. Prospetivamente, existe uma relação excitatória com as condutas de 

desenvolvimento por duelo e, posteriormente, com a condução de bola. Os resultados 

parecem estar de acordo com a lógica do jogo, uma vez que os passes longos 

possibilitam que os jogadores da equipa adversária disponham de mais tempo para se 

posicionarem e, assim, disputarem a posse de bola. No caso concreto, esta disputa que 

se traduz numa intervenção sem êxito e num duelo subsequente, resulta na manutenção 

da posse pela equipa do IM, permitindo que estes progridam para zonas de maior 

ofensividade através da condução de bola. 

De uma forma geral, os resultados encontrados relativamente às condutas excitadas 

retrospetivamente são semelhantes aos encontrados por J. Lopes (2007) para o contra-

ataque, contudo, diferentes dos encontrados por A. Silva (2004), que detetou relações 

excitatórias com condutas relacionadas direta ou indiretamente com ações de pré-

finalização, ou finalização, como o cruzamento e o remate. No entanto, este autor não 

analisou os MJO separadamente, tendo analisado a globalidade das ações ofensivas 

registadas em 11 jogos do campeonato do Mundo de Futebol Coreia-Japão 2002. Em 

termos prospetivos, verificámos que a equipa do BA parece obter mais sucesso do que 
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as restantes equipas estudadas, quando os seus adversários não conseguem recuperar a 

bola com êxito.  

 
3.3.2.3 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de final do contra-ataque 

Relativamente ao final do PO com eficácia absoluta, nomeadamente, remate com 

obtenção de golo, podemos observar, no quadro 3.18, a existência de padrões curtos 

para as equipas do BA e IM, e um padrão longo para a equipa do MU, quando 

consideradas condicionadas as condutas comportamentais.  

No que concerne à equipa do BA, constatámos que esta conduta é ativada por ações de 

cruzamento, passe diagonal para trás, ou passe alto e por zonas pertencentes ao setor 

ofensivo (zonas 10, 11 e 12) em condições de inferioridade numérica relativa. Estes 

resultados sugerem que as ações de cruzamento se encontram relacionadas com a 

eficácia desta equipa. A qualidade individual destes jogadores, e da equipa no seu todo, 

permite a obtenção de sucesso mesmo em situações contextuais menos favoráveis (Pir). 

O facto do passe diagonal para trás ativar esta conduta no momento imediatamente 

precedente afigura-se indicador da capacidade que esta equipa possui de conquistar 

espaços muito próximos da linha final, sobretudo na zona central de onde, 

provavelmente, são efetuados estes passes. 

Por sua vez, o padrão obtido para a equipa do MU leva-nos a supor que existe, por um 

lado, uma variedade de comportamento que antecedem o golo (pelo facto de não terem 

sido estabelecidas relações excitatórias ao nível do retardo 1); por outro, que existem 

algumas “barreiras” que a equipa não consegue ultrapassar com a mesma eficácia do 

que a do BA e que se justificam pela intervenção do adversário sem êxito, ao nível do 

retardo -5, e também pelo facto de o golo ser precedido de um remate sem êxito (que 

não resulta em golo, permitindo, no entanto, a manutenção da posse de bola) e de uma 

ação do guarda-redes. Tendencialmente, e ao contrário do que sucede com as outras 

equipas, o golo é ativado por zonas do corredor central do meio campo ofensivo (8 e 11) 

e pela zona 4 do SMD. 

Uma particularidade que resulta da análise efetuada aos dados da equipa do IM, prende-

se com o facto de o golo ser ativado ao nível dos retardos -5, -3 e -2, por zonas do meio 

campo defensivo. Com efeito, reputa-se-nos que, antes do remate com obtenção de golo, 
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a bola é proveniente destas zonas, seguindo-se situações em que existe uma intervenção 

do adversário sem êxito ou um passe para trás na zona 10. 

Apesar de alguns estudos (Hughes & Franks, 2005; Yiannakos & Armatas, 2006) terem 

demonstrado que o racio de golos por remate é superior nas transições rápidas quando 

comparado com os resultados das transições longas, este é um dos aspetos que continua 

a gerar alguma controvérsia, porquanto outras investigações demonstram não existirem 

diferenças significativas entre a eficácia final em ambos os tipos de sequências 

ofensivas (Turner & Sayers, 2010).    

Para a conduta de final de PO por remate, encontrámos um padrão extremamente curto 

para a equipa do BA, sendo excitada com mais intensidade ao nível do retardo -1, a 

conduta passe diagonal para a frente e a zona 8 do terreno de jogo. Por sua vez, para a 

equipa do MU, os dados relativos às zonas excitadas sugerem que os contra-ataques que 

terminam num remate procedem da zona 5 para a zona esquerda do sector ofensivo 

(zona 10), onde é realizado um passe raso que ativa diversas zonas e uma variabilidade 

de comportamentos antes da execução do remate. Relativamente às sequências que 

resultam em remate na equipa do IM, parece emergir uma tendência para uma sucessão 

de receção/controle – passe curto - receção/controle, que induzem a uma deslocação do 

centro do jogo da zona 8, para o corredor lateral direito (zona 12). 

Os resultados relativos às três equipas demonstram que este é um comportamento que é 

ativado por uma diversidade de comportamentos prévios, sendo de realçar que existem 

tendências diferentes nas zonas do terreno que o ativam, ou seja, na equipa do BA é 

ativada, preferencialmente, a zona central do SMO, e as zonas esquerda e direita do SO 

nas equipas do MU e IM, respetivamente. Tendências estas que são diferentes daquelas 

que encontrámos aquando da análise das zonas excitadas quando tomada como conduta 

critério o remate com obtenção de golo. 

Relativamente às sequências de contra-ataque que terminam devido ao portador da bola 

ter atingido o quarto ofensivo de forma controlada, permitindo a manutenção da posse 

de bola (e.g, livres diretos, pontapés de canto, grandes penalidades), constatámos a 

existência de padrões extremamente curtos para todas as equipas no que se refere às 

condutas comportamentais excitadas. 
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Quadro 3.18 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Final do Processo 

Ofensivo com eficácia, tendo como condutas objecto as condutas comportamentais (IPO, DPO); as 

condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Final do Processo Ofensivo Com Eficácia  

Conduta 

Critério 
Barcelona  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Dcz (2.82) 

Pdt (3.16) 
Pal (3.05) 

Golo 

--- --- Z10 (3.00) Z11 (1.96) 

Z12 (1.96) 

--- 

    Pir (2.12) 

--- --- --- --- Pdf (2.27) Remate 

--- --- --- --- Z8 (2.23) 

--- --- --- --- Ppl (2.11) 
Pma (2.11) 

 

FSOC 

--- --- --- --- --- Fpga 

Inter de Milão  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- 

 

--- --- --- Dia (3.45) 

Ppt (3.74) 
Golo 

Z1 (2.04) --- Z5 (2.58) Z5 (2.85) Z10 (2.65) 

--- --- --- --- --- 

--- --- Drc (1.98) Dpc (2.31) Drc (2.24) Remate 

--- ---  Z8 (2.23) Z12 (3.79) 

--- --- --- --- Ddr (2.54)  

FSOC --- --- --- Z12 (2.11) --- 

--- --- --- --- Pfr (2.15)  

Fpga --- --- --- --- Z7 (2.11) 

Z9 (2.66) 

--- --- --- --- Spinp (2.36) 

Manchester United  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

Dia (3.50) --- Dre (2.60) Dagr (2.76) --- Golo 

Z8 (2.01) Z4 (2.68) Z11 (2.76) Z11 (2.49) Z11 (2.43) 

--- --- --- Pr (1.97) 

Rjl (2.06) 

--- Remate 

Z5 (2.40) --- Z10 (2.06) Z10 (2.19) --- 

--- --- --- --- Z10 (2.09) FSOC 

Dpc (2.25) Drc (2.33) --- Dpl (2.17) ---  

Fpga      

 
 
Assim, na equipa do BA, este final de PO mantém uma relação excitatória ao nível do 

retardo -1 com as condutas de passe para o lado realizado a meia altura, que, em nossa 

opinião, estará, provavelmente, relacionado com obtenção de pontapés de canto a favor. 

Por sua vez, na equipa do IM este final é ativado pela conduta de drible. A procura de 

situações de 1x1 na zona ofensiva poderá ser indutora de infrações disciplinares pelo 

adversário, quer seja por faltas cometidas sobre o portador da bola, quer seja sob a 

forma de cedência de pontapés de canto por forma a evitar a progressão deste. 
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Em termos espaciais, esta conduta é ativada, somente, pela zona 10 na equipa do MU.  

A ausência de condutas comportamentais ativadas ao nível dos retardos anteriores 

comprova que esta conduta é excitada por comportamentos diversos.  

No que concerne ao final do PO por passe para dentro da grande área, verificámos que, 

na equipa do MU, existe uma relação excitatória com as condutas de passe curto/médio 

e receção controle da bola ao nível dos retardos -5 e -4, aos quais se segue uma 

variedade de comportamentos (devido à inexistência de condutas ativadas ao nível do 

retardo -3) e um passe longo ao nível do retardo -2 que precede, novamente, uma 

variedade de comportamentos que induzem a que a bola atinja a grande área adversária.  

Relativamente à equipa do IM, esta conduta de final de processo ofensivo mantém uma 

relação excitatória com a conduta de passe para a frente. Esta equipa parece revelar uma 

tendência para orientar os seus contra-ataques para as zonas laterais do SMO, 

procurando deste modo tirar proveito da desorganização da defesa adversária, se bem 

que a ação decorre em contextos de igualdade numérica. 

Os resultados por nós obtidos diferem dos do estudo de J. Lopes (2007) no qual, para 

esta conduta critério eram ativadas condutas como o drible, o cruzamento e o passe para 

trás a meia altura. Em nossa opinião, estas diferenças são resultado da especificidade de 

cada equipa e parece diferenciar-se do conjunto de equipas que se apuraram para os 

oitavos de final da Champions League 2005/2006 analisadas pelo autor. 

 

No quadro 3.19, são apresentados os resultados relativos à análise retrospetiva tomando 

como condutas critério a recuperação da bola pelo adversário e o final da sequência 

ofensiva por desarme, ou seja, relativas aos finais do processo ofensivo sem eficácia. 

Relativamente ao final do PO por recuperação da bola pelo adversário, verificámos que 

ao contrário do que sucede com a equipa do BA em que constatámos a existência de 

uma relação excitatória ao nível do retardo -1 com a zona 10, nas equipas do MU e do 

IM são ativadas zonas do SMD, ou seja, os dados parecem evidenciar que a equipa do 

BA consegue deslocar o centro de jogo até zonas de maior ofensividade, enquanto as 

perdas de bola pelas outras equipas (segundo esta conduta critério) são derivadas de 

ações precedentes do meio campo defensivo. 
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Ao nível das condutas comportamentais, apenas constatámos a existência de padrões 

nas equipas do MU e IM, sendo que, na equipa do MU, existe uma relação excitatória 

com a conduta de passe longo e, na equipa do IM, este final de PO é ativado pelo passe 

longo ao nível do retardo -1 e pela condução de bola ao nível do retardo – 2. Pelo 

anteriormente exposto podemos aduzir que, nas equipas do MU e IM, a utilização do 

passe longo nas sequências de contra-ataque se encontra associada a finais sem eficácia, 

tal como já havíamos constatado nas análises que efetuámos relativamente ao 

desenvolvimento do processo ofensivo por passe longo. 

Quadro 3.19 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Final do Processo 

Ofensivo sem eficácia, tendo como condutas objecto as condutas comportamentais (IPO, DPO); as 

condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Final do Processo Ofensivo Sem Eficácia  

Conduta 

Critério 
Barcelona  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

--- --- --- --- Z10 (3.84) Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário 

--- --- --- --- Dpl (2.21) 

Pfr (2.35) 

Final por 

infração às leis 

do jogo --- --- --- --- Z6 (2.21) 

Inter de Milão  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- --- --- Dcd (2.58) Dpl (3.17) Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário 
--- Z1 (2.26) Z2 (2.26) --- Z6 (3.15) 

--- --- Dpc (2.00) Drc (3.30) Dpc (2.03 Final por 

infração às leis 

do jogo 
--- Z6 (2.47) Z6 (2.78) Z6 (2.79) --- 

Manchester United  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- Dpl (3.10) Dpl (1.97) --- Dpl (4.09) Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário 
--- Z1 (3.02) Z2 (2.64) Z1 (2.64) Z4 (3.76) 

--- --- --- --- Pip (2.86) 

--- --- --- --- --- Final por 

infração às leis 

do jogo 

 
Neste estudo, entendeu-se considerar o final do PO devido às leis do jogo quando existe 

uma falta da equipa atacante no setor ofensivo, seja sobre um adversário, seja por fora 

de jogo ou por lançamento da bola para fora do terreno de jogo (excluindo a ação de 

remate fora). Assim, relativamente à equipa do BA, constatámos a existência de uma 

relação excitatória com as condutas de passe longo para a frente, realizado a partir da 

zona 6 do terreno de jogo. Por sua vez, na equipa do IM, esta conduta parece ativar, 

retrospetivamente, uma sequência de passe curto/médio, receção/controle da bola, passe 

curto/médio, a partir da zona 6 do terreno de jogo. Da experiência decorrente da 

observação dos jogos em questão e considerando a lógica do jogo, pensamos que estes 
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finais do processo ofensivo por infração às leis do jogo são, sobretudo, devido a 

situações de fora de jogo. 

Também nesta situação se verifica que o passe longo mantém uma relação excitatória 

com um final de PO sem eficácia para a equipa do BA. Relativamente à equipa do MU, 

verifica-se uma grande variabilidade de comportamentos associados a esta conduta 

critério, razão pela qual não foi estabelecida nenhuma relação excitatória. 

 
3.3.2.4 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de início do ataque rápido 

Analisando o quadro 3.20, detecta-se a existência de um padrão curto quando o ataque 

rápido se inícia por interceção da bola, ativando o passe curto ao nível do retardo 1 na 

equipa do BA, e ao nível do retardos 1 e 3 na equipa do MU, onde também é ativado o 

ritmo de jogo rápido. Relativamente à equipa do IM, a ausência de condutas ativadas 

sugere que existe uma grande variabilidade de comportamentos após a recuperação da 

bola por intermédio desta forma dinâmica. 

A análise dos dados relativos à recuperação da bola por desarme nas sequências de 

ataque rápido permitiu-nos constatar que, na equipa do MU, é ativada a zona 6 (corredor 

lateral direito) e o contexto de igualdade pressionada.  Por sua vez, na equipa do IM, 

esta forma de recuperação da bola ativa a zona 1 (setor defensivo) existindo, 

posteriormente, uma transição por intermédio de um passe para a frente, desenrolando-

se a sequência pelo corredor central.  

Os dados obtidos por J. Lopes (2007) reportam a existência de um padrão curto 

tomando a recuperação por desarme como conduta critério. Na análise que efetuou com 

equipas que disputaram a Liga dos Campeões, o autor concluiu que esta conduta 

excitava, prospetivamente, o passe a meia altura e a zona 7 do terreno de jogo. Ora, o 

nosso estudo parece refletir a especificidade das diferentes equipas, sendo de salientar 

que enquanto a equipa do IM procura, sobretudo, uma passagem rápida para zonas 

laterais do terreno de jogo da equipa adversária, a equipa do MU tende a fazê-lo 

sobretudo pelas zonas centrais. 
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Quadro 3.20 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Início do Processo 

Ofensivo, tendo como condutas objeto as condutas comportamentais (DPO, FPO); as condutas estruturais 

e as contextuais (CJ, RJ). 

 Início do Processo Ofensivo 

 Barcelona  

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção Dpc (2.62) --- --- --- --- 

Desarme --- --- --- --- --- 

Ação do guarda-redes --- Pal (2.70) --- --- --- 

Z1 (2.77) 
Z2 (2.14) 

Z3 (2.77) 

--- 
Z4(2.01) 

Z6(2.12) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Interrupção 

regulamentar a favor 

Drc (3.45) 

 

Ddu (1.97) 

Ppt (2.09) 

Ddr (1.97) --- --- 

--- Z7 (2.03) --- Z7 (2.03) Z7 (2.84) 

Pir (2.27) --- --- --- --- 

 Inter de Milão 

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção --- --- --- --- --- 

Desarme --- Pfr (2.79) --- --- --- 

Z1 (2.50) --- Z5 (2.00) --- --- 

Ação do guarda-redes --- Dcd (2.35) 
Pfr (2.08) 

--- --- --- 

Z2 (5.74) Z6 (2.59) --- Z12 (2.69) --- 

--- Pia (5.79) --- --- --- 

Interrupção 

regulamentar a favor 

Z9 (2.47) 

Z12 (2.49) 

 

Z12 (3.07) 

 

Z12 (2.49) 

  

Spinp (3.10) Pir (2.27)    

 Manchester united 

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção Dpc (2.22) 

Rjr (2.58) 

--- Dpc (2.34) --- --- 

Desarme --- Z6 (2.16) --- Z6 (2.13) --- 

--- Pip (2.73) ---  --- 

Ação do guarda-redes Rjl (2.06) Dcd (2.32) --- Dcz (5.74) --- 

Z3 (3.97) --- --- --- --- 

Interrupção 

regulamentar a favor 

Drc (3.51) 

Rjl (3.24) 

Dpl (3.16) 

 

Ddr (1.97) 

 

--- --- 

Z9 (2.18) Z9 (2.58) --- --- --- 

--- Spinp (3.24) Spinp (2.40) --- --- 

 
 
A análise dos resultados permitiu-nos também constatar a existência de um padrão 

definido, no que concerne às condutas espaciais, para a equipa do BA, após o início de 

uma sequência de ataque rápido por recuperação de bola pelo guarda-redes. As zonas 

excitadas demonstram coerência com a forma como se posicionam os jogadores desta 

equipa numa situação destas, ou seja, “…defesas centrais afastados para receber a bola, 

defesas laterais e extremos subidos e “bem abertos” … pivot posicionado entre os 

centrais para iníciar a construção e assegurar a transição defensiva, médios interiores 

também “abertos…” (Carvalhal, 2010), o que possibilita que estas sequências se 
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desenrolem, numa primeira fase, em zonas do setor defensivo passando, ulteriormente, 

para zonas de maior ofensividade. 

Por seu turno, na equipa do MU, o início das sequências de ataque rápido por 

recuperação de bola pelo guarda-redes, excita a zona 3 e o ritmo de jogo lento, ao nível 

do retardo 1 sendo, posteriormente, utilizada a condução da bola para atingir zonas de 

maior ofensividade onde é ativado o cruzamento. Os resultados parecem ir de encontro 

à interpretação realizada por A. Silva (2004) que considera que, após uma recuperação 

da bola, a condução durante uns metros pode permitir ultrapassar a linha de pressão do 

adversário, tendo, quando bem realizada, um efeito demolidor. O autor acrescenta ainda 

que pode causar uma “crise de raciocínio tático” no adversário, induzindo situações de 

pré-finalização e/ou finalização. 

Na equipa do IM, também emerge uma tendência para ser ativada, primariamente, uma 

zona do SD (zona 2) e, ulteriormente, ativadas zonas do corredor lateral direito (zona 6 

e 12). Esta transição é efetuada ao nível do retardo 2 mediante a utilização de um passe 

para frente ou através da condução de bola, numa tentativa de deslocar o centro de jogo 

para zonas de maior ofensividade e contextos de interação mais favoráveis, uma vez que 

estas ações são realizadas em contextos de inferioridade numérica absoluta, o que nos 

leva a supor que as linhas do adversário se encontram bastante adiantadas no terreno de 

jogo, tentando a equipa do IM retirar vantagem desta situação. 

A análise destes resultados permitiu concluir que a forma como estas três equipas 

estruturam os ataques rápidos tomando como conduta critério a recuperação da bola 

pelo guarda-redes, apresenta algumas diferenças relativamente aos resultados do estudo 

de J. Lopes (2007). Neste, era excitado ao nível do retardo 1 o passe longo, procurando 

de imediato zonas de maior ofensividade, enquanto que, no nosso estudo, as equipas 

parecem demonstrar uma tendência para “construírem” estas ações a partir do seu setor 

defensivo, progredindo no terreno mediante a condução da bola ou o passe para a frente. 

Quando tomada como conduta critério o início por interrupção regulamentar na equipa 

do BA, verificámos que é ativada a zona 7 (tal como no contra-ataque), o que nos leva a 

sugerir, pela experiência da observação decorrente dos jogos, que estas interrupções 

regulamentares são sobretudo lançamentos de linha lateral, cuja execução origina uma 

receção/controle da bola, à qual se segue um duelo pela manutenção da sua posse ou um 

passe para trás para o jogador que se encontra em apoio, o qual irá realizar um drible de 

forma a conseguir criar desequilíbrios na estrutura defensiva adversária. 
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Um entendimento semelhante ao descrito anteriormente surge para a análise dos 

resultados relativos à equipa do MU que, numa primeira fase, é ativada a conduta de 

receção/controle da bola e um ritmo de jogo lento que serve para “preparar” a realização 

de um passe longo, na zona 9 do terreno de jogo, o qual é seguido da realização de um 

drible. 

Relativamente à equipa do IM, tal como no estudo de J. Lopes (2007), os resultados 

indicam a inexistência de comportamentos mais frequentes relativamente a condutas 

comportamentais, ou seja, observam-se comportamentos posteriores variados. Todavia, 

em termos espaciais verificámos uma associação com as zonas do corredor lateral 

direito do meio campo ofensivo.  

A análise dos resultados das três equipas permitiu-nos constatar que as sequências de 

ataque rápido, que se iníciam por intermédio de uma interrupção regulamentar, tendem 

a desenvolver-se, num primeiro momento, pelas zonas do corredor lateral esquerdo na 

equipa do BA e pelas zonas do corredor lateral direito da equipa do MU e IM.  

O início de uma sequência de ataque rápido por golo adversário só se verificou uma vez 

para a equipa do IM, razão pela qual não é apresentado qualquer resultado. 

 
3.3.2.5 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de desenvolvimento do 

ataque rápido 

No quadro 3.21, apresentamos os padrões detetados para o desenvolvimento do ataque 

rápido, quando tomadas como condutas critério o passe curto/médio, passe longo e a 

receção/controle da bola.  

A análise dos resultados da equipa do BA e do MU possibilitou a constatação de que no 

desenvolvimento destas sequências, quando o passe curto é considerado como conduta 

critério, são ativadas, retrospetivamente, sobretudo condutas de desenvolvimento do 

processo ofensivo, sendo de salientar que as condutas de passe curto e receção/controle 

da bola são as que apresentam uma maior força de coesão. No entanto, será de notar, 

também, que o passe curto é ativado, ao nível do retardo -1, pela recuperação da bola 

por interceção. Prospetivamente ativa as condutas de condução de bola e, com maior 

força de intensidade, a receção/controle da bola. Na equipa do BA é, ainda, ativado o 

contexto de superioridade numérica, o que nos leva a supor que esta equipa consegue 
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efectuar transições rápidas por intermédio de passes curtos, conseguindo obter 

superioridade numérica no centro de jogo. 

No IM também constatámos a tendência de ser estabelecida uma maior força de coesão, 

tanto do ponto de vista prospetivo como retrospetivo, com a receção/controle da bola, 

contudo não é estabelecida qualquer relação com o passe curto, sendo a condução de 

bola a conduta que se segue em termos de força de coesão em ambos os sentidos de 

análise. Dado que esta tendência relativa à condução de bola se mantém nas três 

equipas, supomos que esta ação é utilizada neste MJO como uma movimentação 

agressiva e penetrante do jogador com bola que possibilita, por um lado, o 

deslocamento do centro de jogo para zonas de maior ofensividade e, por outro, poderá 

criar desestabilização na organização defensiva da equipa adversária, revestindo-se de 

uma enorme importância como meio de progressão no eixo longitudinal no sentido da 

baliza adversária. 

Uma caraterística comum às equipas do MU e do IM prende-se com o facto de ativar, 

ao nível dos retardos 1 e -1, o ritmo de jogo lento. Sendo este um MJO que se carateriza 

também pela rapidez das suas ações, supomos que existam momentos em que estas 

equipas diminuem o seu ritmo de jogo, a fim de, posteriormente, voltarem a aumentá-lo, 

numa tentativa de surpreender as estruturas defensivas adversárias. A este propósito, 

Castelo (2009) considera que, ao impor-se uma “taxa” de variabilidade rítmica de 

resolução das situações do jogo, proporciona-se que a equipa adversária responda 

estratégica, tática e tecnicamente de modo desfasado em função dos momentos mais 

propícios para a sua aplicação. Deste modo, criam-se condições favoráveis a que a 

equipa adversária entre em crise de raciocínio tático, o que determinará uma análise, 

uma tomada de decisão e um comportamento incorretos para a resolução das diferentes 

situações do jogo. 
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Quadro 3.21 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Desenvolvimento 

do Processo Ofensivo (Passe curto/médio, Passe longo, Receção/controle da bola), tendo como condutas 

objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 

--- 

Dpc(2.22) Drc(3.85) Dpc(7.37) Ipi(2.62) 

Ppt(2.91) 
Dcd(4.02) 

Drc(7.27) 

Ddr(1.98) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Dcd(4.24) 

Drc(9.66) 
 

 

 
Spsr(2.21) 

 

--- 

 

--- 
 

 

--- 

 

--- 

--- Pma(1.97) 

 

--- 

 

Drc(2.71) 

Pal(2.99) 

Dcd(3.36) 

 
Passe 

Longo 

Drc(2.01) 

Ddu(6.28) 

--- 

 

--- --- --- 

--- Z1(3.82) Z1(3.74) Z1(3.37) Z6(2.24) ---  Z7(2.39) --- --- --- 

--- --- --- --- Ipera(3.45) 

Dpc(9.66) 

Dpl(2.01) 

Receção/ 

controle da 

bola 

Dpc(7.27) 

 

Dpl(2.71) 

Pal(2.67) 

Dcd(3.35) 

Drc(2.94) 

Dpc(3.85) Drc(2.00) --- 

--- --- --- --- --- Z4(1.96) --- --- --- --- 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Dcd(3.34) 

Drc(9.73) 
Ddr(2.20) 

Rjl(3.24) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Dcd(3.51) 

Drc(11.86) 
Ddu(2.09) 

Pdt(1.97) 

Rjl(2.11) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- --- Z2(2.17)     

--- --- --- --- --- Spsr(2.10) --- --- --- --- 

Ddr(4.21) 

 

--- Dia(2.39) 

 

--- Dcd(2.77) 

 
 

Passe 

Longo 

Drc(2.41) 

Ppt(2.76) 

Pma(2.07) 

Fbad(2.29) Dia(3.32) 

Pma(3.04) 

Pma(3.05) Dia(3.23) 

 

Z4(2.99) Z5(2.15) Z1(2.06) 
Z4(2.44) 

--- Z1(2.04) --- ---  --- --- --- 

--- --- --- --- ---  Spinp(2.74) ---  --- --- --- 

--- --- --- --- Dpc(11.86) 

Dpl(2.41) 
Receção/ 

controle da 

bola 

Dpc(9.73) 

 

Drc(6.25) 

Ddu(2.62) 

 ---    --- --- 

--- --- --- --- --- Z3(1.98) --- --- --- --- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 
--- 

 
--- 

Dcd(2.65) 
Drc(3.72) 

Ppt(2.10) 

 

Dpc(7.06) 
 

 

Ipi(2.22) 
Dcd(4.07) 

Drc(10.03) 

Ppt(3.09) 
Rjl(3.07) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Dcd(4.82) 
Drc(11.39) 

Pma(2.52) 

Rjl(2.62) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

--- --- Z6(2.45) Z1(2.71) 
Z5(1.98) 

---- ---  --- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Drc(2.71) 

Pdt(2.08) 

Rjl(2.39) 
 

 

Passe 

Longo 

Fbad(3.07) 

Dia(2.35) 

Pfr(2.59) 
Pma(2.94) 

Fsoc(2.74) Ddr(2.25) Flj(3.21)  

--- 

        --- --- --- --- Z2(2.22) 
Z4(2.59) 

Z12(2.32) 
 

--- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ipera(3.51) 

Dpc(11.39) 

Pdt(2.46) 
Dia(3.12) 

Rjr(3.12) 

Receção/ 

controle da 

bola 

Dpc(10.03) 

Dpl(2.71) 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- Z11(3.10) Z6(2.40) Z8(2.07) Z6(2.43) Z8(2.55) --- 

 
Relativamente à equipa do BA, quando o passe longo é tomado como conduta critério, é 

ativado, retrospetivamente, com maior força de coesão pela conduta de condução da 
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bola ao nível do retardo -1, o que sugere que os jogadores efetuam, previamente, uma 

condução de bola na zona 6 do terreno de jogo. A análise das condutas comportamentais 

e espaciais, ativadas ao nível dos retardos anteriores, permite-nos aduzir que existe uma 

variação de corredor que procede esta ação, uma vez que o passe longo é excitatório, 

primeiramente, da zona 1 (corredor lateral esquerdo) e, posteriormente, da zona 6 

(corredor lateral direito), ativando prospetivamente a zona 7 do terreno de jogo (nova 

variação de corredor), para além do desenvolvimento por duelo e a receção/controle da 

bola. Estes resultados parecem surgir na linha do sugerido por Garganta (1997), quando 

refere que neste MJO a circulação de bola é realizada em profundidade e em largura, 

com passes rápidos, curtos e longos alternados. 

Relativamente à equipa do MU, verificámos (tal como sucedia no contra-ataque) que o 

passe longo é precedido de uma receção/controle da bola ou um passe diagonal para trás 

que, executados num ritmo lento, permitem preparar melhor esta ação. Do ponto de 

vista prospetivo, ativa com maior força de coesão finais do PO sem eficácia (final 

devido às leis do jogo, recuperação da bola pelo adversário) e, com menor força de 

coesão, um final com eficácia (atingir o quarto ofensivo de forma controlada). Um 

aspeto relevante surge da análise das condutas espaciais, visto que, retrospetivamente, o 

passe longo é ativado pelas zonas 2 e 4 e ativa a zona 12, ou seja, parece que, ao 

contrário da equipa do BA, na equipa do MU esta ação é utilizada com o propósito de 

desenvolver um “jogo direto” que permita chegar o mais rapidamente possível a zonas 

mais ofensivas sem que existam diversas variações de corredor como ocorre na equipa 

do BA. 

Na equipa do IM, esta conduta é precedida de ações de drible, intervenção do adversário 

sem êxito e condução de bola (tal como no BA), sendo estas ações desenvolvidas em 

zonas recuadas do terreno de jogo (zonas 1,4 e 5). Prospetivamente, ativa condutas que 

permitem a continuidade do processo ofensivo ou, ao invés, um final sem eficácia 

(recuperação da bola pelo adversário). 

Comparando o itinerário categorial com o do contra-ataque (ver quadro 3.15), 

concluímos que, também neste MJO, se estabelecem associações com finais do PO sem 

eficácia, neste caso nas equipas do MU e IM, ao passo que, no contra-ataque, tal sucedia 

com as equipas do MU e do BA.  J. Lopes (2007) obteve resultados que se encontram 

em consonância com os do presente estudo, sobretudo aqueles que confirmam uma 

relação excitatória desta conduta com condutas de desenvolvimento do processo 
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ofensivo em ambos os sentidos de análise. No entanto, o autor obteve, ainda, uma 

associação com um final de PO com eficácia, correspondente ao final com remate fora. 

Do mesmo modo, Ramos (2009) no estudo que realizou com a seleção Espanhola, 

constatou a existência de uma relação excitatória entre o passe longo e o final com 

obtenção de golo. 

No que concerne ao espaço, os resultados demonstram que a receção/controle da bola 

mantém uma probabilidade de transição de caráter associativo mais elevado com as 

zonas do setor médio, confirmando que se trata de uma ação muito utilizada no processo 

de construção da fase ofensiva tal como sugerido por diversos autores (e.g., A.Silva, 

2004; Barreira, 2006; Ramos, 2009). Para a totalidade das equipas analisadas, 

encontrámos, para esta conduta critério de desenvolvimento, uma relação de coesão 

mais forte com a conduta de passe curto, em ambos os sentidos de análise, à semelhança 

dos resultados de outros estudos desenvolvidos anteriormente (e.g., Caldeira, 2001; A. 

Silva, 2004; Barreira, 2006; J. Lopes, 2007; Ramos 2009). Em todas as equipas, esta 

conduta associa-se, essencialmente, a condutas de desenvolvimento do PO, havendo que 

sublinhar que, nas equipas do BA e MU, é excitada  (retardo -1) por um início da 

sequência por interrupção regulamentar a favor (tal como sucede no contra-ataque, se 

bem que, neste MJO, a referida tendência era comum a todas as equipas).  A equipa do 

BA é aquela que apresenta um padrão mais longo em termos prospetivos, o que 

demonstra uma maior consistência no desenvolvimento das sequências ofensivas 

quando a receção/controle da bola é tomada como conduta critério. O padrão resultante 

demonstra a existência de uma sequência de passe-receção-passe-receção, tão 

característica desta equipa. 

A análise do quadro 3.22, permitiu constatar que, nas sequências de ataque rápido da 

equipa do BA, a condução de bola é ativada sobretudo por condutas de 

desenvolvimento do PO em zonas recuadas do terreno de jogo. Tal como sugere J. 

Lopes (2007), estas são ações que visam manter a posse de bola de forma controlada, 

ainda que se desenvolvam em zonas recuadas do terreno de jogo, predispondo-se aos 

riscos que tal situação acarreta. Após a realização da condução de bola e tendo em conta 

a força de coesão das condutas objeto, é o passe curto que surge como primeira opção 

para a continuidade da sequência ofensiva, sendo também ativado o passe longo e o 

passe alto que, muito provavelmente, será executado com o intuito de beneficiar de uma 

certa desorganização do adversário, conforme sugerido por M. Silva (2009).  
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Quadro 3.22 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de desenvolvimento 

do processo ofensivo (condução da bola, drible e cruzamento), tendo como condutas objeto as condutas 

comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Dpl(2.17) Ddu(2.75) Dpc(2.91) Drc(3.35) Dpc(4.24) 

Pr(2.34) 
Condução 

da bola 

Fbad(2.89) 

Dpc(4.02) 

Dpl(3.36) 
Pal(2.47) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- ---  Z1(2.18) --- --- --- --- --- 

--- --- --- Dcz(2.37) 

 

Rjl(3.17) 

 
Drible 

(1x1) 

Dpc(1.98) 

Ppt(2.31) 

Flj(2.03) Fbad(2.32) 

Dagr(4.34) 

Ppl(2.13) 

Dagr(4.96) --- 

Z5(2.59) Z5(2.38) Z10(2.37) Z10(4.61) Z12(4.16) Z10(2.44) --- --- --- --- 

      Pir(3.45)     

--- --- --- --- --- Cruza-

mento 

Fgl(4.18) Ddr(2.37)  Fsoc(2.32)   --- --- 

Z8(2.08)

  

Z7(2.55) Z7(3.40) Z7(2.29) Z10(3.73) Z11(9.59) 

 

Z11(1.99) 

Z12(4.11)  

 Z12(4.79) 

 

  --- --- 

--- Pir(3.42) Pir(3.05) Spinp(2.50) --- Pir(2.06) --- ---   --- --- 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- --- Dpc(3.51) 

Ddu(3.67) 
Pdf(2.05) 

 

Condução 

da bola 

Dpc(3.34) 

Dpl(2.77) 
Ddr(3.13) 

Dcz(3.12) 

Drc(4.13) 

 

Dpc(2.58) --- --- 

--- ---  Z2(2.58)  Z2(2.46) 

 Z3(2.51) 

--- 

 

Z5(2.69) 

 

--- --- --- --- 

--- --- --- --- --- Pir(2.19) --- --- --- --- 

--- --- --- Dpc(2.10) 

Pdf(3.29) 

 Dcd(3.13) 

 
Drible 

(1x1) 

 

Dpc(2.20) 

Dre(8.01) 

Ppl(2.46) 

---   ---    --- --- 

Z8(2.62) --- 
 

Z10(2.15) Z10(2.71)  Z7(2.53) 
 Z10(4.13) 

Z10(3.70) 
 

Z11(3.44) 
 

  ---    --- --- 

--- --- ---  Pia(3.86) Spinp(2.40) Pir(2.89) Pir(2.41) ---   --- --- 

--- --- --- Ddu(4.41) Dcd(3.12) Cruza-

mento 

Dia(9.64) --- --- --- --- 

--- --- Z3(2.31) 

Z12(2.49) 

--- Z12(2.04) Z11(7.04) 

 

Z11(3.56) --- --- --- 

--- --- Dia(3.96) --- Ddr(8.01) Remate Fsoc(2.69) --- --- --- --- 

--- --- --- --- Z10(5.49) 

Z11(3.40) 

Z11(3.87) Z11(3.23) --- --- --- 

--- --- Pia(11.18) Pir(2.18) Pir(3.29) Pir(2.32) --- --- --- --- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- Dpc(2.71) 

 

Ipgr(2.32) 

Drc(3.98) 

Dpc(4.82) 

 
 

 

Condução 

da bola 

Frr(2.66) 

Dpc(4.07) 
 

--- --- --- --- 

--- --- Z1(2.57) 
Z5(3.02) 

Z3(2.02) Z1(3.54) --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- Pdf(1.98) Drible 

(1x1) 

 

--- Dia(3.32)  --- --- --- 

          --- --- --- Z4(2.27) 
Z12(2.05) 

Z7(3.76) Z10(2.90) Z11(2.14)  --- --- --- 

--- --- --- --- Spinp(3.13) Pir(3.06) 

Spsa(2.12) 

Pir(2.50) 

 

--- --- --- 

--- --- Dia(2.39) Dpc(2.21) Ddr(3.03) 

 
Cruza-

mento 

Fgl(4.24) 

Dia(10.03) 

Pdt(2.29) 

 

Fgl(2.32) 

 

  

         --- --- Z8(2.16) 

Z10(2.36) 

--- Z10(3.46) 

Z12(4.06) 

Z11(10.54) 

 

Z10(2.25) Z11(2.91) --- Z11(2.58) 

         --- Pir(2.75) --- Spinp(4.68) Spinp(3.03) Pir(3.10) --- --- --- --- 
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Os resultados são semelhantes para a equipa do MU, sendo de salientar que, 

retrospetivamente (além das condutas de passe curto e receção/controle da bola), a 

condução da bola é ativada (retardo -2) por um início do ataque rápido mediante uma 

recuperação de bola pelo guarda-redes. Tal como na equipa do BA, estas ações são 

desenvolvidas em zonas recuadas do terreno de jogo, sendo a condução da bola 

utilizada, provavelmente, para uma deslocação rápida do centro do jogo para o ½ campo 

defensivo da equipa adversária. A utilização desta ação por parte da equipa do MU é 

seguida de um passe curto, ou então, de um final de PO com eficácia (final por remate). 

Para a equipa do IM, as tendências relativamente às condutas excitadas mantêm-se; no 

entanto, é de observar que, prospetivamente, a condução da bola ativa o drible e o 

cruzamento em contextos de interação de inferioridade numérica. Deste modo, o IM é a 

única equipa na qual a condução da bola não ativa condutas de final de processo 

ofensivo, excitando, tão-só, condutas que permitem a continuidade do mesmo, à 

semelhança dos resultados que Ramos (2009) obteve quando considerou a condução 

como conduta critério. 

Assim, parece evidente que a condução de bola se mostra eficiente como um meio 

utilizado para conseguir “transportar” jogo para zonas mais próximas da baliza 

adversária, permitindo em todas as equipas a continuidade do processo ofensivo ou, 

então, um final sem eficácia na equipa do BA, ou com eficácia na equipa do MU. 

A análise dos resultados relativos à equipa do BA, quando considerado o drible como 

conduta critério, mostram a existência de um padrão que se caracteriza por se 

desenvolver da zona central (zona 5) do SMD para o corredor lateral esquerdo (zona 10 

do SO), de onde é efetuado um cruzamento que atinge o corredor lateral contrário 

(zona12). Nessa zona, precedido por um momento caraterizado por um ritmo de jogo 

lento (pensamos nós que devido à execução de uma receção/controle da bola), é 

efetuado o drible que excita, prospetivamente, condutas de desenvolvimento do 

processo ofensivo (passe curto, passe para trás e passe para o lado), de final de processo 

ofensivo sem eficácia (final devido às leis de jogo, final devido à recuperação da bola 

pela equipa adversária sem que esta atinja a grande área) e, com mais intensidade, o 

desenvolvimento por ação do guarda-redes da equipa adversária. Ao compararmos o 

itinerário categorial com o que obtivemos no contra-ataque, concluímos que, nesta 

equipa, o drible parece conduzir a situações de eficácia menor neste MJO, uma vez que, 

no contra-ataque, é estabelecida uma associação com o remate com obtenção de golo. 
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Na equipa do MU, o drible é ativado sobretudo por zonas dos corredores laterais e pelo 

passe diagonal para a frente ativando, prospetivamente, a intervenção do adversário sem 

êxito. 

A associação com condutas de desenvolvimento do processo ofensivo (prospetivamente 

e retrospetivamente) também se verifica na equipa do IM. Todavia, repara-se que, para 

esta equipa, existe uma maior força de coesão com a conduta de desenvolvimento por 

remate, o que demonstra uma certa eficácia desta equipa na utilização destas ações em 

zonas avançadas do terreno de jogo. Neste contexto, será de salientar a importância do 

drible como elemento indutor de uma perturbação no jogo
36

 que, por incitar o remate, se 

assume como um incidente crítico
37

 nas sequências de ataque rápido. 

Os resultados sugerem que em todas as equipas existe uma tendência para serem 

ativadas as zonas do SO, especialmente a zona 10. Ramos (2009) considera que o drible 

comporta riscos para a organização defensiva da equipa atacante, que poderão adquirir 

contornos mais gravosos quando estas ações são executadas em zonas mais recuadas do 

terreno de jogo. Desta forma, compreende-se que as zonas que ativam e que são 

ativadas com maior força de coesão por esta conduta sejam as do meio campo ofensivo 

das equipas analisadas. Verifica-se também a tendência para serem ativados, 

prospetivamente, contextos de inferioridade numérica à semelhança do que J. Lopes 

(2007) observou aquando da realização do seu estudo. 

No que concerne ao desenvolvimento do PO por remate, apenas foram registadas 

frequências para a equipa do IM, tendo permitido concluir que, retrospetivamente, o 

desenvolvimento por remate é ativado por uma intervenção do adversário sem êxito ao 

nível do retardo -3, ao qual se segue uma variabilidade de comportamentos justificados 

pela ausência de condutas ativadas ao nível do retardo -2, sendo  precedido por uma 

ação de drible efetuada no setor ofensivo (zona 10 e 11). Do ponto de vista prospetivo, 

o remate nas sequências de ataque rápido do IM encontra-se associado a um final com 

eficácia (atinge o setor ofensivo de forma controlada) na zona central do setor ofensivo. 

De salientar que todas estas acções decorrem em contextos de inferioridade numérica.  

                                                        
36

 Uma “perturbação” no futebol é definida como um incidente que altera o fluxo rítmico do ataque e da 

defesa, levando a uma oportunidade de remate. Pode ser definida como um passe de rutura, um drible, 

uma mudança de ritmo entre outros. Nem sempre as perturbações resultam em remate, seja pela falta da 

habilidade dos jogadores em situação de ataque, seja pela capacidade de ajuste da defesa contrária.  

(Hughes, Dawkin, Dadid, & Mills, 1998). 
37

 Se uma perturbação resulta num remate, então esse evento é designado de incidente crítico (Hughes et 

al., 1998).  
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A análise do quadro 3.22 permite, igualmente, compreender a relação estabelecida entre 

as diversas condutas quando tomada como conduta critério o desenvolvimento do PO 

por cruzamento. Deste modo, constatámos que, na equipa do BA, estas sequências se 

desenvolvem da zona central (zona 8) para o corredor lateral esquerdo do meio campo 

ofensivo (zonas 7 e 10), em contextos de inferioridade numérica relativa ou igualdade 

não pressionada. Os resultados indiciam, ainda, que, prospetivamente, são ativadas as 

condutas de drible e finais do processo ofensivo com eficácia (remate com obtenção de 

golo e atingir o ¼ ofensivo de forma controlada). Como seria de esperar, 

prospetivamente, a zona que apresenta maior força de coesão é a zona central do setor 

ofensivo. Estes resultados sugerem que o cruzamento, no ataque rápido do BA, 

apresenta uma eficácia semelhante à que encontrámos no contra-ataque onde se 

associava, também, ao remate com obtenção de golo. 

Por sua vez, os resultados relativos à equipa do MU, revelam que estas sequências 

também se desenvolvem da zona central (zona 8) para as zonas laterais (zonas 10 e 12) 

do meio campo ofensivo em contextos de inferioridade ou igualdade numérica (tal como 

na equipa do BA), mediante ações do adversário sem êxito (retardo -3), passe curto 

(retardo -2) e drible (retardo -1). Relativamente às zonas ativadas prospetivamente, 

verificámos, tal como para a equipa do BA, que aquela que apresenta maior força de 

coesão é a zona 11, onde as ações se desenvolvem em contextos de inferioridade 

relativa. Todavia, o cruzamento surge associado neste MJO a um final do PO com 

eficácia (remate com obtenção de golo), pelo que, ao nível do retardo 1, quando não 

surge o golo, verifica-se que, após o cruzamento, existe uma intervenção do adversário 

sem êxito, à qual se segue um passe diagonal para trás que propícia a execução de um 

remate com obtenção de golo. Deste modo, parece que a equipa do MU é mais eficaz 

nos cruzamentos que são realizados no decurso de sequências de ataque rápido do que 

em sequências de contra-ataque, ao contrário do que sucede com a equipa do BA. 

Também M. Silva (2009) encontrou relações excitatórias semelhantes às descritas 

anteriormente no que concerne às condutas comportamentais, espaciais e contextuais 

para o desenvolvimento do processo ofensivo por cruzamento. Todavia, apesar de esta 

conduta ativar finais do processo ofensivo com eficácia (remate fora e atingir o ¼ 

ofensivo de forma controlada), não estabelecia nenhuma relação excitatória com a 

conduta de remate com obtenção de golo. 
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Por sua vez, as sequências de ataque rápido desenvolvidas pela equipa do IM 

desenvolvem-se, sobretudo, pelo corredor lateral direito (zona 3 e 12), sendo ativadas 

condutas como o duelo (retardo -2) e a condução de bola no momento imediatamente 

anterior à realização do cruzamento que, em termos prospetivos, ativa a intervenção do 

adversário sem êxito e a zona 11.  

As equipas do IM e do MU apresentam em comum o facto de ativarem, com maior 

força de coesão, o desenvolvimento do PO por intervenção do adversário sem êxito no 

momento imediatamente a seguir ao cruzamento, enquanto na equipa do BA essa 

tendência se reporta ao remate com obtenção de golo. 

As frequências verificadas relativamente ao desenvolvimento do processo ofensivo por 

ação do guarda-redes da equipa em fase ofensiva e por ação do guarda-redes da equipa 

adversária, não nos permitiram efetuar uma análise consistente dos resultados obtidos. 

 

De acordo com Barreira (2006), o duelo pode ser utilizado pelas equipas para 

movimentar o centro de jogo desde zonas junto da própria baliza para zonas mais 

ofensivas, permitindo à equipa em posse de bola duas situações distintas: i) organizar o 

processo ofensivo de forma que, após vencer o duelo subsequente, possibilite 

surpreender a equipa adversária que se encontra ainda em transição ataque-defesa; ii) 

organização mediante um avanço das linhas, objectivando uma reorganização defensiva 

mais longe das zonas de maior risco. 

Os resultados do nosso estudo relativamente a esta conduta critério (ver quadro 3.23), 

apenas permitem a análise dos padrões obtidos para a equipa do IM, uma vez que não se 

observou o desenvolvimento do processo ofensivo por intermédio desta conduta em 

nenhuma situação na equipa do MU e apenas por uma vez na equipa do BA. 

Na equipa do IM, esta conduta é ativada por um passe curto e para a frente, 

apresentando maior força de coesão com o passe alto, o que parece ser coerente com a 

lógica do jogo. Prospetivamente, esta conduta ativa um final sem eficácia (recuperação 

da bola pelo adversário) ou, então, um desenvolvimento do PO mediante a condução de 

bola ou o passe para a frente, ao qual se seguem diversos comportamentos, tais como o 

cruzamento, o drible e a condução de bola. Estes resultados parecem evidenciar a 

importância que assumem os duelos para a consequente manutenção da posse de bola 

nas sequências do ataque rápido, denotando-se como um meio eficiente para chegar a 
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zonas próximas da baliza adversária, ativando condutas como o drible, a condução de 

bola ou o cruzamento que podem causar uma destabilização da estrutura defensiva 

adversária. 

Quadro 3.23 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Desenvolvimento 

do Processo Ofensivo (Duelo, Intervenção do adversário sem êxito), tendo como condutas objeto as 

condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- --- --- Duelo --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- Dcz(6.79) 
Pma(2.74) 

Int. 

Adversário 

sem êxito 

--- Ppt(4.17) 
Fsoc(3.53) 

--- --- --- 

Z2(4.24) Z2(3.49) Z3(2.14) --- 
 

Z12(3.51) Z5(2.90) 
Z11(2.10) 

--- 
 

Z11(2.24) 
 

Z9(2.57) 
 

Z8(2.73) 

    Pir(2.81) Pir(2.11)     

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- --- Dpc(2.09) 

Pfr(2.07) 
Pal(4.32) 

 

Duelo 

 

Fbad(2.29) 

Dcd(3.67) 
Pfr(2.32) 

Dcz(4.41) 

 

Dcd(3.62) 

 

--- 

 

Ddr 

(2.67) 
 

Z3(3.17) Z3(3.15) Z6(2.38) Z6(3.40) Z3(3.35) 
Z6(2.15) 

--- Z9(2.50) Z12(2.70) Z7(2.53)  Z8 
(2.16) 

--- --- --- --- Pip(2.88) --- --- --- --- --- 

Dpl(3.23) --- Dpl(3.32) Ddr(2.13) --- Int. 

Adversário 

sem êxito 

Flj(3.24) --- --- --- --- 

Z1(3.50) 
Z2(2.66) 

Z12(2.00) Z4(2.17) Z7(3.22) 
Z12(2.43) 

--- Z11(1.98) --- --- --- --- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- --- --- Duelo 

 

--- --- --- --- --- 

--- Dia(3.98) --- Ddr(3.32) Dpl(2.35) 

Pal(2.72) 
Int. 

Adversário 

sem êxito 

Flj(3.21) 

Drc(3.12) 

--- 

--- 
 

Dcz(2.39) 

Dia(3.98) 

--- --- 

--- --- --- --- Z10(3.27) 

Z12(3.80) 

Z11(2.10) 

 

Z11(2.11) --- --- --- 

--- --- Spinp(2.82) --- Spinp(1.97) --- --- --- --- --- 

 

Para a conduta de desenvolvimento do processo ofensivo por intervenção do adversário 

sem êxito, do ponto de vista retrospetivo, na equipa do BA, verifica-se que é excitada 

por um cruzamento ou um passe a meia altura no momento imediatamente precedente. 

De salientar que estas sequências se desenvolvem, numa primeira fase, na zona central 

(zona 2) do setor defensivo e, posteriormente, no corredor lateral direito (zona 3 e 12). 

Prospetivamente é ativada com maior intensidade a zona 5 do setor médio defensivo, 

bem como as condutas de passe para trás e de final de processo ofensivo por atingir o ¼ 

ofensivo de forma controlada ao nível do retardo 2. Também J. Lopes (2007) encontrou 

uma relação semelhante à descrita anteriormente (relativamente ao passe para trás), 

tendo o autor considerado que este tipo de comportamento permite que estas equipas 
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tenham a capacidade de fazer uma pausa com a intenção de controlar o jogo, mais do 

que dominá-lo.  

Relativamente à equipa do MU, verificámos que esta conduta é ativada nos dois níveis 

imediatamente precedentes pelo drible e pelo passe longo e alto, a partir das zonas 

laterais do setor ofensivo em contextos de igualdade numérica. Como já verificámos em 

análises anteriores, estes comportamentos (drible, passe longo, passe alto) acarretam 

sempre mais riscos no que concerne à manutenção da posse de bola, sendo propícios a 

uma intervenção do adversário. Do ponto de vista prospetivo, é ativado um final devido 

às leis do jogo (e.g., fora de jogo, lançamento para fora, etc.) ou a receção/controle da 

bola na zona 11 e, a um nível mais distante, é ativado o cruzamento e a intervenção do 

adversário sem êxito.  

Da mesma forma, as condutas de drible e passe longo são ativadas em termos 

retrospetivos na equipa do IM, bem como a conduta de final do PO devido às leis do 

jogo por interrupção regulamentar a favor.  

 
3.3.2.6 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de final do ataque rápido 

Através da análise do quadro 3.24, verificámos que, nas sequências de ataque rápido do 

BA, o remate com obtenção de golo é precedido de um cruzamento (à semelhança do 

que verificámos para o contra-ataque) efetuado do lado esquerdo do SO (zona 10).  

Por sua vez, para a equipa do MU, verificámos a existência de um padrão mais longo, 

que se caracteriza pela ocorrência de passes para frente e para trás em zonas do setor 

ofensivo (zonas 10 e 12). Estas ações serão executadas, em nosso entender, com o 

objetivo de obter condições mais favoráveis para a execução do cruzamento que precede 

o remate com obtenção de golo (retardo -1), mas que, também, é ativado ao nível do 

retardo -3. 

Relativamente à equipa do IM, constatámos que o remate com obtenção de golo é 

excitado ao nível do retardo -1 pelo passe diagonal para trás. De modo semelhante ao 

que verificámos nos resultados relativos ao contra- ataque (ver quadro 3.18), em que a 

conduta de passe para trás também estabelecia uma relação excitatória com esta 

conduta, afigura-se existir uma tendência para a equipa do IM conseguir atingir zonas 

muito próximas da linha final de onde surge um passe atrasado para a realização deste 

remate com eficácia. 
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Os dados encontrados para as três equipas diferem dos encontrados por J. Lopes (2007), 

relativamente ao ataque rápido, em que o autor concluiu existir uma grande 

variabilidade de situações anteriores à conduta de remate em análise. Assim, reputa-se-

nos que a opção pelo estudo individualizado das equipas permite aferir características 

específicas relativamente a cada uma delas.  

Constatámos, também, que as sequências de ataque rápido do BA que finalizam com 

remate são ativadas pela zona esquerda e central do meio campo ofensivo; contudo, 

existe uma grande variabilidade que carateriza os comportamentos anteriores ao remate, 

tal como sucede na equipa do IM. Por sua vez, os dados relativos à equipa do MU 

confirmam a existência de um padrão condutural curto, sendo que, nestas sequências, o 

remate é precedido de uma condução de bola ou de um passe para frente.  

Obtivemos, para as três equipas analisadas, padrões longos, quando consideradas as 

condutas comportamentais e tomada como conduta critério o final de PO devido ao 

portador da bola atingir o quarto ofensivo de forma controlada. Os resultados permitem 

constatar que a equipa do BA é a única para a qual se estabelecem relações com as 

condutas espaciais. São excitatórias deste final de PO as zonas do corredor lateral 

direito do meio campo ofensivo, bem como a zona central do SO. Estas sequências 

desenvolvem-se por condutas de receção/controle da bola, cruzamento, intervenção do 

adversário sem êxito e passe a meia altura. Quando comparado com o itinerário 

categorial do contra-ataque (ver quadro 3.18), constatámos que este é um padrão mais 

consistente do que aquele que se estabelecia no MJO referido, com a semelhança de ser 

ativado pelo passe a meia altura no nível imediatamente precedente à conduta critério. 

Na equipa do MU, as sequências de ataque rápido que terminam desta forma são 

ativadas, a um nível mais distante, pelo passe curto, ao qual se segue a condução da bola 

e o passe longo, tal como no estudo de Barreira (2006). Todavia, no momento que 

precede este final, é executado um passe alto para o lado. 

Por sua vez, na equipa do IM, esta conduta é ativada por condutas de drible, condução 

de bola, passes altos e passes a meia altura que permitem deslocar o centro de jogo para 

zonas de maior ofensividade, possibilitando a execução do remate no momento 

imediatamente anterior ao final da sequência ofensiva. 

Estes resultados demonstram que, nas sequências de ataque rápido, estas equipas 

atingem de forma mais “consistente” o setor ofensivo de forma controlada do que o 



Capítulo III 

148 
 

conseguem fazer no contra-ataque, dado que os padrões obtidos para este MJO são mais 

longos, o que evidencia as regularidades descritas. 

A análise dos dados relativos ao final do processo ofensivo por passe para dentro da 

grande área, permitiu-nos constatar que existe uma variabilidade de comportamentos 

que antecedem este final, porquanto não existem condutas ativadas nas equipas do BA e 

IM, enquanto que, no MU, é ativado pelo passe raso (retardo -1). J. Lopes (2007) 

encontrou uma associação ao nível deste retardo com o passe curto, o que o levou a 

considerar que, no ataque rápido, estando as equipas adversárias equilibradas 

defensivamente, este tipo de passe surge nas imediações da área como passe de rutura 

em profundidade para os espaços vazios.  

Quadro 3.24 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de final do processo 

ofensivo com eficácia, tendo como condutas objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO); as 

condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Final do Processo Ofensivo com Eficácia  

Conduta 

Critério 

Barcelona  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

--- --- --- --- Dcz (4.18) Golo 

--- Z10 (2.83) --- Z10 (2.29) Z10 (2.37) 

--- --- --- --- Rjl (3.53) 

Z7 (2.58) --- Z8 (2.11) Z8 (3.01) Z11 (2.86) Remate 

 --- Drc (2.03) 

 

Dcz (2.32) 

 

Drc (2.03) 

Dia (3.53) 

Pma (3.16) 

 
 

FSOC 

Z9 (2.98) Z9 (3.21) Z9 (2.26) 

Z12 (3.53) 

Z11 (2.32) Z12 (2.03) 

--- --- Spsr (2.18) Spsr (2.68) --- Fpga 

Inter de Milão  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- --- --- --- Pdt (2.64) Golo 

--- --- --- Z8 (1.98) --- Remate 

Ddr (3.94) Pma (2.55) Dcd (2.07) Ddr (2.99) 

Ppl (2.07) 

Pal (2.32) 

Dre (2.69)  

FSOC 

--- --- --- Rjl (1.98) Rjl (1.98)  

Fpga  Z6 (2.19) Z6 (2.26) Z6 (2.02) --- 

--- --- --- Pip (1.98) --- 

Manchester United  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

Pfr (2.86) --- Ppt (2.08) 
Dcz (2.32) 

Pfr (2.69) 
 

Dcz (4.24) 
 

Golo 

--- Z10 (2.53) Z10 (2.88) Z10 (2.32) 
Z12 (2.53) 

--- 

--- --- --- --- Spinp (2.05) 

--- --- --- --- Dcd (2.66) 
Pfr (2.37) 

Remate 

--- --- --- Z8 (2.38) --- 

Dpc (2.67) --- Dcd (2.01) Dpl (2.74) Ppl (2.90) 
Pal (2.98) 

 

FSOC 

--- --- --- --- Pr (2.22)  

Fpga --- --- --- Z11 (2.44) --- 
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O final do processo ofensivo por recuperação da posse de bola pela equipa adversária 

(Fbad) é precedido, na equipa do BA, pelas condutas de condução de bola e passe para o 

lado e, a uma maior distância (retardo -3), pelo drible. Deste modo, nesta equipa existe 

uma probabilidade transacional destas condutas com a perda da posse de bola, sendo o 

domínio destas ações importante no que concerne à manutenção da posse de bola (ver 

quadro 3.25). Na equipa do MU, e de forma semelhante ao que sucede no contra-ataque 

(ver quadro 3.18), esta conduta é precedida de um passe longo, proveniente da zona 4 

ou 7 (corredor lateral esquerdo), enquanto na equipa do IM estas sequências 

desenvolvem-se, numa primeira fase, em condições de superioridade numérica (retardo 

-5 a -3), excitando a conduta de condução (retardo -3), mediante a qual existe um 

deslocamento do centro de jogo para condições de inferioridade numérica absoluta 

(retardo - 2), sendo então efetuado um passe longo, ao qual se segue um duelo ou um 

passe alto que permite a recuperação da posse da bola pelo adversário. 

Uma análise dos dados relativos às três equipas, permitiu-nos constatar que existem 

comportamentos que estão associados de forma mais evidente a uma recuperação da 

bola pelo adversário, ou seja, situações como a condução de bola, o drible, e que os 

passes longos poderão induzir finais de PO sem eficácia. Desta forma, este tipo de 

ações, além de poderem induzir desiquilíbrios na estrutura defensiva adversária que se 

poderão revelar vantajosos, também acarretam um maior risco no que concerne à 

manutenção da posse de bola. Assim, a capacidade de decisão dos jogadores 

relativamente ao momento e condições em que deverão recorrer a estas ações revelam-

se importantes no que concerne à eficácia das mesmas. 

O final do processo ofensivo por infração às leis do jogo é precedido, na equipa do BA, 

por uma variabilidade de comportamentos, sendo que, ao nível do retardo -2, é excitada 

a conduta de drible. Considerámos esta associação coerente com a lógica do jogo, uma 

vez que estas situações de drible que envolvem um confronto directo (1x1) em que um 

atacante tenta “enganar” o adversário do sentido de o ultrapassar (Bonizzoni, 1984), 

enquanto este o tenta impedir de progredir, através da recuperação da posse da bola, ou 

tentando conduzi-lo para zonas menos ofensivas (corredores laterais ou zonas mais 

recuadas), são propícias a uma disputa extremada muitas vezes, através do contato de 

ambos os jogadores para além dos limites impostos pelas leis do jogo, dando origem a 

uma infração disciplinar. 
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Na equipa do MU, quando tomado o drible como conduta critério, contatámos que as 

sequências se desenvolvem numa primeira fase no meio campo defensivo, 

nomeadamente nas zonas laterais do setor médio defensivo e na zona central do setor 

defensivo, em contextos de igualdade pressionada ou de superioridade numérica 

(retardo -1). As condutas comportamentais que precedem este final de processo 

ofensivo são o passe alto ou o desenvolvimento por intervenção do adversário sem 

êxito, à imagem dos resultados do estudo de A. Silva (2004).  A mesma tendência foi 

constatada ao analisarmos os dados relativos à equipa do IM, ou seja, existe uma 

associação com a conduta de intervenção do adversário sem êxito (retardo -1). 

Pensamos que esta infração pode ocorrer através de: i) uma carga realizada sobre o 

jogador da equipa em processo defensivo quando este intervém sobre a bola (Dia), com 

a finalidade de “travar” o ataque rápido; ii) uma infração à lei de fora-de-jogo; iii) um 

lançamento para fora. 

 
Quadro 3.25 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Final do Processo 

Ofensivo sem eficácia, tendo como condutas objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO); as 

condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Final do Processo Ofensivo Sem Eficácia  

Conduta 

Critério 
Barcelona  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

--- --- Ddr (2.32) --- Dcd (2.89) 

Ppl (3.16) 
Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário 

--- --- --- Ddr (2.54) --- Final por 

infração às leis 

do jogo 

Inter de Milão  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- --- Dcd (2.43) 

 

Dpl (2.29) 

 

Ddu (2.29) 

Pal (2.02) 
Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário Spsr (2.16) Spsa (2.29) Spsr (2.47) Pia (2.29)   ----- 

--- --- --- Pdf (2.07) Dia (3.24) Final por 

infração às leis 

do jogo 
--- --- --- Spinp (2.58) ----- 

Manchester United  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- --- --- Pfr (2.42) Dpl (3.04) Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário 
--- Z4 (2.55) --- Z4 (2.25) Z4 (2.16) 

Z7 (1.98) 

--- --- --- --- Dia (3.21) 

Pal (2.04) 
Final por 

infração às leis 

do jogo Z4 (2.53) Z2 (3.21) Z6 (4.77) Z6 (4.58) Z6 (3.21) 

Pip (2.15) 

 

--- Pip (3.32) Pip (2.53) Pip (3.21) 

Spsa (2.06) 
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3.3.2.7 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de início do ataque 

posicional 

A análise do quadro 3.26 permitiu-nos depreender que existe uma tendência para, na 

equipa do BA, estas sequências se iniciarem pelo corredor esquerdo do meio campo 

defensivo (zona 4) e ofensivo (zona 7), quando tomada como conduta critério a 

recuperação da bola por interceção. Por sua vez, na equipa do MU, para além de ser 

excitada a zona central do meio campo defensivo (zona 5), nos momentos 

imediatamente a seguir à interceção, também o passe para a frente é ativado. De forma 

semelhante, também no IM é ativada no momento imediatamente a seguir à interceção 

da bola, a zona central do meio campo defensivo (zona 5) sendo, posteriormente, 

ativada a zona central do meio campo ofensivo (zona 8), com maior intensidade, ou a 

zona lateral direita do setor defensivo (zona 3), para além das condutas de condução de 

bola e de receção/controle. 

Estes resultados são semelhantes aos que J. Lopes (2007) encontrou aquando do estudo 

do ataque posicional em equipas que disputaram a Liga dos Campeões. Assim, na 

equipa do IM, existe uma tendência para, após a recuperação da bola por interceção a 

progressão se efectuar no terreno de jogo pela zona central ou, então, atrasar a bola para 

linhas mais recuadas, dando profundidade no sentido de abrir o espaço, dispondo de 

mais soluções para jogar ou ganhando uma posição que lhe permita descobrir novos 

caminhos e novas zonas de construção. O facto de existir uma relação excitatória com a 

receção/controle da bola poderá ser indicadora de que, na fase de construção do ataque 

posicional as atitudes e os comportamentos individuais e coletivos dos jogadores são 

resolvidos pelo lado da segurança.  

No que concerne aos padrões averiguados quando o ataque posicional se inícia por um 

desarme, constatámos que, na equipa do BA, são ativadas as condutas de passe para 

trás, drible e passe diagonal para trás, no corredor central do terreno de jogo (zona 8 e 

2), derivando a um nível mais distante (retardo 4) para o corredor lateral direito (zona 

9). Estes resultados levam-nos a inferir, tal como Barreira (2006), que, quando a 

recuperação da posse de bola é efetuada por desarme, é privilegiada uma solução 

coletiva de segurança, tentando manter a posse de bola com passes efetuados para linhas 

mais recuadas. O facto de ser ativado o drible poderá indicar que este também é um 

recurso utilizado num dos momentos procedentes à recuperação de bola, provavelmente, 



Capítulo III 

152 
 

com a intenção de conquistar espaços e situações mais favoráveis ao desenvolvimento 

da sequência ofensiva. 

Quadro 3.26 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Início do Processo 

Ofensivo, tendo como condutas objeto as condutas comportamentais (DPO, FPO); as condutas estruturais 

e as contextuais (CJ, RJ). 

 Início do Processo Ofensivo 

 Barcelona  

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção --- Z4 (2.25) Z7 (1.96) --- Z7 (1.98) 

Desarme Ppt (2.85) 
 

Ppt (2.39) 
Ddr (2.62) 

--- Pdt (2.07) 
 

--- 

Z8 (2.84) Z2 (2.62) 

Z8 (3.82) 

--- Z9 (1.96) --- 

Acção do guarda-

redes 

Pdf (3.43) 

Pma (2.03) 

Rjl (2.75) 

 

--- --- --- 

Z2 (6.37) Z6 (2.33) Z6 (2.49) --- Z4 (2.04) 

Z6 (3.59) 

Interrupção 

regulamentar a favor 

--- Dpl (2.36) --- Dpl (2.36) --- 

Pir (2.41) --- --- --- --- 

 Inter de Milão 

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção --- Dcd (2.56) 
Drc (2.05) 

--- --- --- 

Z5 (3.04) Z5 (2.24) Z3 (2.26) 

Z8 (3.04) 

--- --- 

Desarme Dpc (2.58) 

Ppl (2.02) 

--- 

 

Dcd (2.31) 

 

--- 

 

Ddu (2.64) 

--- Z1 (2.64) Z1 (3.76) Z1 (2.64) --- 

 Pir (2.52) --- --- --- --- 

Acção do guarda-

redes 

Dpc (2.45) 

Pdf (2.02) 

Dcd (2.66) 

 

--- --- --- 

Z1 (3.94) 

Z3 (2.83) 

Z4 (2.01) --- --- --- 

Interrupção 

regulamentar a favor 

 --- Dpc (3.32) Drc (3.73) --- --- 

Spsr (2.28) --- --- --- --- 

 Manchester United 

 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Interceção --- Pfr (2.25) --- --- --- 

Z5 (2.11) --- --- --- --- 

Desarme Dcd (2.70) Dpl (2.25) --- --- --- 

--- Z1 (2.38) --- --- --- 

Acção do guarda-

redes 

Dpc (2.07) Pdf (2.21) --- --- --- 

Z2 (4.29) Z6 (2.12) --- --- --- 

--- Pip (2.50) Pir (1.96) --- --- 

Interrupção 

regulamentar a favor 

Drc (3.82) Dia (2.18) --- --- --- 

Z9 (3.37) Z9 (2.97) Z12 (2.18) --- --- 

Pir (2.52) --- Spsr (2.14) --- --- 

 

 
Uma tendência diferente surge da análise dos dados relativos à equipa do MU. Nesta 

equipa, após a recuperação por desarme, é ativada a condução da bola que, tal como 

sugerido por A. Silva (2004), supomos ser realizada pelo mesmo jogador que efetua o 

desarme, ou por um jogador que se encontre na sua proximidade ou em cobertura 

defensiva. Após esta conduta, é ativado o passe longo caraterístico desta equipa, à 
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imagem do que temos vindo a observar nas análises realizadas relativamente aos outros 

MJO, porém envolve mais riscos na manutenção da posse de bola. 

Na equipa do IM, após a recuperação por desarme, parece evidente que, no nível 

imediatamente procedente à recuperação da posse de bola, existe uma tentativa de 

lateralização e de circulação curta de bola, possivelmente com o intuito de deslocar o 

centro de jogo para contextos de interação mais favoráveis do que o de inferioridade 

relativa (pir). 

Da análise do itinerário categorial das três equipas, afigura-se que emerge uma 

tendência que revela que a equipa do BA consegue iniciar os seus ataques posicionais 

mediante este tipo de recuperação da bola em zonas mais avançadas do terreno de jogo 

do que as restantes equipas, uma vez que as zonas ativadas pertencem ao meio campo 

ofensivo (se bem que, a um nível posterior, desenvolvem-se em linhas mais recuadas). 

Relativamente ao início do processo ofensivo por ação do guarda-redes, tal como seria 

de esperar, são ativadas, de uma forma geral, as zonas laterais do meio campo defensivo 

e condutas como o passe curto, passe diagonal para a frente, ou passe a meia altura, 

caraterísticos dos lançamentos efetuados com a mão pelo guarda-redes e, ainda, a 

condução de bola. Tal como nos estudos realizados anteriormente (J. Lopes, 2007; 

Ramos, 2009; A. Silva, 2004) o que muito provavelmente acontece nas três equipas 

estudadas, após a recuperação de bola pelo guarda-redes, é um lançamento curto, por 

parte deste, para as zonas laterais do meio campo defensivo, permitindo a continuidade 

da sequência ofensiva por um dos seus colegas que se encontra situado numa destas 

zonas, dando origem a um ataque posicional com grande controlo sobre a bola, embora 

com maior dificuldade de progressão. 

Estas tendências são diferentes daquelas que encontrámos para os dois outros MJO 

analisados em que eram ativadas condutas de passe longo, drible e passe alto. Assim, 

parece que o guarda-redes desempenha um papel importante no momento de decidir se 

deve “lançar” um contra-ataque ou um ataque rápido em situações em que a sua equipa 

se encontra muito pressionada defensivamente pela equipa adversária, mediante um 

lançamento longo, evitando, desse modo, a pressão do adversário, bem como a sua 

reorganização defensiva; ou, então, iniciar um ataque posicional mediante um 

lançamento curto para um dos seus companheiros de equipa com o intuito de manter a 

posse de bola com segurança quando a sua equipa não se encontra tão pressionada nesta 

zona do campo. 
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A análise do quadro 3.26  permite, também, a análise dos padrões relativos ao início do 

ataque posicional por interrupção regulamentar a favor. Na equipa do BA, é ativado, ao 

nível dos retardos 2 e 4, o passe longo que, supomos, neste MJO seja utilizado com a 

finalidade de mudar o centro de jogo de corredor, dificultando, desta forma, a 

reorganização defensiva adversária. A este propósito, Carvalhal (2010) refere que esta 

equipa “muda o centro de jogo para o corredor lateral oposto com uma facilidade 

impressionante”.   

Na equipa do MU, esta conduta ativa a receção/controle da bola e a intervenção do 

adversário sem êxito em zonas do corredor lateral direito. Esta sequência de condutas 

possibilita que a equipa consiga deslocar o centro de jogo de contextos mais 

desfavoráveis, como aqueles que são ativados ao nível do retardo 1 (inferioridade 

numérica), para contextos de superioridade numérica. De salientar que também nos 

outros MJO, quando tomada como conduta critério, a interrupção regulamentar ativava, 

prospetivamente, as zonas do corredor lateral direito (zona 9). 

Por outro lado, na equipa do IM, e de modo semelhante aos resultados do estudo de J. 

Lopes (2007), seguidamente à conduta de início do processo ofensivo por interrupção 

regulamentar a favor, ocorre uma sequência que se carateriza pela receção/controle da 

bola – passe curto – receção/controle da bola, num contexto de superioridade numérica 

no momento imediatamente procedente, denotando uma tendência para a adoção de 

comportamentos que são conducentes a um constante equilíbrio ofensivo por decisões 

estratégicas em que não se corram grandes riscos de perda da posse de bola. 

 
3.3.2.8 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de desenvolvimento do 

ataque posicional 

Relativamente às condutas de desenvolvimento do processo ofensivo, à imagem dos 

MJO anteriormente analisados e tal como evidenciado por estudos anteriores (e.g, 

Barreira, 2006, J. Lopes, 2007; A. Silva, 2004), comprovámos a existência de padrões 

curtos; no entanto, existe, em geral,  um grande número de condutas ativadas nos 

momentos imediatamente anterior e posterior à realização da conduta critério (ver 

quadro 3.27). Neste MJO, que se carateriza (entre outros aspetos) pelo facto da equipa 

adversária se encontrar organizada defensivamente e em que a equipa em posse de bola 

não tem a intenção de chegar à baliza o mais rápido possível, existe a possibilidade e a 

oportunidade dos jogadores circularem a bola entre si, de forma a conseguirem obter 
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situações que se tornem mais favoráveis à deslocação do centro de jogo para zonas mais 

avançadas do terreno. 

Para todas as equipas analisadas, o passe curto ativa e é ativado com maior força de 

coesão pela receção/controle da bola e, com menor força de coesão, pela condução de 

bola e  ritmo de jogo lento. O facto de o passe curto se encontrar bastante relacionado 

com a conduta de receção/controle da bola é indicador de que se trata de 

comportamentos utilizados frequentemente no desenvolvimento do ataque posicional 

com o intuito de proporcionar, nas situações momentâneas do jogo, uma resolução que 

se caracteriza mais pela segurança, tornado-se preferível a realização de um maior 

número de ações que, simultaneamente, não acarretam tantos riscos na perda da posse 

de bola possibilitando a circulação segura da mesma (J. Lopes, 2007). A execução de 

forma eficaz das sequências de passe curto/receção/passe curto permite a manutenção 

da posse de bola que se revela importante para a obtenção do sucesso, uma vez que uma 

maior percentagem de posse de bola tem sido associada às equipas vitoriosas (Lago-

Peñas, Lago-Ballesteros, et al., 2011).  

De uma forma geral, a conduta de passe curto ativa e é ativada por condutas que 

permitem a continuidade do processo ofensivo; todavia, detetámos diferenças 

específicas em alguns aspetos relativamente às diferentes equipas. Deste modo, na 

equipa do MU e do IM, esta conduta é, igualmente, ativada por condutas de início do 

processo ofensivo, concretamente, pela recuperação da bola pelo guarda-redes na equipa 

do MU, e, para além da conduta anterior, também é ativada pela conduta de início do 

processo ofensivo por desarme na equipa do IM. Em termos prospetivos, só ativa 

condutas de final de processo ofensivo na equipa do BA, mantendo uma relação 

excitatória com o final do PO devido às leis do jogo, o que, em nosso entender estará, 

provavelmente, relacionado sobretudo com infrações à lei do fora de jogo. 

O facto de, na equipa do BA, o passe curto ser ativado pela condução de bola, poderá 

dever-se, frequentemente, à incursão do defesa central pelo seu corredor de ataque com 

o intuito de criar condições mais favoráveis ao desenvolvimento do PO, aproveitando as 

características da filosofia de posse/circulação da equipa do BA, que implica que os 

jogadores estejam sempre perto, possibilitando a existência de muitas linhas de passe, 

tornando desta forma o jogo apoiado. O movimento constante “…as rotações e trocas 

de posição entre os jogadores dos setor intermédio, formando o losango facilitam o 

“carrossel” que é criado e o qual é muito difícil contrariar pelos adversários porque a 
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bola viaja ao primeiro toque até que se criem espaços para conduzir a bola…” (M. 

Silva, 2009, p. 105).  

Constatámos também que o passe curto ativa o passe para trás e o passe para o lado, na 

equipa do BA, e o passe para trás, na equipa do MU. Quando analisados estes resultados 

em conjunto com o facto de ser ativado o ritmo de jogo lento em ambas as equipas (mas 

também no IM), somos levados a indagar que parece evidenciar-se o prolongamento da 

posse da bola, retardando a progressão até ao momento em que as condições sejam mais 

favoráveis para a bola circular pelos espaços criados, sendo, para tanto, necessário que o 

jogo “rode” por zonas mais atrasadas ou até por outros corredores.  

Será de salientar, ainda, o facto de, quando comparados os resultados relativos à força 

de coesão entre a conduta de passe curto e a receção/controle de bola no ataque 

posicional e nos outros dois métodos de jogo ofensivo já analisados (ver quadros 3.15 e 

3.21), termos constatado que, neste método de jogo, os valores são muito mais elevados. 

Os resultados parecem estar de acordo com a lógica do jogo, sugerindo que estas ações 

de passe/receção são caraterísticas, de uma forma mais evidente, do desenvolvimento 

das sequências ofensivas através deste MJO. 

Quadro 3.27 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Desenvolvimento 

do Processo Ofensivo (passe curto/médio, passe longo, receção/controle da bola), tendo como condutas 

objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Dcd(6.86) 
Drc(17.92) 

Rjl(4.67) 

 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Flj(2.16) 
Dcd(5.77) 

Drc(22.32) 

Ppt(2.39) 
Ppl(2.23) 

Rjl(3.72) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

--- --- --- --- --- Z5(2.02) --- --- --- --- 

--- --- --- --- Spinp(2.35) Spinp(3.13) --- --- --- --- 

 

--- 

Ipera(2.36) 

Dia(3.69) 

Ddu(6.52) Ipera(2.36) 

Ppt(2.00) 

Pdt(2.47) 
Dpc(4.27) 

Drc(5.68) 

 

 

Passe 

Longo 

Fbad(3.85) 

Pma(5.67) 

Dcd(2.90) 
Drc(2.69) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- Z4(2.74) Z6(3.65) --- Z3(1.98) --- --- 
--- --- --- --- Spsr(2.69)       

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ipera(2.97) 

Dpc(22.32) 

Dpl(2.69) 
Dcz(2.14) 

Rjr(2.74) 

 

Receção/ 

controle da 

bola 

Fpga(2.37) 

Dpc(17.92) 

Pdf(3.58) 
Dpl(5.86) 

Ddr(2.41) 

Rjr(2.23) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- Pir(2.46) --- Z2(2.60) ---  Z1(2.17) --- 
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Continuação do Quadro 3.27 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo (passe curto/médio, passe longo, receção/controle da bola), tendo 

como condutas objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as 

contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Ipd(2.58) 
Ipgr(2.45) 

Dcd(5.51) 

Drc(18.10) 
Rjl(7.18) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Dcd(5.58) 
Drc(20.83) 

Rjl(5.55) 

 
Z1(2.05) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

--- --- --- --- Spsr(2.36) Spsr(4.01) --- --- --- --- 

 
--- 

Dpc(3.28) Drc(3.17)  Dpc(2.64) 
 

Dcd(3.58) 
Drc(2.28) 

 

 

 

Passe 

Longo 

Flj(2.07) 
Dcd(3.94) 

Ddu(2.51) 

Pma(2.02) 
Rjl(2.08) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

--- --- ---  Z4(2.40) --- Z10(2.42) Z9(3.35) --- --- --- 
--- --- --- --- Spsr(2.26)  --- --- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ipera(4.45) 

Dpc(20.83) 

Pr(2.95) 
Rjr(5.62) 

Receção/ 

controle da 

bola 

Dpc(18.10) 

Dpl(2.28) 

Pfr(2.19) 
Rjr(4.70) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ipgr(2.07) 

Dcd(6.97) 
Drc(13.73) 

Pfr(2.94) 

Rjl(7.02) 

 

Passe 

curto/ 

médio 

Dcd(6.41) 

Drc(17.61) 
Ppt(3.08) 

Pma(3.13) 

Rjl(7.11) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- ---  Z6(2.24) Z5(1.99) --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- Spsr(2.28) Spsr(2.78) --- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 Ipd(2.25) 

 Dpc(3.98) 

 Pdt(2.24) 

Drc(5.91) 

 
Passe 

Longo 

Dcd(2.76) 

Drc(4.44) 

Rjl(2.02) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

       --- Z1(1.98) Z7(1.97)  Z7(2.11) Z4(2.15) Z10(3.36) 
Z12(4.23) 

Z12(3.80) Z11(2.56) 
Z12(2.49) 

--- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Ipera(3.82) 

Dpc(17.61) 

Dpl(4.44) 
Rjr(5.30) 

 

Receção/ 

controle da 

bola 

Fpga(2.35) 

Dpc(13.73) 

Dpl(5.91) 
Ddr(2.38) 

Rjr(5.18) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- Spsr(2.62) --- --- Spsr(2.21) Pir(2.33) --- --- 

 

Outro aspeto caraterístico prende-se com o facto de, na equipa do BA, esta conduta ser 

ativada e ativar contextos de igualdade numérica, enquanto, nas restantes equipas, esta 

tendência mantém-se relativamente a contextos de superioridade numérica. Segundo J. 

Lopes (2007), este contexto de superioridade numérica é, provavelmente, resultado do 

deslocamento de um ou mais jogadores para o espaço vital e decisional do jogo. 

Também M. Silva (2009) considera que a zona média é vital no jogo e implica que os 

jogadores possuam recursos táticos e técnicos, que permitam jogar com poucos toques e 

que ofereçam muita velocidade ao jogo durante as acções de passe. É comum as equipas 
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colocarem muitos jogadores no centro do terreno de jogo, o que pode dificultar a 

progressão por esta zona do terreno de jogo. 

A análise dos resultados do desenvolvimento do processo ofensivo por passe longo na 

equipa do BA permitiu constatar que esta conduta é ativada por inícios da sequência por 

interrupção regulamentar a favor, ou por condutas de desenvolvimento do processo 

ofensivo, sendo de notar que ao nível do retardo -2 é ativado o passe para trás, curto e 

diagonal, o que supõe uma certa preparação do gesto técnico em condições de interação 

que são favoráveis (superioridade numérica). Se atentarmos às zonas ativadas, 

depreendemos que este passe longo é utilizado não só para ativar zonas de maior 

ofensividade, como acontece nas sequências de ataque rápido (ver quadro 3.21), mas 

também para deslocar rapidamente o centro de jogo do corredor lateral esquerdo (zona 

4) para o corredor lateral direito (zonas 6 e 3). 

À imagem do referido por M. Silva (2009), esta equipa procura controlar o jogo através 

da posse de bola, tentando manter/circular a bola num corredor, sendo, posteriormente, 

o jogo direccionado para outro corredor, o que implica uma mobilidade constante dos 

jogadores com o objectivo de criar linhas de passe à frente, dos lados e atrás. 

Constatámos, ainda, que além das condutas de passe a meia altura, condução de bola e 

receção/controle da bola, o passe longo ativa, prospetivamente, um final sem eficácia 

(recuperação da bola pelo adversário) à semelhança do que acontece no contra-ataque 

desta equipa em que o passe longo ativa um final de sequência devido a uma infração 

das leis do jogo. Também M. Silva (2009) no seu estudo com a equipa do BA, concluiu 

que o passe longo excitava finais de PO sem eficácia, embora também tenha detetado 

uma relação excitatória com as condutas de final de PO mediante a execução de remates 

que atingiam o alvo e remates fora. 

De forma semelhante, na equipa do MU, verificámos uma tendência para esta conduta 

ser ativada pelo início por desarme ou pelo passe curto diagonal para trás que antecede a 

receção/controlo da bola que se torna fundamental para a preparação da execução do 

passe longo. Nesta equipa, antes da ocorrência do passe longo, o fluxo de jogo 

desenvolve-se sobretudo por zonas recuadas do terreno de jogo (zona 1 e 4) ou zonas do 

corredor esquerdo do setor médio ofensivo (zona 7), sendo o passe longo utilizado para 

atingir zonas do setor ofensivo onde as condutas excitadas (condução de bola e 

receção/controle da bola) nos levam a concluir que existe uma continuidade da 

sequência ofensiva. Ao contrário do que sucedia nos outros MJO (ver quadros 3.15 e 
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3.21), no ataque posicional, a execução do passe longo não apresenta, nesta equipa, 

qualquer probabilidade transacional de se associar a finais de processo ofensivo sem 

eficácia. 

Na equipa do IM, o padrão detetado permitiu-nos constatar que o passe longo é ativado 

por uma sequência de passe-receção/controle-passe-receção/controle, sendo que, ao 

nível do retardo -1 e com uma força de coesão maior é, igualmente, ativada pela 

condução de bola que se realiza em condições de superioridade numérica na zona 

esquerda (7) do meio campo defensivo. Prospetivamente, ativa a zona do setor ofensivo 

do mesmo corredor (zona 10) ou a zona do corredor contrário pertencente ao meio 

campo ofensivo (zona 9), bem como condutas que possibilitam a continuação da 

sequência ofensiva (condução de bola, duelo e passe a meia altura) ou um final sem 

eficácia (infração às leis do jogo). 

Refira-se que o contexto de interação que precede a realização do passe longo nas 

equipas do BA e do IM é obviamente favorável, uma vez que a equipa adversária terá, 

muito provavelmente, as suas linhas recuadas e, como tal, coloca o jogador portador da 

bola sem pressão e em superioridade numérica. 

À semelhança do verificado nos dois outros MJO, também, no ataque posicional, a 

receção/controle da bola se encontra muito associada às condutas de passe, 

especialmente às de passe curto e passe longo verificando-se, ainda, uma associação em 

ambos os sentidos da análise com o ritmo de jogo rápido. Em termos retrospetivos, esta 

conduta é ativada, em todas as equipas, por um início do processo ofensivo por 

interrupção regulamentar a favor. Por sua vez, em termos prospetivos, ativa o drible, 

bem como um final do processo ofensivo devido a um passe efetuado para dentro da 

grande área nas equipas do BA e UM, sendo que estes resultados são semelhantes aos 

do estudo de J. Lopes (2007). 

A receção/controle da bola assume uma relevante importância na manutenção da sua 

posse, evitando perdas extemporâneas da posse de bola. Castelo (2004) considera que, 

no ataque posicional, a circulação de bola é realizada mais em largura do que em 

profundidade, com passes curtos e desmarcações em apoio. Uma receção de bola eficaz 

possibilitará que o jogador disponha de tempo e espaço suficientes para executar os seus 

comportamentos técnico-táticos (mesmo quando pressionado pelos defesas). A correta e 

rápida receção da bola possibilita ao jogador um ganho temporal para analisar a situação 

à sua volta e decidir e executar a ação motora de resposta ao problema. É a forma mais 
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racional de resolver o domínio dos espaços e dos tempos, o conceito tático em que se 

faz da inteligência em campo um valor para toda a equipa. 

 

Através da análise do quadro 3.28 podemos verificar que, nas sequências de ataque 

posicional do BA, a condução de bola é ativada, sobretudo, por condutas de 

desenvolvimento do PO em zonas recuadas do terreno de jogo. Prospetivamente, 

também ativa condutas características do desenvolvimento do PO, sendo de referir que, 

tanto ao nível imediatamente precedente como ao nível imediatamente procedente, 

atendendo à força de coesão das condutas, parece ser o passe curto a primeira opção (tal 

como nas restantes equipas). De salientar, ainda, que em termos prospetivos, a condução 

da bola parece ativar uma sequência de passe/receção/passe/receção, tão caraterística 

desta equipa 

Para além da relação excitatória com a conduta de passe curto, na equipa do MU, 

também constatámos que, em termos retrospetivos, para além da condução da bola ser 

ativada pelo passe longo, também se encontra associada à interceção por desarme.  

Na equipa do IM, embora com menor força de coesão do que se verifica para o passe 

curto, o passe longo também é ativado ao nível destes dois retardos (+1 e -1), sendo 

ainda de salientar que, prospetivamente, a condução da bola ativa, ainda, o 

desenvolvimento do processo ofensivo por drible e por cruzamento, à semelhança do 

que sucede no ataque rápido.  
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Quadro 3.28 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de Desenvolvimento 

do Processo Ofensivo (Condução da bola, Drible e Cruzamento), tendo como condutas objeto as condutas 

comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- ---  Dpc(5.77) 
 Dpl(2.90) 

 Pdf(2.45) 

Condução 

de bola 

Dpc(6.86) 
 

Drc(4.70) 
Pdt(1.96) 

Dpc(3.78) Drc(2.81) --- 

---  Z3(3.33)  Z1(2.38) ---  Z5(2.06) Z9(2.25) --- --- --- --- 

--- ---- --- ---  Spsr(2.29) --- --- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

---- 

 

--- 

 Ipd(2.62) 

 Drc(2.41) 

 Dia(3.27) 
 Rjr(3.09) 

Drible 

(1x1) 

Dpc(6.03) 

Rjr(3.40) 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- ---  Z6(2.67) ---  Z9(2.27) 
 Z10(2.64) 

Z10(3.77) Z11(2.78)  Z8(2.97) --- --- 

--- --- --- ---  Pir(3.30)  Pir(6.02) --- --- --- --- 

--- Ppl(2.68) Pdt(2.15) ---  Pfr(2.11) 

 
Cruza-

mento 

Drc(2.14) 

Dre(7.92) 

Dre(9.96) Dre(11.83) --- --- 

--- --- Z9(2.36) 

Z10(2.05) 

---  Z10(3.76) 

 Z12(8.00) 

Z11(12.65) Z10(4.14) 

Z11(2.08) 
Z12(3.41) 

--- --- --- 

Spinp(2.68) Spinp(2.35) Spinp(3.65) ---  Spinp(3.39) Pir(2.46) --- --- --- --- 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Dpc(5.58) 

Dpl(3.94) 

Pdf(3.03) 
 

Condução 

de bola 

Dpc(5.51) 

Dpl(3.58) 

Ddr(2.83) 
Dcz(2.02) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Z1(2.28) 
 

Z4(2.27) --- Z1(2.15) 
Z5(2.23) 

Z2(3.21) 
Z5(2.90) 

Z9(2.42) 
 

Z10(2.40) --- --- --- 

Spsr(2.50) 

 

--- Spsa(3.46) --- Spsr(2.20) 

Spsa(3.35) 

Spinp(2.79) 

Spsa(2.60) 

--- Spinp(2.21) --- --- 

Pdf(2.28) Pdf(2.47) --- Pdf(4.55) 

Rjr(2.25) 

Dcd(2.83) 

 

Drible 

(1x1) 

 

Dcz(4.90) 

 

Dre(2.37) 

Dia(2.14) 

Pdt(2.47) 

Dagr(8.09) 

 

Dia(2.62) 

Dagr(7.76) 

 

--- 

--- --- Z8(2.26) Z8(2.07) Z10(7.85) Z10(7.44) 
Z12(2.94) 

--- --- --- --- 

--- --- --- --- Spinp(3.22) Pir(5.81) 
Spsa(1.98) 

Pir(2.65) 
 

--- --- --- 

 

--- 

Dcd(2.11) 

 

Dcd(2.05) 

Pal(2.85) 

 

Dcz(4.03) 

 

Dcd(2.02) 

Ddr(4.90) 

Pal(2.71) 

Cruza-

mento 

Dia(6.97) 

Pma(4.48) 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Z9(2.40) Z10(3.97) Z10(6.56) Z10(2.56) 

Z11(8.94) 
Z12(2.88) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- --- Spinp(2.95) Pir(2.40) --- --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ddr(2.37) 

Dia(2.23) 

Pdt(2.22) 

Dia(2.27) 

--- 
Remate  Fsoc(2.14) 

Dia(3.48) 

Pma(3.16) 

Fgl(2.07) 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- Z11(4.18) Z11(3.84) Z11(6.87) --- Z11(5.84) --- --- --- 

--- Spinp(1.97) Pir(2.62) Pir(2.54) --- Pir(3.46) Pir(2.30) --- --- --- 
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Continuação do Quadro 3.28 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo (Condução da bola, Drible e Cruzamento), tendo como condutas 

objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- 
 

--- --- --- Ipd(2.70) 
Dpc(6.41) 

Dpl(2.76) 

 

Condução 

de bola 

Dpc(6.97) 
Rjr(2.55) 

 

 --- ---  --- --- 

Z3(2.09) Z2(1.98)  Z1(2.49) 

 Z3(3.37) 

 Z2(2.55) --- 

 

Z10(3.75)  --- 

 

 Z8(2.24)  --- --- 

           ---           ---             ---  --- Pir(2.22)  ---  ---  --- --- 

 

           --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Drc(2.38) 

Ddr(3.43) 
Pdf(2.23) 

 

Drible 

(1x1) 

 

Fgl(2.55) 

Ddr(3.43) 
Ppt(3.32) 

Dcz(4.41) 

Rjr(2.82) 

 

 --- 

 

 --- 

 

--- 

 

--- 

          ---         ---          ---           --- Z7(2.33) 

Z10(3.88) 
Z12(4.49) 

Z10(5.71) 

Z12(4.29) 

Z11(3.03)  Z7(2.72) Z10(2.25) 

Z11(1.99) 

--- 

Pir(2.04) 

 

Spinp(2.40) 

 

Spinp(2.62) 

 

Spinp(3.62) 

 

Pir(2.18) 

Spinp(4.62) 

Pir(4.99) Pir(2.55) Spinp(2.25) Pir(2.38) Pir(2.56) 

         --- Dcz(4.77)         --- Dpl(2.60) 

Pal(2.67) 

Pfr(3.42) 

 
Cruza-

mento 

Dia(11.10) 

 

 --- Drc(2.01) 

 

Ddr(2.50) 

Dcz(4.77) 

Ddr(3.68) 

 

        ---           ---         ---        --- Z10(3.08) 

Z12(4.70) 

Z11(15.75) 

 

Z12(2.28) Z8(2.86) 

Z2(2.68) 

Z12(2.11) Z11(2.53) 

Z12(2.07) 

Spinp(2.63) Spinp(2.28) Spinp(2.81)         --- Spinp(3.60) Pir(4.44)  --- Spinp(2.19) --- --- 

 

Nas sequências de ataque posicional das equipas do BA e do MU, a frequência 

observada da conduta critério desenvolvimento do processo ofensivo por duelo não nos 

permitiu efetuar uma análise consistente dos resultados, à semelhança do que se 

verificou para todas as equipas no que concerne ao desenvolvimento do processo 

ofensivo por ação do guarda-redes da equipa em posse de bola ou do guarda-redes da 

equipa adversária. No entanto, na equipa do IM, detetámos um padrão longo em termos 

retrospetivos, quando tomadas como objeto as condutas comportamentais. Assim, esta 

conduta é ativada com maior força de coesão por uma intervenção do adversário sem 

êxito, um passe alto ou um passe longo, o que nos parece ser coerente com a lógica do 

jogo (ver quadro 3.29). 

A análise dos resultados relativos ao desenvolvimento da sequência ofensiva por 

intervenção do adversário sem êxito permitiu concluir que, de uma forma geral, ela é 

ativada por condutas que acarretam mais “riscos” no que concerne à manutenção da 

posse de bola, como o drible, o cruzamento ou o passe alto, nas equipas do MU e IM, 

enquanto na equipa do BA é ativada por um passe diagonal para a frente. Em termos 

prospetivos, são ativadas condutas que permitem a continuação do processo ofensivo, 

sendo de salientar que, nas equipas do BA e IM é ativada, com maior força de coesão a 

conduta de duelo, no momento imediatamente seguinte, sendo ativado, do mesmo 
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modo, o drible, na equipa do BA, e as condutas de desenvolvimento do PO por remate e 

por intervenção do guarda-redes adversário na equipa do IM, ações estas que ocorrem 

em zonas avançadas do terreno de jogo. 

Quadro 3.29 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de desenvolvimento 

do processo ofensivo (duelo, intervenção do adversário sem êxito), tendo como condutas objeto as 

condutas comportamentais (IPO, DPO, FPO); as condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Desenvolvimento do Processo Ofensivo 

Barcelona 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- --- --- Duelo --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- Pdf(1.98) 
 

Int. 

Adversário 

sem êxito 

Ddu(14.61) 
Ddr(3.27) 

Dpc(2.04) 
 

--- 
 

Dpl(3.69) 
 

--- 

Z3(2.74) --- Z12(3.14) --- Z11(4.15) --- Z8(3.67) Z10(4.61) Z10(4.49)  

--- --- --- Spinp(2.81) --- --- Pir(2.54) --- --- --- 

Inter Milão 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Dpc(2.18) --- Dia(2.18) Pal(3.33) Dpl(2.51) 
Pal(5.77) 

Dia(7.04) 

Duelo 

 

---  ---  ---  --- --- 

--- --- --- --- Pir(2.97) ---  ---  --- --- --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Dcz(6.97) 

Pal(2.42) 
 

Int. 

Adversário 

sem êxito 

Ddu(7.04) 

Dre(2.27) 
Dagr(6.86) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 
 

    Z10(2.73) 
Z12(3.54) 

Z3(2.67) 
Z11(2.16) 

Z12(3.88) Z3(6.77) 
Z11(2.29) 

   Z11(3.30) --- 

--- --- --- --- Pir(3.47)  ---  --- ---  --- --- 

Manchester United 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 
Conduta 

Critério 
R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

--- --- --- --- --- Duelo  ---  ---  ---  --- --- 

--- --- --- Ddr(2.46) 

Ppt(3.20) 

Pal(3.39) 

 
Int. 

Adversário 

sem êxito 

--- Pma(3.43) 

 

---  --- --- 

          --- --- --- Z7(3.04) Z10(3.08) --- Z8(2.73) ---  --- --- 

        --- --- --- --- Pir(3.58)  --- ---  ---  --- --- 

 

 
3.3.2.9 – Padrões sequenciais obtidos para as condutas de final do ataque 

posicional 

Apesar de alguns estudos se debruçarem sobre a análise da eficácia a que conduzem as 

sequências ofensivas de maior ou menor duração (Hughes & Franks, 2005; Pollard & 

Reep, 1997; Tenga, Holme, et al., 2010a, 2010b; Tenga, Ronglan, et al., 2010; Turner & 

Sayers, 2010), apenas os estudos mais recentes desenvolvidos no âmbito da 

metodologia observacional (Barreira, 2006; J. Lopes, 2007; H. Sarmento, Barbosa, et 

al., 2011; H. Sarmento, Marques, et al., 2011; M. Silva, 2009) permitem compreender a 

globalidade das ações que com maior regularidade induzem a diferentes níveis de 

eficácia. Neste sentido, pudemos constatar, pela análise do quadro 3.30, que existem 
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diversas semelhanças e diferenças quando efetuada a comparação do itinerário 

categorial apresentado com o itinerário categorial dos restantes métodos de jogo 

ofensivos já apresentados e que passaremos a descrever de seguida. 

No que concerne ao final das sequências de ataque posicional com obtenção de golo, 

verificámos que, na equipa do BA, é ativado por um passe a meia altura ao qual se 

segue um passe diagonal para trás. Tal como constatámos nos resultados relativos ao 

contra-ataque, parece existir uma tendência para esta equipa conseguir conquistar 

espaços muito próximos da linha final, sobretudo na zona central (zona 11) de onde 

surge um passe diagonal para trás que permitirá a realização do remate com obtenção de 

golo, mesmo em condições de inferioridade numérica. 

Por sua vez, na equipa do MU, são ativadas, primariamente, zonas do setor médio 

defensivo (zona 6 e 5), onde as ações ocorrem em superioridade ou igualdade numérica, 

sendo posteriormente ativada a zona central do setor ofensivo (zona 11) e um contexto 

de inferioridade numérica. No momento imediatamente anterior ao remate com 

obtenção de golo, é ativada a conduta de drible na zona central do setor médio ofensivo 

(zona 8), confirmando a análise prospetiva da conduta de desenvolvimento do processo 

ofensivo por drible mas, também, o que refere Caldeira (2001), quando considera que as 

situações de 1x1 ativam significativamente as condutas de pré-finalização e finalização. 

Os resultados relativos à equipa do IM sugerem que as ações que precedem o remate 

com obtenção de golo se desenrolam sobretudo na zona central do setor ofensivo (zona 

11), sendo ativadas as condutas de desenvolvimento por remate e, com maior força de 

coesão, a conduta de passe para o lado.  

Os dados tornam evidente que, para todas as equipas analisadas, as zonas mais próximas 

da baliza, sobretudo as do corredor central (zonas 8 e 11), são aquelas que mais força de 

coesão apresentam com a conduta remate com obtenção de golo. A este propósito, 

Castelo (2009) concluiu que 49% dos golos são concretizados a 11 metros da linha da 

baliza de golo, 38% entre os 11 e os 22 metros e 14% a mais de 22 metros. Tal como 

seria de esperar, o contexto de interação que ativa esta conduta é desfavorável, 

porquanto nestas zonas do terreno de jogo, e estando a equipa adversária equilibrada 

defensivamente, existe uma grande aglomeração de jogadores com o intuito de impedir 

a finalização com sucesso. 
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Relativamente à análise retrospetiva efetuada tendo como conduta critério o final do 

processo ofensivo por remate, detetámos um padrão extremamente curto para as equipas 

do BA e do MU , sendo que, na equipa do BA, os resultados sugerem que esta conduta é 

ativada pela zona mais ofensiva do corredor lateral esquerdo (zona 10), em contextos de 

igualdade numérica, ao contrário do que constatámos nos MJO anteriores, em que os 

remates eram ativados sobretudo por zonas do corredor central. No que concerne à 

equipa do MU, a conduta de remate é ativada por um passe diagonal para trás, existindo 

uma grande variabilidade de zonas e contextos de interação no momento que precede a 

sua execução, tal como se pode constatar pela ausência de condutas ativadas. Por sua 

vez, a equipa do IM apresenta um padrão mais longo que parece denotar a existência de 

uma sequência de passes diagonais para a frente e para trás que permitem a criação de 

situações favoráveis à execução do remate. 

No que concerne às sequências ofensivas que terminam quando o portador da bola 

atinge o quarto ofensivo de forma controlada, constatámos que a equipa do BA atinge 

esta zona do terreno de forma controlada mediante a execução de um passe para a 

frente, ao qual se segue um passe a meia altura, à semelhança do que sucede nos dois 

outros MJO analisados, em que também a conduta de passe a meia altura é ativada. Os 

dados relativos à equipa do MU revelam um padrão mais longo, em que são ativadas as 

condutas de passe curto, condução da bola, receção/controle e, no momento 

imediatamente anterior, o cruzamento e o passe para a frente. Por sua vez, os resultados 

da equipa do IM demonstram uma tendência diferente das duas outras equipas, uma vez 

que nesta equipa existe uma tendência (à semelhança do detetado no ataque rápido) para 

o centro de jogo ser deslocado para zonas de maior ofensividade por intermédio da 

execução de ações como o drible e a condução de bola, sendo ativada, ao nível do 

retardo -1, a conduta de remate a partir da zona direita do sector ofensivo (zona 12). 

Assim, supomos que estas sequências terminam, muito provavelmente, com a obtenção 

de um pontapé de canto ou um lançamento de linha lateral a favor. 
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Quadro 3.30 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de final do processo 

ofensivo com eficácia, tendo como condutas objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO); as 

condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Final do Processo Ofensivo Com Eficácia  

Conduta 

Critério 

Barcelona  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

--- --- --- Pma (2.34) Pdt (2.09) Golo 

Z5 (2.51) 

 

Z6 (2.45) 

 

Z11 (2.36) 

 

Z9 (2.98) 

Z11 (2.45) 

Z11 (2.57) 

 

--- --- --- --- Pir (2.08) 

--- --- --- --- Z10 (1.99) Remate 

--- --- --- --- Spinp (1.99) 

--- --- --- Pfr(2.52) Pma(2.28) FSOC 

--- --- Drc(2.09) Dpc(2.04) 
Ppl(3.11) 

Drc(2.37) 
 

 

Fpga 

--- --- --- Z6(2.71) Z4(3.85) 

Inter de Milão  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- --- --- Dre (2.07) 

Ppl (2.96) 

Ppl (2.15) 

 
Golo 

Z11 (2.07) Z6 (2.07) 

Z11 (3.23) 

Z11 (2.07) Z11 (2.97) --- 

--- --- --- Pir (2.08) --- 

--- Pdt (2.68) 

Dia (2.21) 

Pdf (2.50) Dpc (2.30) Pdt (2.75) Remate 

--- --- --- Z10 (1.97) --- 

--- --- --- Pir (2.21) --- 

Ddu(2.50) Dcd(3.83) Ddr(2.66) Drc(2.13) Dre(2.14)  

FSOC --- --- --- Z12(2.81) Z12(2.08) 

--- --- --- Spsr(2.26) --- 

Drc(2.65) Dpc(3.39) Pdt(3.37) Dpl(2.11) Pfr(2.25) 
Rjl(2.11) 

 

Fpga 

                   --- --- --- --- Spsr(2.16) 

Manchester United  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- --- --- --- Ddr (2.55) Golo 

Z6 (2.03) Z5 (2.03) Z5 (3.13) Z11 (2.03) Z8 (2.03) 

Spsr (1.97) Spsr (2.89) Pip (2.45) Pir (2.51) --- 

--- --- --- --- Pdt (2.10) Remate 

Dpc(2.15) Dcd(2.14) --- Drc(2.03) Dcz(2.33) 

Pfr(2.05) 
 

FSOC 

--- --- --- --- Z6(2.14) 

--- --- Drc(2.13) Dpl(2.89) Drc(2.35)  

Fpga     Z9(2.52) 

 

Quando tomada como conduta critério o passe para dentro da grande área adversária, 

podemos constatar que, nas equipas do BA e do MU, a conduta que é ativada no 

momento imediatamente precedente é a de receção/controle da bola, em zonas mais 

recuadas na equipa do BA (zona 4), e mais avançadas na equipa do MU (zona 9). Por 

sua vez, na equipa do IM, esta conduta é ativada em vários retardos por condutas de 

passe (passe curto, passe diagonal para trás, passe para a frente), bem como um ritmo de 

jogo lento no momento precedente à realização deste passe que é efectuado em 

contextos de superioridade numérica.  
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No que concerne ao final das sequências de ataque posicional por intermédio de uma 

recuperação de bola pelo adversário, verificámos que na equipa do BA são ativadas as 

condutas de receção/controle da bola e ritmo de jogo lento, na zona 4  (retardo -2), 

sendo que, no momento imediatamente anterior à conduta critério, é ativada a conduta 

de passe longo, estando, uma vez mais, relacionada com um final de processo ofensivo 

sem eficácia (ver quadro 3.31). Por sua vez, na equipa do MU, esta conduta é ativada 

pela condução de bola e por um ritmo de jogo lento, na zona 5 do terreno de jogo. 

Assim, os resultados parecem sugerir que existe uma tentativa de deslocação do centro 

de jogo para zonas mais avançadas do terreno mediante a utilização da condução de 

bola que, todavia, não se revela eficaz (uma vez que ativa um final do PO sem eficácia). 

Na equipa do IM esta conduta é ativada por uma sequência de passes (passe longo, 

passe para o lado, passe para a frente, passe para trás) que permitem que o centro de 

jogo se desloque desde a zona central do setor médio defensivo (zona 5) para as zonas 

mais ofensivas do corredor lateral direito (zona 6, 9 e 12), sendo no setor ofensivo que 

surge o passe para trás que precede a recuperação de bola pelo adversário. 

Os resultados obtidos por nós diferem dos obtidos por J. Lopes (2007) para o ataque 

posicional e refletem, também, a existência de diferenças específicas nas equipas 

analisadas. Tal como refere Amieiro (2010), apesar de uma equipa não saber onde, 

quando e como vai perder a bola, tem a noção que a irá perder, devendo preparar-se 

(organizar-se) para o momento da perda. O autor conclui, ainda, que quanto menos 

vezes uma equipa perde a bola, menos tem de trabalhar para a recuperar; contudo, se a 

equipa se organizar eficazmente no momento da posse (da bola), poderá responder 

muito mais rápida e eficazmente ao momento em que ocorre a perda. 

 

A análise do quadro 3.31 permitiu concluir que as sequências de ataque posicional da 

equipa do BA que terminam devido às leis do jogo são ativadas, com maior força de 

coesão, pela conduta de passe alto e, com menor força de coesão, pela conduta de passe 

curto. Pensamos que as duas condutas anteriores estão relacionadas com situações em 

que a equipa tenta “penetrar” as defesas adversárias, estando os seus jogadores mais 

avançados em situações “limite” de fora de jogo. Os resultados indicam, também, que 

na equipa do IM são ativadas as condutas de desenvolvimento por intervenção do 

adversário sem êxito, desenvolvimento por cruzamento (retardo -2) e o 

desenvolvimento por passe longo (retardo -1). As intervenções do adversário sem êxito 
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são situações que, muitas das vezes, propiciam o desenvolvimento de uma disputa pela 

bola que poderá ser efetuada mediante o recurso a situações de violação das leis do 

jogo. O cruzamento e o passe longo pensamos que induziram sobretudo situações de 

fora de jogo. 

Quadro 3.31 – Padrão de conduta ou “max lag” definitivo para as condutas critério de final do processo 

ofensivo sem eficácia, tendo como condutas objeto as condutas comportamentais (IPO, DPO); as 

condutas estruturais e as contextuais (CJ, RJ). 

Final do Processo Ofensivo Sem Eficácia  

Conduta 

Critério 
Barcelona  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 

--- --- --- Drc(3.37) 
Rjl(3.85) 

Dpl(3.85) Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário --- --- --- Z4(3.85) --- 

--- --- --- --- Pal(3.66) 
Dpc(2.16) 

Final por 

infracão às leis 

do jogo 

Inter de Milão  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- Dpl(2.07) 

Drc(2.00) 

Ppl(2.03) 

 

Pfr(3.36) Ppt(2.44) 

 
Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário Z5(2.07) Z6(2.07) Z9(2.94) --- Z12(2.40) 

 Dpl(2.07) 

 

--- Dcz(2.07) 

Dia(3.23) 

Dpl(2.07) 

 
Final por 

infração às leis 

do jogo --- Z4(2.07) 
Z8(2.27) 

Z4(3.23) 
Z11(2.07) 

Z4(3.23) Z4(3.23) 

Manchester United  

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1  

--- --- --- Dcd(2.50) Rjl(2.17) Recuperação da 

posse de bola 

pelo adversário 
--- --- --- Z5(3.19) Z5(3.19) 

--- --- --- Z4(3.97) Z4(3.97) Final por 

infração às leis 

do jogo 
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3.4 – Conclusão 

 

Os resultados anteriormente apresentados parecem evidenciar regularidades e 

específicidades relativamente à forma como se iníciam, desenvolvem e terminam as 

sequências de contra-ataque, ataque rápido e ataque posicional das equipas analisadas. 

Desta forma, apresentaremos de seguida as principais conlusões relativas à análise dos 

padrões sequenciais de conduta adstritos aos métodos de jogo ofensivo nas três equipas 

por nós analisadas. 

 

 

Contra-ataque 

 

i) No que concerne às formas de recuperação da posse da bola, parece existir uma 

tendência para o desarme excitar comportamentos de cariz mais ofensivo, como 

o drible e o cruzamento, nas equipas do BA e IM, comportamentos estes que são 

executados nos corredores laterais, em todas as equipas, ainda que, 

preferencialmente, no corredor lateral direito;  

ii) Quando a recuperação da bola é consumada pelo guarda-redes, tanto na equipa 

do BA como na equipa do MU, emerge uma tendência para a sequência se 

desenrolar pelo corredor lateral direito do meio campo defensivo, recorrendo o 

BA a uma transição “controlada”, em que mantém a posse de bola mediante 

ações de condução de bola e drible, ao contrário do que sucede com a equipa do 

MU que o faz mediante a utilização do passe para a frente, na tentativa de “dar 

verticalidade” ao jogo. Uma tendência completamente diferente foi detetada na 

equipa do IM, em que o guarda-redes procurava, através de um passe longo 

colocar a bola em zonas de maior ofensividade, sobretudo na zona central do 

meio campo ofensivo, provavelmente, numa tentativa de explorar o 

adiantamento das linhas do adversário, bem como o desequilíbrio posicional 

(transição ataque/defesa) através de uma reposição rápida da bola; 

iii) As recuperações de bola por interrupção regulamentar a favor parecem ser um 

dos aspetos que as equipas do MU e do IM, sobretudo, utilizam de forma 

objetiva para iniciar os seus contra-ataques, uma vez que esta conduta parece 

ativar, prospetivamente, comportamentos de pré-finalização (cruzamento, MU) 

ou finalização (remate, IM). Esta conduta surge, entre outras, pela execução 

rápida de faltas, aproveitando a desatenção e, muitas vezes, a desorganização 
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defensiva adversária, bem como pela execução dos lançamentos de linha lateral, 

situações que no decorrer das observações nos pareceram assumir uma 

importância assinalável na construção deste tipo de sequências. Constata-se 

também uma tendência das equipas do BA e MU desenvolverem os seus contra-

ataques pelos corredores laterais após um recuperação da bola desta forma; 

iv) Verificámos que o passe longo, além de excitar condutas que permitem a 

continuidade do processo ofensivo é, também, indutor de finais do processo 

ofensivo sem eficácia nas equipas do BA, IM e MU, sendo que, nesta última, 

também se estabeleceu uma relação excitatória com um final com eficácia 

(atingir o ¼ ofensivo de forma controlada); 

v) Contrariamente à ineficácia a que parece conduzir a conduta anterior, os 

resultados do nosso estudo sugerem que existe um conjunto de três condutas do 

desenvolvimento do processo ofensivo (drible, cruzamento e intervenção do 

adversário sem êxito) que são indutoras de finais das sequências de contra-

ataque com eficácia absoluta (golo) na equipa do BA. Todavia, esta eficácia não 

se verifica nas equipas do MU e do IM, onde as condutas anteriores ativam 

sobretudo condutas de desenvolvimento do processo ofensivo;  

vi) Em termos espaciais, concluímos que as sequências de contra-ataque que 

terminam em golo na equipa do IM, ao contrário do que sucede nas restantes 

equipas, são precedidas por ações que se realizam no meio campo defensivo 

(enquanto, nas demais equipas, estas ações são realizadas no meio campo 

ofensivo ou ao longo de todo o terreno de jogo), sendo que apenas a ação 

imediatamente anterior à execução do remate com obtenção de golo é realizada 

no setor ofensivo, denotando, desta forma, uma tendência para uma 

verticalização eficaz do processo ofensivo; 
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Ataque Rápido 

 

i) De forma semelhante ao que constatámos relativamente ao contra-ataque, os 

padrões detetados para as condutas de início do ataque rápido, tendo como 

condutas objeto as condutas dos critérios de desenvolvimento e final do processo 

ofensivo, são extremamente curtos ou inexistentes em grande parte das 

situações, sendo ativadas apenas condutas de desenvolvimento do PO e nunca 

condutas de final do PO. Todavia, a equipa do MU é aquela que apresenta 

padrões de maior longitude, situando-se o max lag ao nível do retardo 3, para a 

conduta de início do processo ofensivo por interceção da bola e por interrupção 

regulamentar a favor (a equipa do BA também apresenta um padrão com 

características semelhantes), e ao nível do retardo 4 para a conduta de início do 

processo ofensivo por ação do guarda-redes, ou seja, os padrões detetados para o 

início das sequências de ataque rápido para esta equipa parecem ser mais 

consistentes que nas restantes equipas;  

ii) Comparativamente com as restantes duas equipas, inferimos que na equipa do 

MU, os inícios do PO por ação do guarda-redes e por interrupção regulamentar a 

favor excitam comportamentos de maior pendor ofensivo, como o cruzamento e 

o drible (na equipa do BA também é ativado o drible); 

iii) Quando consideradas como condutas objeto as condutas do critério 

espacialização, constatámos que existe uma forte probabilidade de transição 

entre as condutas de início do processo ofensivo e as zonas dos setores defensivo 

e médio defensivo relativamente às condutas de início do processo ofensivo por 

desarme e por recuperação da bola pelo guarda-redes. Por sua vez, a conduta de 

início do processo ofensivo por interrupção regulamentar a favor ativa, em todas 

as equipas, zonas do ½ campo ofensivo. Uma tendência que caracteriza os 

inícios das sequências de ataque rápido da equipa do MU é o facto de elas se 

desenrolarem quase sempre pelo corredor lateral direito, ao contrário das outras 

equipas em que existe maior variabilidade; 

iv) Na equipa do MU, o desenvolvimento das sequências de ataque rápido por 

condução da bola ativam um final com eficácia (final do processo ofensivo por 

remate); 

v) Tal como sucede no contra-ataque, também neste MJO o passe longo encontra-

se associado a finais do processo ofensivo sem eficácia (recuperação da bola 
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pelo adversário, infração às leis do jogo) nas equipas do MU e IM (no contra-

ataque esta situação reportava-se às equipas do BA e MU), enquanto, na equipa 

do BA, induz comportamentos relacionados com a continuidade do processo 

ofensivo. De referir que apenas ativa um final do processo ofensivo com eficácia 

(atingir o ¼ ofensivo de forma controlada) na equipa do MU; 

vi)  O cruzamento é indutor de um final de processo ofensivo com eficácia (golo) 

nas equipas do MU e do BA, ao contrário do que sucede na equipa do IM. 

Também nas sequências de contra-ataque foi detetada uma relação semelhante 

na equipa do BA, ou seja, o cruzamento (e também o drible) ativam 

prospetivamente o golo. Assim, parece que a equipa do IM é a que menos 

eficácia apresenta na execução destes comportamentos, quando comparada com 

as restantes equipas; 

vii) Relativamente aos resultados obtidos para a análise sequencial retrospetiva dos 

finais de processo ofensivo, pudemos constatar que as sequências de ataque 

rápido que terminam em golo nas equipas do BA e MU são precedidas, no 

momento imediatamente anterior, por um cruzamento (como já havia sido 

referido anteriormente) e as zonas excitadas são as do setor ofensivo: corredor 

lateral esquerdo na equipa do BA e ambos os corredores laterais na equipa do 

MU). Por sua vez, na equipa do IM, o golo é ativado por um passe diagonal para 

trás;  

viii) As sequências que terminam com remate são precedidas por comportamentos 

muito variados; no entanto, é evidente que, em todas as equipas, os remates 

surgem após sequências que se desenvolvem, em algum momento, pelo corredor 

central (zonas 8 e 11); 

ix)  Relativamente aos finais do processo ofensivo sem eficácia, comprovámos que 

eles são ativados sobretudo por condutas que implicam maior risco no que 

concerne à manutenção da posse de bola (e.g, passe alto, duelo, intervenção do 

adversário sem êxito, passe longo, condução de bola). 
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Ataque posicional 

 

i) As análises relativas ao início das sequências de ataque posicional, permitiram-

nos concluir que, de um modo geral, os padrões detetados neste MJO são mais 

consistentes que nos MJO anteriormente analisados, uma vez que são mais 

longos e existe um maior número de condutas exitadas; 

ii) Neste MJO, o início do processo ofensivo por interceção da bola induz uma 

grande variabilidade dos comportamentos imediatamente a seguir à conduta 

critério nas três equipas analisadas, sendo de realçar que enquanto na equipa do 

BA são ativadas zonas do corredor esquerdo, nas equipas do MU e IM são 

ativadas, sobretudo, zonas do corredor central, denotando-se uma tendência na 

equipa do IM para efetuar a manutenção da posse de bola segundo duas 

prespetivas: i) progredindo imediatamente no terreno pela zona central; ii) 

circulando a bola por zonas mais atrasadas (setor defensivo), usufruindo desta 

forma de mais espaço e mais soluções para jogar; 

iii)  Nas restantes condutas de início do processo ofensivo são ativadas sobretudo 

condutas que demonstram a preocupação em manter a posse de bola com mais 

segurança (e.g., passe curto, passe para trás, passe para o lado, condução de 

bola). Todavia, parece existir uma tendência para a equipa do BA iniciar os seus 

ataques posicionais em zonas mais avançadas do terreno de jogo do que as 

restantes equipas quando a recuperação da bola é efetuada por desarme, o que 

nos leva a supor que esta equipa tem uma capacidade superior às restantes para 

efetuar a recuperação da posse da bola nestas zonas do terreno de jogo, fruto, 

provavelmente, de uma pressão mais elevada; 

iv)  Relativamente às condutas de desenvolvimento do processo ofensivo, 

concluímos que o passe curto mantém uma relação de ativação forte com a 

receção/controle da bola e com a condução da bola em ambos os sentidos de 

análise, favorecendo, assim, a resolução das situações do jogo mais pela via da 

segurança; 

v) Os contextos de interação ativados em ambos os sentidos de análise tomando 

como conduta critério o passe curto, são caraterizados pela igualdade numérica 

na equipa do BA e pela superioridade numérica nas restantes equipas. Tal facto 

leva-nos a supor que a equipa do BA tem uma capacidade superior às restantes 
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para manter a posse de bola mediante esta ação em situações de igualdade 

numérica. A qualidade individual dos seus jogadores aliada ao movimento 

constante destes permite que a circulação da bola se efectue nestas condições de 

interação “libertando”, desta forma, outros jogadores que poderão ser decisivos 

nos momentos em que existe um desequilíbrio da estrutura defensiva adversária; 

vi)  O desenvolvimento por drible (MU), por remate e passe para o lado (IM), por 

passe diagonal para trás (BA) ativam o remate com obtenção de golo. Desta 

forma, a obtenção do golo parece resultar de um jogo “apoiado” em que são 

conquistadas zonas avançadas do corredor central do terreno de jogo, 

confirmando, de certa forma, a importância que assume esta zona do terreno de 

jogo para a finalização com eficácia absoluta (em termos espaciais, as zonas 

centrais do meio campo ofensivo são as que mantêm uma relação exitatória mais 

forte com o golo); 

vii) Nas equipas do IM e do MU, o final das sequências de ataque posicional por 

remate é ativado pela conduta de desenvolvimento do PO por passe diagonal 

para trás;  

viii)  O desenvolvimento por passe para a frente, receção/controlo da bola, remate e 

cruzamento, ativam finais da sequência ofensiva por ter atingido o 1/4 ofensivo 

de forma controlada ou o passe para dentro da grande área adversária; 

ix)  O passe longo associa-se a finais sem eficácia nas equipas do BA e IM. 
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Análise de jogo em futebol –  

Um estudo qualitativo com treinadores da I Liga Portuguesa 
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4.1 – Introdução  

 

A figura do treinador existe desde que surgiram os desportos de competição. Contudo, 

foram necessárias longas décadas para que esta se tornasse uma profissão reconhecida, 

o que aconteceu, especialmente, pelo reconhecimento dos media que proporcionaram 

que os treinadores de maior sucesso fossem alvo de um reconhecimento semelhante ao 

dos melhores atletas (Meinberg, 2002). De uma forma geral, todas as pessoas possuem 

uma vaga ideia acerca do tipo de atividades que desenvolve um treinador. Porém, 

mesmo entre a comunidade que se dedica ao treino, esta atividade é, muitas vezes, 

entendida de uma forma muito pobre. Apesar de a ciência ajudar, não existe um 

conjunto de passos claramente definidos que garantam o sucesso no treino. Treinar 

constitui-se como uma arte que requer criatividade por parte do treinador que deverá 

utilizar o conhecimento providenciado pela ciência para desenvolver o seu estilo pessoal 

(Borrie, 1996).  

Grande parte da atividade de um treinador de futebol consubstancia-se na observação 

que efetua relativamente ao desempenho dos seus atletas. Neste sentido, torna-se 

importante a clara definição dos factos suscetíveis de serem observados num jogo 

(Carling, et al., 2009; Carling, et al., 2005; Garganta, 2001; Hughes, 2008a; Hughes & 

Franks, 2004c, 2008; Knudson & Morrison, 2002; Olsen & Larsen, 1997) para, com 

base nessa informação, intervir no sentido de um incremento da performance.  

Todavia, apesar de existir uma vasta literatura (Carling, et al., 2009; Carling, et al., 

2005; Franks, 2004; Franks, Goodman, & Miller, 1983; Hughes, 2008a) dedicada à 

análise do jogo, poucos são os estudos que se centram na caracterização do pensamento 

do treinador acerca da observação do jogo e na sua intervenção perante a informação 

que é recolhida (P. Silva, 2006; Ventura, 2011). Um facto que se torna ainda mais 

surpreendente é aquele que ressalta da não confrontação dos resultados da grande 

quantidade de estudos realizados na análise do jogo de futebol com o entendimento que 

os treinadores detêm acerca deles.   

É sabido que, no contexto académico, algumas disciplinas da área das Ciências do 

Desporto, desde há muitos anos e ainda presentemente têm desenvolvido 

maioritariamente a sua investigação no âmbito do paradigma positivista. Todavia, este 

paradigma não possibilita um estudo em profundidade dos indivíduos como seres 

humanos (Martens, 1987). Apenas o que é considerado externo e observável é capaz de 
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ser objeto de estudo, mas o que não é observável e pertence a um reino interior não se 

enquadra nos pressupostos dos métodos empíricos e positivista e, portanto, não é 

considerado "verdadeiro". 

O tradicional método científico/positivista assenta em três critérios essenciais: i) o 

fenómeno deve ser observável; ii) o fenómeno deve ser mensurável; iii) o fenómeno 

deve prestar-se à verificação por outros observadores (Valle, King, & Halling, 1989). 

Desta forma, a única abordagem válida para a pesquisa científica centra-se apenas no 

comportamento humano que é quantificável, observável e aberto à verificação por 

observadores independentes. 

Polanyi (1958) considerou um erro o facto de se adotar a ciência ortodoxa tal como se 

desenvolveu nas ciências físicas para investigar o comportamento humano. Segundo o 

autor, nas ciências exatas, esse falso ideal talvez seja inofensivo, porém, em ciências 

como a biologia, a psicologia e a sociologia, exerce uma influência destrutiva. 

Contudo, o aspeto que mais importa salientar do que foi explanado anteriormente não é 

o debate acerca de qual o melhor método para aceder à verdade em relação às ciências 

sociais, mas sim que ambos os paradigmas são extremamente úteis e que, se utilizadas 

de forma complementar, poderão fornecer uma descrição mais realista e completa da 

realidade. Compreendendo a importância desta relação, os investigadores têm vindo a 

reconhecer que, para incrementar a profundidade e compreensão do conhecimento sobre 

os fenómenos desportivos, as abordagens quantitativas e qualitativas são ambas 

necessárias, tendo os métodos qualitativos vindo a ganhar cada vez mais credibilidade 

(Munroe-Chandler, 2005), o que se constata pelo aumento do número de estudos 

efetuados (Côte, Salmela, Baria, et al., 1995; Côte, Salmela, Trudel, Baria, & Russel, 

1995; Groom, Cushion, & Nelson, 2011; Lavalle & Robinson, 2007; Matos, 2010; 

Pereira, 2001; Valle, et al., 1989). 

Quando se tenta compreender a “vida”dos atletas ou treinadores, os seus pensamentos, 

perspetivas e emoções assumem relevante importância e, consequentemente, a 

assumção de uma interpretação objetiva da realidade torna-se difícil e incompleta. 

Como consequência, a pesquisa qualitativa tem vindo a ganhar interesse e a ser usada 

mais frequentemente nas Ciências do Desporto (Dale, 1996; Munroe-Chandler, 2005). 
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Neste sentido, a opção pela metodologia qualitativa, nesta fase do estudo, sustenta-se 

pela necessidade de uma compreensão profunda do entendimento que os treinadores 

possuem acerca das temáticas em questão. 

Tendo em conta o anteriormente exposto, esta parte do trabalho tem por objetivos: i) 

compreender os aspetos que os treinadores consideram essenciais na observação e 

análise do jogo e a forma como estes dados influencíam a sua intervenção; ii) conhecer 

o entendimento que os treinadores possuem acerca dos resultados mais relevantes da 

análise comparativa dos métodos de jogo ofensivo das três equipas por nós analisadas 

na primeira parte do trabalho.  

 

4.2 - Metodologia 

4.2.1 - Campo de estudo 

A seleção dos treinadores que fizeram parte deste estudo foi efetuada de acordo com a 

análise das suas carreiras profissionais. Neste sentido, os participantes deveriam 

representar, tanto quanto possível, figuras conceituadas e com prestígio na classe 

profissional. Procurámos que a amostra integrasse, por um lado, treinadores com larga 

experiência na orientação de equipas de futebol e com resultados de relevo a nível 

nacional/internacional e, por outro, treinadores mais jovens que se assumem como 

figuras emergentes no panomara nacional. 

Neste sentido, foram estabelecidos dois critérios fundamentais para a seleção: i) ter 

experiência como treinador principal numa equipa da I Liga Portuguesa; ii) possuir o 

curso de treinador, nível IV.  

 

4.2.2 - Caraterização dos entrevistados 

Tendo em conta os pressupostos anteriores, participaram neste estudo 8 treinadores (ver 

quadro 4.1) com uma experiência profissional (como treinadores principais) que variava 

entre os 2 e os 30 anos (14,9±8,6 anos). De salientar que todos os treinadores possuem, 

pelo menos, o grau de licenciados, existindo três que efetuaram um Mestrado e um o 

Doutoramento. Todos os treinadores possuem licenciaturas na área das Ciências do 

Desporto, com exepção do treinador João Carlos Pereira que é licenciado em Relações 

Empresarias e detentor de uma pós-graduação em Gestão Desportiva Profissional.   
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Quadro 4.1 – Caraterização dos entrevistados 

Treinador Idade 

(anos) 

Experiência como treinador 

principal (anos)  

Habilitações  

Académicas 

João Carlos Pereira 46 14 Licenciatura 

Jorge Castelo 54 20 Doutoramento 

José Guilherme 46 15 Mestrado 

José Peseiro  51 20 Mestrado 

Leonardo Jardim 37 9 Licenciatura 

Nelo Vingada 58 30 Licenciatura 

Pedro Caixinha 41 2 Mestrado 

Rui Vitória 41 9 Licenciatura 

 

 

4.2.3 – Instrumentos de pesquisa 

4.2.3.1 - Realização da entrevista e pressupostos de desenvolvimento do guião 

A entrevista consiste num processo de comunicação no decurso do qual o entrevistado 

responde a questões colocadas oralmente e previamente desenhadas em função dos 

objetivos do estudo, permitindo, desta forma, a recolha de informações e elementos de 

reflexão fundamentais à pesquisa (Anguera, 2003a; Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Constitui-se como uma técnica recomendada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo, obtendo-se, 

assim, um conhecimento mais holístico e contextualizado acerca do problema em estudo 

que nem sempre se consegue mediante o recurso a outros métodos de investigação 

(Bogdan & Biklen, 1994; Valles, 1999).  

A opção metodológica para a recolha dos dados neste estudo recaiu sobre a realização 

da entrevista semiestruturada (Anguera, 2003a; Bardin, 2008; Flick, 2005; Ghiglione & 

Matalon, 2001). Neste tipo de entrevista, são utilizadas perguntas-guia a propósito das 

quais é imperativo receber uma informação por parte do entrevistado que fala 

abertamente mas, sempre que se afaste dos objetivos da entrevista, é reencaminhado 

pelo entrevistador. 

As vantagens da realização deste tipo de entrevista são diversas quando comparadas 

com outros métodos de recolha dos dados, entre as quais destacamos as seguintes: i) 
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possibilitam uma abertura e proximidade maiores entre entrevistador e entrevistado;  ii) 

permitem uma maior elasticidade quanto à sua duração, admitindo uma cobertura mais 

profunda sobre determinados assuntos; iii) permite aprofundar temas abordados (ou 

respostas espontâneas) pelo entrevistado que se revelem de interesse para o estudo; iv) 

proporciona que o entrevistador esclareça os erros e interpretação que detete aquando do 

seu questionamento (Flick, 2005; Ghiglione & Matalon, 2001; Quivy & Campenhoudt, 

2005).  

No âmbito desta parte da investigação, apesar de alguns temas discutidos apontarem, a 

priori, para um determinado aspeto (e.g., aspetos observados no jogo), não foram 

delimitadas antecipadamente categorias de resposta (Bogdan & Biklen, 1994) dentro 

destes temas mais gerais, podendo a organização final dos dados refletir, ou não, a 

estrutura definida anteriormente. Com o procedimento anterior, pretendemos que as 

indicações fornecidas pela literatura não se sobrepusessem na recolha e organização dos 

resultados, uma vez que essas formulações conceptuais provêm de realidades e 

contextos diferentes, podendo não se adequar à experiência dos treinadores portugueses. 

Tendo por base os pressupostos referidos anteriormente e a revisão da literatura, a 

construção do guião da entrevista semiestruturada teve em consideração os contributos 

de caráter metodológico de diversos autores (Anguera, 2003a; Bardin, 2008; Flick, 

2005; Ghiglione & Matalon, 2001; Pereira & Leitão, 2007; Quivy & Campenhoudt, 

1998), bem como os objetivos do estudo. 

 

4.2.3.2 -Formulação das questões 

A edificação das questões incluídas na entrevista procurou abordar apenas os temas de 

interesse do trabalho, evitando-se entrar desnecessariamente em áreas do foro pessoal e 

íntimo. Na formulação das questões procurámos, através de uma linguagem simples e 

clara, de acordo com o quadro de referência dos participantes, que as mesmas fossem 

objetivas, que não induzissem a respostas caraterizadas pela desejabilidade social e que 

não facilitassem a sugestão da resposta (Foddy, 1996). 

Existiu a preocupação de cumprir alguns critérios básicos de uniformidade na realização 

da entrevista, garantindo a possibilidade de aplicação das perguntas a todos os 

entrevistados e estabelecendo situações de aplicação similares, através da sua realização 

em locais adequados (Valles, 1999). Com o intuito de obtermos uma determinada lógica 
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e consistência na condução das entrevistas, mantivemos a ordem das questões 

abordadas, evitando-se o mais possível a formulação de convicções pessoais por parte 

do entrevistador na discussão dos assuntos em análise, bem como a formulação de 

interpretações relativamente às respostas ou ideias dos treinadores.  

 

4.2.3.3 - A estrutura da entrevista 

 

A elaboração do guião da entrevista foi sustentada pela revisão efetuada da literatura 

relacionada com o tema (Carling, et al., 2009; Carling, et al., 2005; Castelo, 2009; 

Franks, Hodges, & More, 2001; Garganta, 1997, 2000, 2001; Hughes, 1996; Hughes, 

2005; Hughes, 2008a; Hughes & Franks, 2004c, 2008; Knudson & Morrison, 2002; 

McGarry & Franks, 2005; O´Donoghue, 2010; Thomas Reilly & Williams, 2005), e 

também pela leitura e análise de alguns trabalhos académicos (Gonçalves, 2009; 

Ribeiro, 2009; P. Silva, 2006; Ventura, 2011). 

A estruturação do guião da entrevista centrou-se em três partes:  

I. Obtenção de informações acerca da identificação, formação técnica e 

académica e experiência profissional; 

II. Observação e análise do jogo – esta parte incluiu onze questões, distribuindo-se 

por quatro áreas com alguma dependência entre si, através das quais 

pretendiamos conhecer: i) quais os fatores que os treinadores consideram ser 

mais relevantes para efetuar uma observação eficaz e de que forma concebem a 

preparação e implementação da observação; ii) aferir quais os aspetos que os 

treinadores consideram ser essenciais na observação de um jogo e quais as 

variáveis que influenciam a qualidade da observação que efetuam; iii) como 

efetivam a avaliação da informação recolhida; iv) como sustentam a sua 

intervenção perante a observação e a avaliação realizada. Apesar de existirem 

perguntas que se direcionam mais especificamente para alguma das áreas 

referidas anteriormente, a organização da sua estrutura baseou-se numa 

sequencialidade lógica tendo em conta o objetivo do estudo e a própria 

dinâmica de observação e análise do jogo, pelo que existem perguntas que 

incidem sobre várias dimensões; 

III. Análise das três ligas profissionais de futebol em estudo -  esta parte relaciona-

se mais diretamente com o estudo relativo à análise dos métodos de jogo 
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ofensivo nas três equipas que realizámos com recurso à análise sequencial de 

retardos. Pretendeu-se, desta forma, complementar a informação e as 

conclusões obtidas com o entendimento dos treinadores. Foram formuladas seis 

questões: i) através da primeira, desejávamos indagar acerca dos fatores que os 

treinadores concebem como diferenciadores da Liga Espanhola, Inglesa e 

Italiana; ii) a segunda pergunta tinha por objetivo aceder ao conhecimento que 

os treinadores possuem acerca das três equipas em estudo (Barcelona, Inter de 

Milão e Manchester United); iii) com a terceira, procurámos perceber se os 

treinadores priveligiam algum método de jogo ofensivo em particular, e; iv) as 

três últimas perguntas foram formuladas com o intuito de acedermos à 

interpretação que os treinadores possuem acerca dos principais resultados que 

obtivemos aquando da realização do estudo da análise sequencial. 

 

4.2.3.4 – Validação do guião da entrevista 

A certificação da validade de conteúdo da entrevista foi cumprida após uma fase de 

elaboração e discussão de versões preliminares do guião assente nas seguintes etapas: 

I. Elaboração da primeira versão do guião tendo por base a revisão bibliográfica 

efetuada, a experiência decorrente da prática do treino, os resultados da análise 

sequencial e os objetivos do estudo (ver anexo 1); 

II. A validação desta primeira versão do guião, efetuada por peritagem, através da 

consulta a seis peritos: i) dois treinadores de futebol com formação académica 

superior (grau de Mestre); ii) um treinador de futebol sem formação académica 

superior (experiência como atleta profissional de 20 anos); iii) dois docentes 

universitários (Doutorados) especialistas em Metodologia Qualitativa; iv) um 

docente universitário (Doutorado) com experiência de lecionação da 

modalidade de Futebol e ampla experiência como treinador da modalidade; 

III. Reformulação do guião tendo por base as sugestões dos peritos e que incidiram 

sobretudo na alteração de alguns termos menos claros ou que se revelassem de 

alguma dificuldade de compreensão para os entrevistados; 

IV. Realização de uma entrevista piloto com o objetivo de avaliar a clareza e 

pertinência das questões da entrevista. O treinador entrevistado encontrava-se a 
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treinar uma equipa da principal Liga de futebol profissional Portuguesa. Deste 

modo, procurámos que este treinador reunisse condições iguais às dos futuros 

entrevistados; 

V. Tendo por base as reflexões decorrentes da análise da entrevista piloto, 

elaborou-se uma nova versão do guião a qual foi novamente submetida aos 

peritos. Desta última análise resultou a versão final do guião da entrevista (ver 

anexo 2). 

 

4.2.4- Procedimento de recolha dos dados 

O processo de recolha dos dados iníciou-se através de um contato  com os treinadores, 

com o intuito de se explicar os objetivos do estudo. Após a anuência da sua 

participação, foi combinado o local das entrevistas, tendo estas decorrido nos seus 

gabinetes de trabalho nas instalações do clube, nos hóteis onde as equipas estagiavam, 

ou nas suas residências.  

No que concerne à aplicação da entrevista propriamente dita, iniciámos com uma 

introdução genérica semelhante para todos os entrevistados, através da qual fornecemos 

informação acerca dos objetivos do trabalho e descrevemos as diferentes etapas do 

nosso estudo, assegurando o direito não só ao anonimato, como também o acesso às 

gravações, transcrições e análises,  procurando, deste modo, motivar os treinadores para 

a participação no estudo. 

Na condução das entrevistas, teve-se em conta determinados pressupostos considerados 

importantes. Desta forma, tivemos o cuidado de envolver os participantes no trabalho a 

levar a cabo sem cair no erro de adotar uma atitude de transcendência, transparecendo 

uma ideia de uma importância “fora do comum” da investigação, nem tão pouco nos 

colocámos numa posição de subserviência, o que poderia dar a entender que a 

colaboração dos sujeitos era um ato de generosidade e compaixão (Olabuénaga, 2003). 

Procurámos, também, facilitar a expressão dos entrevistados dando o tempo necessário 

para responderem e exporem as suas ideias. Ao longo de todo o processo de recolha da 

informação através do trabalho de campo, mantivemos sempre a mesma rotina, 

procurando que a aplicação das entrevistas fosse o mais homogénea possível 

(Olabuénaga, 2003; Quivy & Campenhoudt, 2005).  



Capítulo IV 

185 
  

No final da entrevista, os treinadores foram questionados acerca da manutenção, ou não, 

do anonimato das suas declarações, tendo todos eles concordado que o seu nome 

poderia ser colocado no trabalho. 

As entrevistas decorreram entre Dezembro de 2011 e Fevereiro de 2012 em diversos 

locais do País, tendo sido todas gravadas com o consentimento dos entrevistados. 

A audição e transcrição das entrevistas foram efetuadas a posteriori pelo mesmo 

investigador que as realizou. 

 

4.2.5 – Análise da informação 

Recolhidos os dados, procedeu-se à análise e tratamento da informação, recorrendo para 

tal à técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2008; Côté, Salmela, Baria, & Russel, 

1993; Olabuénaga, 2003; Pereira & Leitão, 2007). Esta técnica consiste na análise 

sistemática de um texto e tem por objetivo identificar os temas mais repetidos e as 

associações mentais a que pretendem dar origem (Ferrarotti, 1986). A construção do 

sistema categorial foi feita a priori e a posteriori (Bardin, 2008). 

A interpretação dos dados é o cerne da investigação qualitativa (Flick, 2005). Apesar do 

processo de análise dos dados qualitativos se caracterizar pela sua flexibilidade, é 

essencial que se efetue uma descrição detalhada dos procedimentos e dos critérios de 

decisão relativamente à manipulação dos dados que permitem a apresentação dos 

resultados (Côté, et al., 1993). Assim, procedemos à redução e organização dos dados 

de acordo com os requisitos metodológicos específicos para análise de dados 

qualitativos (Bardin, 2008; Côté, et al., 1993; Côte, Salmela, Trudel, et al., 1995; 

Pereira & Leitão, 2007; Strauss & Corbin, 1990; Tesch, 1990). 

A análise de conteúdo utlizada foi do tipo heurístico e confirmatória (Bardin, 2008). 

Atendendo aos objetivos do nosso estudo e às dimensões de análise do mesmo, a 

construção do sistema categorial foi feita a priori e a posteriori (Bardin, 2008). No que 

concerne às categorias construídas a priori, o sistema categorial foi elaborado tendo em 

conta o enquadramento teórico utilizado no estudo e a nossa experiência profissional 

enquanto investigador e treinador da modalidade.  

Tendo em conta que o corpus deste trabalho é constituído pelas entrevistas transcritas 

que foram efetuadas aos treinadores em questão, o primeiro contato no sentido de 
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efetuar a sua análise baseou-se numa leitura flutuante das mesmas (Bardin, 2008), à 

qual se seguiu o processo de codificação. 

A categorização é um processo que possibilita o agrupamento de dados de acordo com 

características comuns (Pereira & Leitão, 2007). Corresponde a uma transformação 

operada segundo regras precisas dos dados em bruto do texto que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua 

expressão (Bardin, 2008) e compreende a escolha de unidades de análise (recorte), a 

escolha das regras de contagem (enumeração) e a escolha de categorias (classificação e 

agregação) (Pereira & Leitão, 2007).   

De acordo com os objetivos desta pesquisa tornou-se necessária a identificação de dois 

tipos de unidades de análise (Bardin, 2008; Pereira & Leitão, 2007): i) a unidade de 

registo considerada para análise foi de natureza temática - unidade semântica de registo; 

ii) a unidade de enumeração foi do tipo aritmética. 

Procurámos, ao longo de todo este processo, respeitar com o maior rigor possível os 

princípios que orientam a construção de um sistema categorial, ou seja, a exclusão 

mútua, homegeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e a produtividade (Bardin, 

2008).  

O tratamento dos dados foi efetuado mediante o recurso ao software de análise 

qualitativa de dados QSR-Nvivo (versão 9) . 

 

4.2.6 – Sistema Categorial 

De seguida, apresentamos a justificação do sistema categorial construído, procurando, 

sempre que possível, fundamentar as referidas categorias e subcategorias com 

indicadores existentes na literatura. 

Tendo em conta os objetivos do trabalho e uma vez que a entrevista foi dividida em 

duas partes, o sistema categorial será apresentado de acordo com essa organização. 

 

4.2.6.1 – Relativo à observação e análise do jogo 

Tal como referido anteriormente, a elaboração da parte do guião da entrevista relativo à 

observação e análise do jogo teve por base a análise da literatura, nomeadamente os 
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contributos de alguns autores que se encontram mais diretamente relacionados com a 

modalidade do futebol (Carling, et al., 2009; Carling, et al., 2005; Castelo, 2009; Franks 

et al., 1983; Hughes, 2008b). Todavia, após constatarmos que essas contribuições não se 

cingiam ao tema que pretendíamos estudar com a profundidade que desejávamos, 

baseámos o nosso estudo sobretudo no modelo integrado de análise qualitativa proposto 

por Knudson e Morrison (2002), por este ser mais detalhado.  

No entanto, este modelo refere-se à análise de movimentos realizados de forma 

individual e não à análise de um conjunto de atletas que constituem uma equipa. Assim, 

contatámos um dos autores do modelo, Duane Knudson, para aferirmos qual a 

possibilidade da sua aplicação à observação e análise de equipas de futebol. A partir das 

suas sugestões, inicialmente, e da análise das entrevistas por nós efetuadas, 

posteriormente, elaborámos um sistema de categorias próprio relativo à análise e 

observação do jogo de futebol, baseado no modelo supracitado, o qual manteve as 

quatro “tarefas” base (preparação, observação, avaliação/diagnóstico, intervenção). Não 

obstante, as categorias e subcategorias que estão subjacentes a estas “tarefas”, apesar de 

em alguns casos assumirem o mesmo nome que no modelo original, assumem um 

significado diferente que será explicitado adiante. 

 

4.2.6.1.1 – Preparação 

A primeira tarefa na análise qualitativa do movimento humano consiste na construção 

contínua de um conhecimento de base que permita aos treinadores uma análise crítica 

do desempenho dos seus profissionais. Além do pressuposto anterior, também 

incluímos nesta tarefa todos os procedimentos desenvolvidos no sentido de definir e 

implementar uma estratégia de observação (Knudson & Morrison, 2002). 

Neste sentido, esta tarefa inclui as seguintes categorias: 

 Conhecimento do jogo – refere-se ao conhecimento base que os diferentes 

elementos que realizam a observação possuem acerca do jogo (Knudson & 

Morrison, 2002). 

 Definição/implementação da estratégia observacional – refere o conjunto de 

estratégias e recursos aos quais os treinadores recorrem, no sentido de 

efetivarem a observação (Knudson & Morrison, 2002). Inclui as seguintes 

subcategorias: 
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 Evolução e utilização dos meios tecnológicos – aponta quais os meios 

tecnológicos a que os treinadores recorrem e a evolução que os mesmos 

sofreram ao longo dos anos (Castelo, 2009; Hughes, 2008a); 

 Caraterísticas do observador – descreve as caraterísticas de 

interpretação do jogo específicas a cada individualidade (Kormelink & 

Seeverens, 1999); 

 Definição prévia dos itens a observar – refere-se à fixação prévia, por 

parte do treinador, dos aspetos considerados importantes observar num 

jogo, seja da equipa adversária, seja da própria equipa (Carling et al., 

2009; Hughes & Franks, 2008); 

 Número de observações efetuadas – indica o número de jogos que os 

treinadores/analistas observam das equipas adversárias (Teodorescu, 

1984).  

 

4.2.6.1.2 – Observação 

A observação do movimento humano não se constuitui como uma tarefa fácil (Knudson 

& Morrison, 2002). A observação de qualquer fenómeno é um ato que requer atenção 

voluntária e deliberada do observador sobre um objeto que se observa e é, também, um 

ato inteligente, uma vez que o observador seleciona a parte da informação que é 

determinante. Por se tratar de um processo estritamente humano, caracteriza-se por 

variações face às expectativas, dúvidas, incertezas e respostas que se desenvolvem num 

quadro de referências próprio (Blanco-Villaseñor & Anguera, 2003; Campaniço, 1998; 

P. Sarmento, 2004). A tarefa de observação concebida nesta análise apenas inclui, 

somente, a recolha e interpretação da informação, mas não a sua análise e diagnóstico 

(Knudson & Morrison, 2002).  

Nesta tarefa estão incluídas as seguintes categorias: 

 Aspetos observados antes e/ou durante o jogo – Enumera os principais 

aspetos considerados importantes pelos treinadores na observação do jogo que 

se constituem como as seguintes subcategorias: 

 Dinâmica global -  refere-se à observação de comportamentos gerais da 

equipa; 
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 Características dos jogadores – conjunto de aspetos que caracterizam 

os jogadores, sejam de natureza psicológica ou técnico-tática (Castelo, 

2009); 

 Esquemas táticos – definem-se como sendo soluções previamente 

treinadas para as situações de bola parada. Representam uma forma de 

combinação tática, ou seja, a coordenação das ações individuais de vários 

jogadores, de natureza ofensiva ou defensiva (Castelo, 2009); 

 Aleatoriedades/imprevisibilidades – conjunto de acontecimentos que 

poderão surgir durante o jogo e que se caraterizam pelo seu caráter 

inesperado (Castelo, 2009); 

 Organização ofensiva e defensiva/transições – tendo em conta os 

diferentes entendimentos acerca da definição destes momentos, optámos 

pela definição de J. Oliveira (2004) que, de seguida, explanamos: 

 Organização ofensiva – caracteriza-se pelos comportamentos que 

a equipa assume aquando da posse de bola, com o objetivo de 

preparar e criar situações ofensivas com o intuito de marcar golo; 

 Organização defensiva – conjunto de comportamentos realizados 

pela equipa quando não tem posse de bola, com o objetivo de se 

organizar com a intenção de impedir que o adversário marque 

golos; 

 Transição ataque/defesa – caracteriza-se pelos comportamentos 

que uma equipa assume durante os segundos após perder a posse 

da bola; 

 Transição defesa/ataque – alude aos comportamentos que a 

equipa adota durante os segundos imediatos ao ganhar a posse da 

bola; 

 Padrões de jogo – estruturas regulares de comportamento que sucedem 

ao longo do jogo (Jonsson et al., 2006); 

 Comportamento do treinador adversário – define-se como sendo o 

conjunto de atitudes que o treinador adversário apresenta de forma 

regular ao longo dos jogos. Inclui também a análise das decisões que 
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adota de forma mais regular (substituições, alterações na estrutura da 

equipa, etc.) (Castelo, 2009); 

 Condições de envolvimento – refere-se ao conjunto de caraterísticas 

específicas do ambiente onde o jogo se vai desenrolar (tipo de público, 

qualidade do relvado, etc.) (Castelo, 2009); 

 

 Aspetos observados durante o jogo – Enumera os principais aspetos 

considerados importantes pelos treinadores aquando da observação efetuada 

durante o decorrer do próprio jogo, incluindo as seguintes subcategorias: 

 Plano do jogo – refere-se à observação de um conjunto de elementos de 

natureza estratrégica e tática que foram previamente analisados e 

antecipados no sentido de uma preparação adequada do jogo (Castelo, 

2009); 

 Observação centrada sobretudo na própria equipa – alude ao facto de 

os treinadores incidirem a sua observação principalmente nos 

comportamentos da sua própria equipa; 

 

 Fatores que influenciam a qualidade da observação – Enumera os principais 

fatores que influenciam a realização de uma observação eficaz. Inclui as 

seguintes subcategorias: 

 Fatores psico-emocionais – descreve os principais fatores relacionados 

com a emoção, o stress, a pressão e o ambiente, vivenciados durante o 

jogo, que exercem influência sobre a qualidade da observação (Castelo, 

2009); 

 Expectativa – refere-se a uma esperança de observar determinados 

comportamentos fundada em viabilidades ou probabilidades decorrentes 

de acontecimentos anteriores (Blanco-Villaseñor & Anguera, 2003; 

Campaniço, 1998; P. Sarmento, 2004); 
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 Posição no banco – cinge-se ao posicionamento que o treinador tem (no 

banco) perante o jogo que pretende observar (Carling et al., 2005; 

Knudson & Morrison, 2002); 

 Erros dos árbitros – conjunto de decisões incorretas por parte do árbitro 

da partida (Ventura, 2011); 

 Outras – conjunto de outros fatores que interferem na qualidade da 

observação efetuada (e.g., comportamentos inadequados do treinador e 

jogadores adversários); 

 

 Evolução da observação – Caracteriza o conjunto alterações na observação, ao 

longo dos anos, que os treinadores descrevem como resultantes de uma 

evolução. Inclui as seguintes subcategorias: 

 Eficácia – descreve a capacidade que os treinadores foram adquirindo de 

detetar através da observação, com maior objetividade e em menos 

tempo, os acontecimentos que consideram essenciais; 

 Valorização de aspetos diferentes – alude ao facto dos treinadores, ao 

longo das suas carreiras, observarem e darem uma importância diferente 

a determinados aspetos; 

 Manutenção das preocupações – refere-se ao facto de os treinadores 

manterem as mesmas preocupações, ao longo do tempo, relativamente 

aos aspetos que observam; 

 

 Fatores responsáveis pela evolução da observação - Diretamente relacionada 

com a categoria da evolução da observação, apresentam-se os fatores que os 

treinadores consideram estar na base da evolução da observação: 

 Experiência e conhecimento do jogo – refere-se ao acumular de 

vivências no âmbito do futebol que permitiram um melhor conhecimento 

deste; 

 Formação académica – formação inicial e pós-graduada; 
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 Atualização técnico-científica – conjunto de ações de formação e cursos 

de treinador que os inquiridos frequentaram. 

 

4.2.6.1.3 – Avaliação/diagnóstico 

A terceira tarefa consiste na avaliação e diagnóstico dos aspetos que foram observados. 

A avaliação refere-se ao julgamento da qualidade, no sentido de determinar o valor ou a 

quantidade de algo. Este é um aspeto importante, porque o treinador poderá, mediante 

este processo, estabelecer os pontos fortes e fracos que afetam a performance (Knudson 

& Morrison, 2002). 

Nesta tarefa estão incluídas as seguintes categorias: 

 Avaliação global da equipa – refere-se ao julgamento geral e global que 

os treinadores efetuam acerca da performance das equipas (própria e 

adversária); 

 Deteção de pontos fortes/fracos – caracterizam a análise que os 

treinadores efetuam aos aspetos mais fortes ou mais fracos da sua equipa 

ou da equipa adversária (Carling et al., 2005; Castelo, 2009); 

 Lógica da avaliação – caracteriza a lógica que os treinadores utilizam 

para efetuarem a avaliação global das equipas ou a deteção dos pontos 

fortes e fracos (Castelo, 2009). 

 

4.2.6.1.4 – Intervenção 

Realizada a observação e efetuada a avaliação e diagnósticos dos pontos fracos e fortes, 

a última tarefa da análise qualitativa é a intervenção. A intervenção é entendida como a 

administração de feedback, correções ou outras modificações no sentido de incrementar 

a performance (Knudson & Morrison, 2002).  

Esta intervenção é efetuada em diversos momentos: 

 Durante o microciclo de treino – intervenção efetuada no período que decorre 

desde o final do jogo até ao momento do início do jogo. Inclui as seguintes 

subcategorias: 
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 Adaptação dos exercícios de treino – refere-se às 

modificações/alterações que os treinadores promovem nos exercícios de 

treino ministrados ao longo do microciclo de treino (Castelo, 2009; 

Gonçalves, 2009); 

 Reuniões – caracteriza as conversas mantidas entre os treinadores e 

atletas, no sentido de lhes serem transmitidas diversas informações 

acerca da sua performance ou acerca das características do adversário 

(Castelo, 2000; Groom et al., 2011; Ventura, 2011); 

 Durante o jogo – Intervenção que o treinador efetua durante o período em que 

decorre o jogo. Inclui as seguintes subcategorias: 

 Alterações na equipa – adaptações ou alterações que os treinadores 

efetuam na estrutura da equipa (Castelo, 2009); 

 Feedback Imediato – refere-se às indicações que os treinadores dão aos 

jogadores no momento em que sucedem os acontecimentos (Knudson & 

Morrison, 2002); 

 Gestos – conjunto de gestos que os treinadores efetuam no decorrer de 

um jogo com o intuito de transmitir informação aos seus jogadores 

(Castelo, 2009); 

 Intervenção no intervalo – alude à importância do intervalo e ao facto 

de os treinadores basearem a sua intervenção neste momento (Carling, et 

al., 2005; Côté et al., 1993; Kormelink & Seeverens, 1999); 

 Jogador alvo – refere-se ao facto dos treinadores utilizarem 

determinados jogadores para transmitirem a informação aos restantes 

companheiros (Ventura, 2011); 

 Momento de paragem – alude às intervenções que o treinador realiza 

quando o jogo está parado por algum motivo (e.g., assistência a um 

jogador, substituição); 
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 Intervenção adequada – Conjunto de estratégias que os treinadores utilizam no 

sentido de efetuarem uma intervenção adequada: 

 Seleção da informação adequada – alude à estratégia utilizada pelos 

treinadores no sentido de selecionarem apenas a informação pertinente 

(Knudson & Morrison, 2002); 

 Transmissão da informação em diferentes momentos – técnica 

utilizada no sentido de fragmentar a informação, apresentando-a em 

diversos momentos ao longo da semana (Castelo, 2009);  

 Feedback + Imagem – combinação da administração de feedback com a 

apresentação de imagens (vídeos, fotografias, etc.) (Carling et al., 2005; 

Knudson & Morrison, 2002); 

 Tipo de feedback – incide sobre a preocupação relativamente ao 

conteúdo da informação verbal (Castelo, 2009; Knudson & Morrison, 

2002); 

 Duração das reuniões – alude à preocupação que os treinadores têm 

relativamente à dimensão temporal das reuniões (Castelo, 2009); 

 Linguagem corporal – refere-se ao conjunto de gestos e atitudes dos 

treinadores (Leitão, 2011); 

 

4.2.6.2 - Relativo à análise das diferentes equipas analisadas 

A elaboração da segunda parte do guião teve por base, sobretudo, os resultados 

decorrentes da primeira fase do estudo, em que comparámos os métodos de jogo 

ofensivo em três equipas que competiam em campeonatos diferentes (Espanhol, Inglês e 

Italiano). O sistema categorial encontra-se organizado em função das perguntas 

elaboradas. 

4.2.6.2.1 – Características específicas das diferentes Ligas profissionais de futebol 

 Factores Culturais – refere-se ao conjunto de normas, valores e símbolos 

partilhados por todos os membros pertencentes a um determinado tipo de 

organização (Brown, 2008; Castelo, 2009); 
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 Características dos jogadores – relata as diferenças relativas às características 

físicas, psíquicas e técnico-táticas dos jogadores (Castelo, 2009); 

 Aspetos estratégico-táticos
38

 – a estratégia representa o que está previsto 

antecipadamente, enquanto que a tática é a adaptação instantânea da estratégia às 

configurações do jogo e à circulação da bola logo à oposição no decurso das 

ações de jogo (Gréhaigne, 1992). 

 

4.2.6.2.2 – Características específicas das três equipas analisadas (Barcelona, Inter 

de Milão e Manchester United) 

 Aspetos estratégico-táticos – a estratégia representa o que está previsto 

antecipadamente enquanto a tática é a adaptação instantânea da estratégia às 

configurações do jogo e à circulação da bola logo à oposição no decurso das 

ações de jogo (Gréhaigne, 1992); 

 Cultura de jogo/identidade – alude a uma forma específica de jogar que se vai 

desconstruindo e reconstruindo, mas mantendo os traços que derivam de uma 

identidade, apresentando características próprias e diferentes de todas a outras. 

Essa identidade mantém-se intacta e íntegra independentemente das 

circunstâncias, conjunturas e  contingências (Castelo, 2009); 

 Filosofia do treinador – alude às características do comportamento e 

personalidade de um treinador que indiciam um conjunto de hábitos que 

estabelecem as suas conceções estratégicas e definem a sua filosofia de 

interpretação das circunstâncias do jogo, bem como o nível de importância que 

lhes outorga (Castelo, 2009); 

 Características dos jogadores – conjunto de aspetos que caracterizam os 

jogadores, sejam de natureza psicológica ou técnico-tática (Castelo, 2009). 

 

 

 

                                                        
38

 Em virtude da multiplicidade de definições existentes relativamente a estes dois construtos (ver ponto 

2.2) optámos pela presente definição, por ser aquela que considerámos mais adequada ao contexto do 

estudo. 
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4.2.6.2.3 – Métodos de jogo ofensivo 

 Fatores situacionais/contextuais – descreve as condições situacionais (e.g., 

fora/casa, ganhar/empatar/perder) e contextuais (relacionadas, sobretudo, com a 

organização das equipas) a que os treinadores se referem quando abordam a 

pertinência do recurso aos diferentes métodos de jogo ofensivo; 

 Vantagens/desvantagens – refere-se às vantagens e/ou desvantagens que os 

treinadores outorgam ao recurso a cada método de jogo ofensivo (Castelo, 

2009). 

 

4.2.6.2.4 – Análise dos resultados referentes aos diferentes padrões de jogo 

encontrados aquando da comparação dos métodos de jogo ofensivo nas três 

equipas 

 Aspetos estratégico-táticos – a estratégia representa o que está previsto 

antecipadamente, enquanto a tática é a adaptação instantânea da estratégia às 

configurações do jogo e à circulação da bola logo à oposição no decurso das 

ações de jogo (Gréhaigne, 1992); 

 Aspetos táticos-técnicos – refere-se ao conjunto de ações coletivas de uma 

equipa que estão intimamente ligadas a uma modelo de jogo adotado por essa 

equipa (J. Oliveira, 1991); 

 Características dos jogadores – conjunto de aspetos que caracterizam os 

jogadores, sejam de natureza psicológica ou técnico-tática (Castelo, 2009). 

 

4.2.7 - Fidelidade Intra e Inter Codificadores 

O desenvolvimento do sistema de categorias evoluiu por diversas fases. Neste sentido, 

foram realizadas diversas reformulações sustentadas por uma partilha de opiniões e 

discussões acerca dos assuntos em questão entre o entrevistado e dois investigadores 

experimentados em análise qualitativa. 

Após a definição do modelo final de sistema de classificação do material reunido, 

procedemos à análise da fidelidade intra e inter codificadores. 
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No sentido de verificar a fidelidade intra-codificador, o autor do estudo codificou as 

entrevistas em dois momentos distintos, com uma distância temporal de duas semanas. 

Por seu turno, a fidelidade inter-codificador efectivou-se mediante a colaboração de dois 

peritos com formação académica superior em Educação Fisíca e Desporto e experiência 

de realização de estudos de âmbito qualitativo. Durante este processo, foram realizadas 

várias reuniões entre o investigador e cada um dos colaboradores, onde se transmitiu o 

objetivo do estudo, os passos metodológicos efetuados, e onde foram explicadas todas 

as dúvidas que iam surgindo.  
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4.3 - Apresentação e discussão dos resultados 

 

O desígnio deste estudo consistiu, por um lado, em perceber como os treinadores de 

futebol em Portugal preparam, observam e analisam o jogo e de que forma efetuam a 

sua intervenção perante a informação recolhida; por outro, aceder ao entendimento que 

os mesmos possuem acerca das características específicas das principais Ligas 

Profissionais de futebol em Espanha, Inglaterra e Itália e, mais especificamente das 

características próprias das equipas do Barcelona, Inter de Milão e Manchester United. 

Neste sentido, delineamos uma estratégia de investigação sustentada na realização de 

entrevistas semiestruturadas a treinadores com características específicas que se 

voluntariaram para participar no estudo. 

Nesta fase da investigação, procedemos à descrição e interpretação dos dados recolhidos 

junto dos treinadores, procurando, sempre que possível, fundamentá-los, confrontá-los e 

relacioná-los com a bibliografia. 

À semelhança do que sucedeu com o guião da entrevista, a apresentação e discussão dos 

resultados assenta em duas partes distintas: uma focalizada no processo de observação, 

análise e intervenção que o treinador efetua e outra salientando o entendimento que os 

treinadores possuem acerca das diferenças específicas das três equipas em estudo. 

 

4.3.1 – Preparação da observação e análise do jogo de futebol 

Tal como referido anteriormente, definimos a tarefa de “preparação” neste estudo como 

sendo não só o conjunto de procedimentos realizados pelos treinadores no sentido de 

implementarem uma estratégia que lhes permita, eficazmente, efetuar uma observação e 

análise do jogo, mas também o conhecimento de base necessário para efetuar esse 

procedimento.  
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Na figura 4.1, encontram-se esquematizadas as categorias e subcategorias que 

emergiram após a análise das entrevistas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Representação gráfica das categorias e sub-categorias para a tarefa “Preparação” 

 

Os treinadores entrevistados consideram que, para se efetuar a observação de uma 

forma eficaz, é essencial possuir um bom conhecimento do jogo.  

 
 “Portanto o que acho que é fundamental (…) é ter um conhecimento aprofundado do jogo…” 

(Rui Vitória) 

 

 “Mais importante que tudo é o conhecimento do jogo (…) primeiro tem de se perceber o 

jogo…” (Nelo Vingada) 

 

Este aspeto encontra-se em consonância com o sugerido por Knudson e Morrison 

(2002) que consideram que um amplo conhecimento da actividade é essencial para 

efetuar uma boa análise qualitativa da atividade. Segundo os autores, este conhecimento 

adquire-se com os anos de experiência, mas também se complementa com a opinião de 

experts e com a realização de investigação científica. 

Ademais, os treinadores atribuem uma significativa importância ao conjunto de 

procedimentos desenvolvidos no sentido da definição/implementação da estratégia 

observacional. 

No âmbito desta categoria, todos os treinadores se referiram-se à evolução/utilização 

dos meios tecnológicos como um auxílio precioso para a observação e análise do jogo 

de futebol. Relativamente a este tópico, a literatura é extensa, estando descritas as 

PREPARAÇÃO 

Conhecimento do jogo (n=16) Definição/implementação estratégia  
observacional (n=64) 

Características do observador (n=18) 

Evolução/utilização meios  tecnológicos (n=27) 

Definição prévia de itens a observar (n=10) 

Número de observações (n=9) 
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potencialidades do uso de tecnologias, como o vídeo, ou o recurso a software 

sofisticado, no sentido de facilitar a observação e a análise do jogo (Brito, 1994;  

Carling et al., 2009; Carling et al., 2005; Dufour, 1993; Gerisch & Reichelt, 1993; 

Hughes, 2008a, 2008b; Hughes & Franks, 2004a, 2004b; Liebermann & Franks, 2004b, 

2008; Mombaerts, 1991; Neto, 1993; Partridge et al., 1993). Os treinadores inquiridos 

relatam que recorrem a este tipo de tecnologias que facilitam a recolha e 

armazenamento dos dados, possibilitando uma análise pormenorizada dos mesmos. No 

entanto, essa análise apenas assumirá uma importância objetiva se a informação for 

selecionada corretamente. 

 “…temos, neste momento, uma tecnologia de ponta que vai ajudar imenso os treinadores nas 

questões que eles souberem colocar, e temos uma tecnologia que não é tanto de ponta, um pouco 

mais simples, mas que também, muitas vezes, traduz quase a qualidade de outros tipos de 

sistemas mais sofisticados. Portanto, o AMISCO e o PROZONE dão-nos realmente muita 

informação, mas isso não significa que seja uma informação pertinente, que seja aquela 

informação que o treinador pretende, e temos um outro quadro, de uma análise um pouco menos 

sofisticada, mas mais especializada, para que haja uma união de facto entre aquilo que é o 

modelo de jogo, por parte do treinador, e aquilo que ele realmente deve observar para haver 

congruência entre uma coisa e a outra.” (Jorge Castelo) 

 

 “…também os meios tecnológicos à disposição são francamente melhores, em maior quantidade 

e qualidade do que eram há algum tempo.” (Nelo Vingada) 

 

O processo de recolha, seleção, tratamento e análise dos dados que se obtêm a partir da 

observação do jogo assume-se, cada vez mais, como um elemento determinante na 

procura da otimização do rendimento dos jogadores e das equipas (Garganta, 2000). 

Conscientes desta premissa, existem treinadores que sentem a necessidade de adaptar os 

meios tecnológicos por forma a tornar a sua utilização mais funcional e prática de 

acordo com os seus objetivos.  

 “…nós, no ano passado, procurámos e ainda temos a ideia de desenvolver um sistema que 

consiste no seguinte: ter no Ipad uma matriz, a tal matriz de jogo, da forma como nós vemos o 

jogo, e ter uma câmara na bancada ligada a um touchpad ou uma televisão no balneário. Então 

seria um sistema integrado onde nós teríamos a matriz de jogo e bastava identificar no jogo que 

estava a ocorrer alguma coisa que era positiva e que nós queríamos reforçar positivamente ao 

intervalo e clicávamos no ecrã. Aquilo captava a imagem cinco segundos antes ou cinco 

segundos depois (a mesma coisa quando algo não estava a correr bem) e depois só tínhamos 

que chegar lá (ao balneário), selecionar e apresentar, ou seja, apresentávamos e falávamos mas 

com suporte na imagem.” (Pedro Caixinha) 

 

Quando os treinadores se referem à utilização dos meios tecnológicos, centram-se 

sobretudo na possibilidade da utilização do vídeo (filmagens dos jogos da própria 

equipa e das equipas adversárias), como ferramenta fundamental para a análise dos 

dados, se bem que o recurso a outro software é, igualmente, referido, mas parecendo 

assumir uma importância menor neste tipo de análise, sobretudo porque, de uma forma 
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geral, fornecem apenas dados quantitativos. Neste sentido, os inquiridos parecem ir de 

encontro ao sugerido não só por Carling et al. (2009) que referem que o vídeo 

representa um poderoso meio para obter, avaliar e apresentar informação acerca da 

performance no desporto, mas também aos resultados de estudos realizados 

anteriormente (R. Lopes, 2005; Ribeiro, 2008, 2009; P. Silva, 2006; Ventura, 2011), 

especificamente no contexto do futebol 

 “Apesar de alguns jogos serem transmitidos pela televisão, sempre que possível, somos nós que 

gravamos, porque a imagem da televisão tem umas características e aquilo que eu quero ver no 

jogo não se vê muitas vezes na televisão.” (José Guilherme) 

 

 “…temos a observação que está compactada num sistema informático que nós temos, que vai 

depois catalogar o que é que são as jogadas de cada jogador, as oportunidades de golo (…) é o 

AMISCO” (Rui Vitória) 

 

Jab Rab, responsável pela observação e análise do jogo da seleção Alemã de futebol, 

refere que a análise de vídeo assume uma considerável importância na análise do jogo 

(sobretudo das equipas adversárias). As possibilidades que advêm deste recurso 

aumentaram, significativamente, ao longo dos últimos anos, mediante a combinação 

com software que permite selecionar as imagens relevantes (Kormelink & Seeverens, 

1999). 

Apesar do conjunto de ferramentas tecnológicas que estão ao dispor dos treinadores 

atualmente, as características individuais de cada treinador ou analista/observador
39

 são 

determinantes neste processo. As diferentes sensibilidades, no que concerne à 

interpretação dos factos observados e que são influenciadas por um conjunto de 

experiências e vivências anteriores, são determinantes no processo de observação e 

análise do jogo. Tal como refere Jab Rab, cada um tem a sua própria maneira de “olhar” 

para o jogo (Kormelink & Seeverens, 1999). Neste sentido, os treinadores referem que, 

quando trabalham com um elemento que é responsável pela observação dos jogos, 

sobretudo das equipas adversárias, procuram alguém que possua um entendimento e 

uma sensibilidade do jogo semelhantes àquela que eles próprios têm. 

 “Um bom analista, um bom observador é aquele que vê o jogo não com os seus olhos, mas com 

os olhos do treinador (…) para ter os olhos do treinador, é preciso perceber muito bem o que é 

que o treinador quer, conhecer muito bem o treinador, saber muito bem quais as principais 

ideias que o treinador possui em termos de jogo…” (José Guilherme) 

 

                                                        
39

 Entenda-se por analista ou observador, neste estudo, como sendo a pessoa responsável pela realização 

da observação e análise dos jogos (pertencente ou não à estrutura da equipa técnica). 
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 “Acima de tudo, eu acho que quando não vão os nossos olhos tem que ir acima de tudo uma 

pessoa que veja o jogo por nós (…) é fundamental que quem vai ver o jogo também saiba o que 

o treinador pensa e, ao mesmo tempo, que efetue a observação a pensar como se fosse eu que 

estivesse a observar. Por vezes, não é fácil encontrar essas mesmas pessoas que tenham esta 

mesma visão, a mesma linguagem.” (Rui Vitória)  

 

Não obstante, consideram que não é uma tarefa fácil encontrar pessoas que tenham a 

mesma sensibilidade e a mesma forma de analisar os acontecimentos do jogo. Os anos 

de experiência, o trabalho conjunto e, até, determinadas estratégias de formação dos 

treinadores para com os analistas/observadores, ajudam a aferir esses critérios.  

 “…é quase impossível, eu acho que é impossível os olhos do observador serem os meus olhos. 

Evidentemente que à medida que vamos trabalhando, à medida (...) Mas depois cada treinador 

tem a sua leitura de jogo, porque tem um passado, tem uma história, tem uma formação, tem 

uma personalidade, tem uma genética, etc. (…) no caso de eu ter um treinador adjunto ou 

observador a trabalhar comigo durante anos, eu já tive casos desses, pode-se aproximar…” 

(José Peseiro) 

 

Tal como constatado em estudos realizados anteriormente com treinadores Portugueses 

(R. Lopes, 2005; Neto, 1993; Ribeiro, 2008, 2009; P. Silva, 2006; Ventura, 2011) e de 

forma semelhante ao que sucede na realidade internacional (Kormelink & Seeverens, 

1999), no sentido de minimizar os efeitos que sensibilidades diferentes poderão exercer 

na análise que se efetua dos aspetos observados, os treinadores optam por definir 

previamente os itens a observar num jogo, dando origem a um relatório padronizado 

com categorias pré-definidas que orientam a observação dos jogos que eles próprios 

efetuam mas, principalmente, as observações que são efetuadas pelos 

observadores/analistas.  

São vários os autores (Carling et al., 2009; Carling et al., 2005; Garganta, 2001; 

Hughes, 2008a; Hughes & Franks, 2004c, 2008; Knudson & Morrison, 2002; Olsen & 

Larsen, 1997) que assinalam a importância da correta definição das variáveis a 

considerar, uma vez que o sucesso da recolha dos dados está estritamente relacionado 

com este processo, sobretudo porque, apesar de serem inúmeros os aspetos suscetíveis 

de serem analisados num jogo (Castelo, 2009), apenas uma série limitada de elementos 

assume importância. Assim, apenas através de uma clara definição dos objetivos da 

observação se tornará possível a realização da análise sistemática de um jogo (Winkler, 

1987).  

“Ao longo do tempo, e eu já trabalho há muito, aliás comecei no futebol neste nível através da 

observação, aquilo que eu procurei criar e melhorar foi precisamente esses meios de 

observação, as fichas de observação, e fui tentando fazê-la sempre em termos da forma como eu 

vejo o jogo.” (Pedro Caixinha) 
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“O que eu acho que é fundamental é termos definido um conjunto de parâmetros que têm que 

ser observados e, no fundo, o observador, vai observar dentro daqueles temas que nós lhe 

propomos que ele observe (…) existe um sistema de categorias previamente definido por mim.” 

(Rui Vitória) 

 

A implementação da estratégia observacional contempla um determinado número de 

observações de jogos dependendo, não só dos ideais do treinador, mas também dos 

recursos económicos dos clubes (Ribeiro, 2009) que, em função da disponibilidade de 

tempo, poderão ter influência na quantidade de jogos analisados. Contudo, os 

treinadores consideram que a observação de apenas um jogo não é suficiente, dado que 

esta poderá não traduzir, com o rigor necessário, o que se pretende observar, podendo 

comportar mesmo alguns riscos para quem toma decisões. Tal constatação é sustentada, 

também, por Teodorescu (1984) que considera que se devem observar pelo menos três 

jogos do adversário, no sentido de se tornar possível a deteção de regularidades na sua 

forma de atuar. 

Tanto quanto possível, os treinadores inquiridos baseiam a sua análise em pelo menos 

dois jogos, dando atenção a determinados aspetos situacionais (e.g., jogos fora vs. jogos 

em casa). No entanto, existem treinadores que gostariam de ter possibilidades para 

analisar um número mais elevado de jogos. No estudo que realizou com treinadores 

Portugueses, R. Lopes (2005) constatou que 50 % da sua amostra observava dois jogos, 

16,7% observava um jogo e a restante percentagem distribuía-se pela observação de 

três, quatro, ou cinco jogos. Os resultados por nós obtidos estão também em 

consonância com os resultados de outras investigações (R. Lopes, 2005; Ribeiro, 2009; 

P. Silva, 2006; Ventura, 2011), que apontam para a observação de um número de jogos 

semelhante e têm em conta também os fatores situacionais (e.g., casa/fora). 

“No mínimo três jogos, no mínimo, mas depois depende do tempo, das possibilidades e do staff 

que temos. O meu objetivo era ter um staff em que pudéssemos ver, por exemplo, seis jogos. E 

há!” (José Peseiro) 

 

“Normalmente temos uma a duas observações no estádio mais duas a três em vídeo (…) quando 

possível temos duas observações no contexto casa/fora; quando não é possível, temos só uma e 

apenas uma observação”. (Pedro Caixinha) 

 

A observação dos jogos é feita tanto pelos treinadores principais que foram inquiridos, 

como por analistas/observadores que, regra geral, são treinadores adjuntos que fazem 

parte da estrutura técnica da equipa. A responsabilidade de realização da observação e 

análise dos jogos é atribuída a diferentes elementos, consoante a natureza dessa 

observação.  
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Desta forma, a observação dos jogos das equipas adversárias é feita, principalmente, 

pelos observadores/analistas, de forma semelhante ao que havia sido constatado por 

outros autores (R. Lopes, 2005; Ribeiro, 2009; P. Silva, 2006; Ventura, 2011) que 

realizaram estudos nesta área, utilizando a observação indireta (através da análise de 

vídeos) e direta (no próprio estádio). Todavia, os treinadores referem que, consoante as 

condições dos clubes por onde vão passando, vão-se adaptando às diferentes realidades, 

mas consideram que o trabalho minucioso de análise da equipa adversária deve ser feito 

por uma pessoa responsável por essa tarefa, por nem sempre disporem do tempo 

necessário. O responsável pela realização desse trabalho deve ser um elemento que faz 

parte integrante da equipa técnica e que deve estar no campo durante as sessões de 

treino, pois apenas desta forma poderá compreender, de uma forma mais precisa, os 

comportamentos da equipa, para, a partir daí, sugerir as alterações/adaptações que 

considerar pertinentes em função do conhecimento mais profundo que possui dos 

adversários. 

 “Mas todo o trabalho de aprofundamento não deve ser feito pelo treinador, porque penso que 

ele não tem tempo para o fazer, deve ser feito por um analista, da confiança do treinador. (…) 

…é treinador adjunto e analista porque eu não concebo um analista que não seja treinador 

adjunto.” (Jorge Castelo) 

 

 “Quando estou em equipas que me permitem dispor dos meios necessários, existe uma pessoa 

responsável por ver esses jogos, em função daquilo que eu pretendo. (…) Então ele vai e filma 

os jogos, depois vê os jogos ao vivo, vai tirando as suas notas e depois analisa novamente o jogo 

através de vídeo para tirar as devidas conclusões” (José Guilherme) 

 

Contudo, a observação das equipas adversárias não se restringe à observação efetuada 

pelos observadores/analistas. Sempre que têm possibilidade, os treinadores inquiridos 

deslocam-se, eles próprios, aos estádios para observarem “in loco” as equipas que irão 

defrontar, tal como constatado em estudos anteriores (R. Lopes, 2005; Ribeiro, 2009;  P. 

Silva, 2006), porque consideram que apenas a observação direta lhes permite efetuar 

uma análise global da dinâmica da equipa que irão defrontar. Através deste processo, 

conseguem observar um conjunto de acontecimentos que, na maioria das vezes, não são 

captados pelas imagens televisivas, porquanto, regra geral, sucedem em espaços 

afastados do centro do jogo. 
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 “Ao vivo é mais importante, porque o vídeo, no fundo, produz as ações sobre a bola. Eu, quando 

vejo um jogo de futebol na televisão, não me consigo transportar como um profissional e como 

um observador (…) Portanto, quando estás a ver um jogo na televisão, centrado nas ações sobre 

a bola, podes estar a ver o que se está a passar, ou pelo menos, a perspetivar o que se está a 

passar fora, mas essa pode não ser a realidade que acontece (…) por isso vejo muitos mais 

jogos ao vivo do que em vídeo. (…) porque é muito limitado avaliar uma equipa só por aquilo 

que se vê sobre o centro do jogo” (José Peseiro) 

 
 “É a observação que é global. Por exemplo, nas bolas paradas uma coisa que me preocupa ver, 

e que me importa ver, é que tipo de método defensivo é que utilizam. Quero também identificar, 

por exemplo, quantos jogadores estão na zona (se defendem zona), quantos jogadores estão na 

primeira zona, na segunda zona, se deixam jogadores na frente para a transição, e há muitas 

coisas, por exemplo, o espaço entre linhas, ou a distância entre a primeira linha defensiva e a 

última linha defensiva que eu não consigo ver na televisão e, no campo, temos essa imagem 

toda. (…) A diferença é que a observação é mais global, é no todo, temos uma abrangência 

daquilo que estamos a ver. (…) No fundo, observar os 22 jogadores em simultâneo.” (Pedro 

Caixinha) 

 

Outra das razões apontadas para efetuarem a observação direta dos adversários prende-

se com a veracidade da informação recolhida, visto que, segundo estes treinadores, a 

observação dos jogos na televisão por vezes induz em erro, dado que se fica com uma 

sensação que poderá ser muito diferente daquilo que se passou realmente. Por outro 

lado, permite aferir algum aspeto da observação fornecido pelo observador/analista que 

não esteja em consonância com o entendimento do próprio treinador. 

 “…tanto quanto posso, também faço a observação dos jogos, e isso permite-me aferir os 

critérios, permite-me perceber quando existe alguma coisa que não está consoante a minha 

observação. (…) É precisamente isso, ir à procura de sensações. Estar no campo e olhar para 

uma equipa, ver “como ela respira”, como ela se movimenta, mais do que olhar para questões 

táticas, porque essas, à partida, estão asseguradas na análise do observador, mas sobretudo 

para eu ter algo que me suporte melhor essa observação, creio que é mais enriquecedor.” (João 

Carlos Pereira) 

 

 “…porque uma informação em segunda mão, como nós sabemos, aquilo que nós transmitimos 

nunca vai ser, basicamente, aquilo que queremos transmitir e, portanto, temos aqui sempre um 

problema de informação, por melhor que ela seja.” (Jorge Castelo) 

 

 “…muitas das vezes a televisão é mentirosa, o jogo é horrível ao vivo e a televisão acaba por 

acrescentar um pouquinho mais. Eu digo mais, o jogo na televisão acaba por ser menos mau do 

que é. (…) Mas também quando ele é bom, não sei se a televisão consegue transmitir tanta 

emoção. (…) Agora não tenho dúvida nenhuma que quando vejo o jogo ao vivo, porque 

emocionalmente estou envolvido nele, é muito diferente do que depois vejo no vídeo.” (José 

Peseiro) 

 

Diretamente relacionado com o aspeto anterior está o facto de considerarem que, ao 

vivo, conseguem percecionar de uma forma clara a intensidade e o ritmo que o jogo tem 

e consequentemente, que tipo de variações nestes aspetos poderão esperar quando 

defrontam estes adversários observados. 
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 “…e a nível do ritmo do jogo, porque muitas das vezes, através dos vídeos nós não conseguimos 

ter uma perceção muito real desses fatores (…) enquanto que ao vivo a dinâmica e a fluidez que 

o jogo tem, o ritmo que vai tendo, as diferentes intensidades são muito mais percetíveis, e nós 

ficamos logo a perceber aquilo que podemos esperar.” (José Guilherme) 

 

 

 “É muito diferente, muito diferente (…) Fui ver o Porto contra o Guimarães, vi ao vivo e vi o 

vídeo, e há diferenças substanciais naquilo que eu vi, ritmo do jogo, intensidade do jogo…” 

(José Peseiro) 

 

Num estudo realizado com treinadores Portugueses da principal Liga Portuguesa, 

Ventura (2011) constatou que alguns dos inquiridos consideraram que, sendo 

experientes ou não, de uma forma geral, os treinadores conseguem observar um jogo ao 

vivo, absorvendo e retirando os seus elementos críticos sem que, para tal, tenham de 

recorrer a nenhum material de auxílio. Todavia, essa não foi uma opinião consensual, 

uma vez que outro grupo de treinadores considerou que não se consegue extrair os 

elementos críticos de um jogo apenas através da observação direta, dada a capacidade 

de visão e armazenamento da memória no ser humano. Também McGarry e Franks 

(1996) reconhecem a existência de uma tradicional corrente resistente, que considera 

que os treinadores experientes conseguem absorver todos os aspetos importantes do 

jogo, sem recurso a qualquer ajuda. Porém, os autores anteriormente referidos salientam 

os aspetos benéficos de que os treinadores poderão usufruir se recorrerem a um 

conjunto de outras técnicas que estão ao seu dispor. Além do mais, a memória humana 

tem uma capacidade limitada, tornando impossível a memorização de todas as ações 

importantes do jogo, distorcendo, desta forma, a avaliação da performance real de uma 

equipa (Carling et al., 2005; Castelo, 2009). 

Tendo em conta o anteriormente exposto, constatámos que os treinadores recorrem aos 

três tipos de observação (direta, indireta e mista) no sentido de beneficiarem dos aspetos 

mais positivos de cada uma delas, para efetuarem a observação dos adversários. 

Recorrem à observação direta, porque permite a observação de determinados elementos 

que não são percetíveis de outra forma. A observação indireta complementa a 

observação efetuada de forma direta e permite a análise pormenorizada de certas 

particularidades. A observação mista, referida como sendo a mais usual pelos 

entrevistados, beneficia das vantagens dos dois tipos de observação descritos 

anteriormente, sendo a mais rigorosa e a que permite uma melhor caracterização da 

equipa adversária, porquanto aproveita as vantagens óbvias dos outros dois tipos de 

observação (Carling et al., 2005). 
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Durante o próprio jogo, os treinadores inquiridos optam, em geral, por ter algum dos 

seus adjuntos colocado num ponto elevado do estádio, normalmente auxiliados por um 

monitor de televisão, para que possa efetuar a observação sob uma perspetiva mais 

favorável, por um lado, porque se situa num plano elevado relativamente ao terreno de 

jogo que lhe permite ter uma visão global, por outro, porque não está tão envolvido 

emocionalmente no jogo, como se estivesse sentado no banco. De acordo com as 

indicações que lhes são transmitidas pelo treinador e também fazendo uso da sua 

própria sensibilidade para a análise do jogo, efetua a observação e análise dos 

acontecimentos, transmitindo posteriormente essa informação ao treinador principal ou 

ao treinador adjunto que está no banco, através do recurso a dispositivos tecnológicos 

que permitem essa comunicação. 

“Temos um adjunto que fica junto da filmagem a analisar o jogo de um patamar alto que, 

normalmente, nos dá alguns feedbacks em relação ao jogo. Dá o feedback ao segundo 

colaborador que está no banco e também dá o feedback sobre algumas jogadas com a ajuda já 

do vídeo porque temos, como diz o Jesus, “on-line”, a informação e depois passa para o 

segundo adjunto. No banco, ele volta a filtrar essa informação, porque, porventura, alguma 

daquelas informações eu já corrigi, ou já chamei à atenção e, quando ele acha pertinente uma 

outra situação, vem-ma colocar...” (Leonardo Jardim) 

 
“Mas nós temos um sistema de diálogo em que estamos ligados a dois elementos da minha 

equipa técnica, um que está perto de mim e outro que está numa posição superior que vai logo 

nas primeiras fases do jogo tentar comprovar se aquilo que nós pensamos que iria acontecer 

está, de facto, a verificar-se e, depois, temos uma observação muito pormenorizada.” (Rui 

Vitória)  

 

4.3.2 – Observação do jogo de futebol 

A segunda tarefa da análise qualitativa do jogo consiste na observação do movimento 

humano. Nesta fase, procurámos conhecer o que os treinadores observam num jogo de 

futebol, quais são os aspetos fundamentais sobre os quais consideram que deve incidir o 

seu olhar (ver figura 4.2). Porém, por se tratar de um processo dinâmico, que vai sendo 

influenciado ao longo dos anos por um conjunto de vivências e experiências, e que é 

influenciado também por um quadro próprio de dúvidas, incertezas e expetativas 

(Blanco-Villaseñor & Anguera, 2003; Campaniço, 1998; Knudson & Morrison, 2002; 

Kormelink & Seeverens, 1999; P. Sarmento, 2004), procurámos também perceber: i) as 

principais alterações em relação à forma como estes treinadores observam o jogo; ii) os 

fatores que influenciam a qualidade dessa observação; ii) quais os apetos que 

contribuíram para as referidas alterações. 
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Figura 4.2 – Representação gráfica das categorias e sub-categorias para a tarefa “Observação” 

 

 

OBSERVAÇÃO 

Aspetos observados antes e 
durante o jogo (n=96) 

Aspetos observados durante  
o próprio jogo (n=21) 

Dinâmica Global (n=18) 

Fatores que influenciam a 
qualidade da observação (n=65) 

Evolução da observação (n=27) 

Fatores Responsáveis (n=34) 

Esquemas Táticos (n=17) 

Org. ofensiva/defensiva 
Transições (n=12) 

C. Envolvimento (n=4) 

Carat. jogadores (n=18) 

Plano do jogo (n=11) 

Centram-se mais na 
própria equipa (n=10) 

Expetativa (n=16) 

Posição no banco (n=9) 

Asp. Psico-emocionais (n=18) 

Outras (n=15) 

Eficácia (n=11) 

Manutenção das mesmas 
preocupações (n=7) 

Valorização aspetos 
diferentes (n=9) 

Experiência e conhecimento 
do jogo (n=23) 

Formação académica (n=6) 

Act. Técnico-científica (n=5) 

Direcionamento do olhar 

Dicotomia 
qualitativo/quantitativo 

Erros dos árbitros (n=7) 

Aleatoriedades 
Imprevisibilidades (n=14) 

Padrões de jogo (n=8) 

C. Treinandor adv. (n=5) 
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A principal função da análise do jogo é municiar o treinador com a informação 

necessária acerca da performance individual ou coletiva (Carling et al., 2009;  McGarry 

& Franks, 1996). Neste sentido, procurámos conhecer quais os aspetos observados antes 

e durante o jogo pelos treinadores que constituem a nossa amostra e concluímos que se 

referem, com mais frequência,  à necessidade de observarem a dinâmica global das 

equipas, ou seja, de uma forma geral, pretendem observar os comportamentos e 

movimentações coletivas apresentadas pelas equipas, à semelhança do constatado por 

Ventura (2011). 

 “Essencialmente procuro dinâmicas (…) Observo dinâmicas, caminhos. Basicamente aquilo que 

eu tento fazer é encontrar soluções para eventuais problemas que o adversário nos cria, 

encontrar soluções para que nós nos encontremos a nós mesmos, dar pistas para que os 

jogadores tenham melhor rendimento.” (João Carlos Pereira) 

 

 “…evidentemente uma visão geral daquilo que é mais ou menos o enquadramento técnico tático 

da equipa (…) de um modo geral, como é que estão “plantados”, quando a bola está na frente, 

como é que os nossos defesas estão, quando a bola está na defesa, como é que os avançados 

estão…” (Nelo Vingada) 

 

 “Preocupamo-nos com os aspetos relativos, neste caso, à organização dos sistemas táticos 

utilizados e à organização de disposição tática, as diferentes alterações que existem ao longo do 

jogo nesse mesmo sistema tático em função do resultado, em função da vantagem ou não 

numérica em relação ao adversário.” (Rui Vitória) 

 

Os treinadores atribuem, também, uma significativa relevância à análise das 

características individuais dos jogadores. A análise destes pormenores consubstancia-se 

principalmente pela análise de pormenores tático-técnicos que poderão causar 

desequilíbrios ou perturbações na estrutura defensiva adversária, mas também pela 

análise de aspetos psicológicos característicos dos jogadores que poderão ser 

“aproveitados” em função de uma estratégia adequada. A importância da observação 

destes aspetos táticos-técnicos e psicológicos é, também, realçada pela literatura 

especializada (Carling, et al., 2005; Mombaerts, 1991), tendo os autores considerado 

que, apesar de não ser uma tarefa fácil aceder diretamente aos fatores mentais, estes 

podem ser depreendidos através da análise do comportamento do jogador. 

Num estudo realizado anteriormente (Ventura, 2011), concluiu-se que os treinadores 

recorrem à análise individual dos jogadores, sobretudo com o objetivo de identificar, 

por um lado, os pontos mais vulneráveis que possam vir a explorar, por outro, os pontos 

mais fortes por forma a antecipar cenários que os seus jogadores poderão vir a 

experienciar. Todavia, a análise que os treinadores efetuam das características 

individuais dos jogadores não se referem exclusivamente às dos seus adversários, mas 
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também às características próprias dos seus jogadores. O conhecimento pormenorizado 

de cada atleta é um fator a ter em conta para os treinadores no sentido de intervirem 

corretamente, de acordo com os aspetos relacionados com as suas características 

técnicas, físicas e psíquicas (Borrie, 1996). 

“Depois existem os fatores individuais, um ou outro comportamento ou uma ou outra 

característica que um atleta apresenta no jogo e que, porventura, é importante salientar para 

não sermos surpreendidos, porque, se tivermos essa informação, a seguir a nossa surpresa é 

muito menor (…) alguns aspetos individuais que achamos que são decisivos no jogo, 

características individuais de alguns jogadores, não todos, alguns, de forma a condicionar 

também esse tipo de ações.” (Leonardo Jardim) 

 

 “…traços gerais característicos de alguns jogadores (…) Apesar de nós irmos à procura de... ou 

seja, o jogo, é um jogo coletivo, mas há sempre momentos no jogo em que uma individualidade 

pode desequilibrar, ou não, uma partida. Portanto, é fundamental perceber se um determinado 

tipo de ponta de lança só faz desmarcações de apoio, ou se procura as costas ou o espaço entre 

linhas, ou a profundidade nos seus movimentos.” (João Carlos Pereira)  

 

“Que se o jogo não estiver a correr bem, não tem o mesmo rendimento. Um jogador, que não 

recebendo tanto bola, perde a confiança e não procura lutar contra essa particularidade, e 

tentamos ao máximo que essa não bola chegue àquela zona, condicionando o adversário para 

não jogar para ali, por exemplo. Ocorreu-me isso agora, mas é uma das situações que são 

importantes.” (João Carlos Pereira) 

 

A observação dos esquemas táticos, defensivos e ofensivos, é outro dos aspetos ao qual 

estes treinadores atribuem significativa importância, de forma semelhante ao que apurou 

P. Silva (2006). Por sua vez, no estudo que efetuou no departamento de scouting do 

F.C. do Porto, Ribeiro (2009), constatou que este é um dos itens que consta dos 

relatórios efetuados acerca da análise das equipas adversárias. A importância da 

observação das bolas paradas justifica-se, também, pela constatação de Castelo (2009), 

segundo o qual, através das análises que efetuou, entre 25 e 50% das situações de 

finalização e de criação das situações de finalização são originadas a partir de soluções 

táticas, de bola parada. O autor acrescenta, ainda, que os jogos importantes, entre 

equipas com níveis de rendimento semelhantes, são cada vez mais decididos por golos 

que derivam deste tipo de lances (e.g., lançamentos de linha lateral, pontapés de canto, 

livres diretos, etc.) 

“E, depois, as situações de bola parada. As situações de bola parada, como todos nós sabemos, 

são muito importantes, porque elas conduzem a situações que podem dar golo, ou que podem 

também, sofrer o golo, isto é, preparar armadilhas para na fase defensiva nós podermos contra 

atacar e podermos ter condições para fazer o nosso jogo.” (Jorge Castelo) 
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 “…os lances de bola parada que são hoje um aspeto que as pessoas dizem... quer dizer, lances 

de bola parada sempre houve, e os jogos sempre se ganharam ou sempre se perderam porque no 

lance de bola parada... e portanto não é de hoje... mas de facto, hoje esse tipo de lances é mais 

elaborado (…) seguramente que no futuro, à semelhança do que acontece no basket quando eles 

param o jogo para fazer aquelas saídas no último segundo, no futebol vai haver gente 

especializada para ensinar os jogadores a saírem, sei lá, na pressão, num lançamento de bola 

pela linha lateral ou a fazer um canto, qualquer coisa mais elaborada.” (Nelo Vingada) 

 

Outra das preocupações relativas à observação centra-se na deteção de aleatoriedades ou 

imprevisibilidades que sucedem durante um jogo e que poderão assumir importância no 

desenrolar do mesmo, sobretudo, na forma como as equipas reagem a tais situações. 

Desta forma, e de modo semelhante ao constatado por outros autores (Carling, et al., 

2005; Kormelink & Seeverens, 1999; Ribeiro, 2009; P. Silva, 2006; Ventura, 2011), 

para além de conhecerem os comportamentos que ocorrem com regularidade, os 

treinadores por nós inquiridos também consideram importante identificar aqueles que 

acontecem esporadicamente em determinadas configurações do jogo, possibilitando, 

desta forma, o alargamento da capacidade de previsão sobre os cenários evolutivos 

possíveis. 

 “Depois temos que encontrar aquilo que são as aleatoriedades e as imprevisibilidades, ou seja, 

como é que a equipa reage perante situações completamente diferentes, aleatórias, transitórias, 

imprevisíveis. Como é que ela reage perante situações de estar a perder, estar a ganhar, se é 

uma equipa que faz antijogo, se não faz antijogo, se é uma equipa altamente competitiva em 

qualquer momento do jogo, ou se não é competitiva, se se regula em função de um tempo e de 

uma gestão do tempo e do resultado, etc. Portanto, essas são as outras questões que têm a ver 

com aquilo que eu chamo de dimensão temporal do jogo, dimensão do resultado e com a 

dimensão ação. (…) Aquelas equipas que se perturbam com os árbitros. Esses são elementos 

importantes” (Jorge Castelo) 

 

 “…e depois em cada jogo podem surgir nuances que não surgem nos outros jogos e que nós 

vamos estando sempre atentos a esses aspetos (…) alguns acontecimentos que por vezes 

ocorrem no jogo (…) No entanto, há sempre algumas coisas que cada jogo tem, ou cada equipa 

poderá ter diferente; pode aparecer uma coisa qualquer à qual também devem estar atentos, 

para depois transmitirem para nós estarmos o mais preparados possível para o jogo.” (José 

Guilherme) 

 

No sentido de tornarem a observação mais objetiva, os treinadores “dividem” o jogo de 

acordo com diferentes momentos: organização ofensiva/defensiva e transições. 

Tradicionalmente, o jogo de futebol é dividido em duas fases, a ofensiva e a defensiva 

(J. Oliveira, 2004). A fase defensiva caracteriza-se pela equipa não ter a posse da bola, 

procurando, através de ações coletivas e individuais que não infrinjam as leis do jogo, 

ganhá-la de forma a evitar o golo na sua baliza. A fase ofensiva caracteriza-se por a 

equipa ter a posse de bola e, através de ações coletivas e individuais, tentar introduzir a 

bola na baliza adversária (Teodorescu, 1984). 
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Oliveira (2004) esclarece que o termo “fases” surge em função da lógica sequencial 

dessas etapas. Ou seja, a equipa que está a defender, quando recupera a posse da bola, 

passa a atacar; por sua vez, a equipa que está a atacar, passa a defender. Todavia, é um 

lugar-comum no futebol, falar-se nos quatro momentos, tal como constatámos aquando 

da realização das entrevistas aos treinadores que constituem a nossa amostra, mas 

também de acordo com o que sucede com outros treinadores (e.g., Frade, 1989; 

Mourinho, 1999; Valdano, 2001; citados por J. Oliveira, 2004). Estes momentos são: i) 

momento de organização ofensiva; ii) momento de organização defensiva; iii) momento 

de transição defesa/ataque; iv) momento de transição ataque/defesa. 

J. Oliveira (2004) considera que: “Antes de caraterizar cada momento, é importante 

salientar o porquê dos momentos e não das fases. Como se referiu, as fases apresentam 

uma característica sequencial, é sempre uma e depois outra. Ao considerar que o jogo 

pode evidenciar quatro momentos, eles deixam de aparecer sequencialmente, a ordem 

de apresentação é arbitrária, como tal, tem mais lógica falar-se de momentos do jogo do 

que em fases” (p.147). 

Tendo em conta o anteriormente exposto, os treinadores incidem a sua observação 

nestes quatro momentos, sendo este um dos itens específicos que consta, por exemplo, 

dos relatórios efetuados pelo departamento de scouting do Futebol Clube do Porto 

(Ribeiro, 2009). A importância da análise dos momentos de transição, bem como dos 

momentos de organização defensiva e ofensiva, surge reforçada pela importância que os 

treinadores lhe atribuíram no estudo realizado por P.Silva (2006), sendo de realçar o 

facto de, nesse estudo, eles terem atribuído uma importância superior à análise dos 

momentos de transição (ofensiva e defensiva), quando comparada com os momentos de 

organização (ofensiva e defensiva). 

Neste sentido, os treinadores por nós inquiridos parecem também centrar-se na 

observação destes quatro momentos, sendo de realçar que alguns deles, dentro de cada 

momento, procuram ainda caracterizar diferentes fases que lhes permitam obter uma 

informação mais concreta e pormenorizada acerca da forma como se comportam as 

equipas. 

“…fundamentalmente tentamos dividir o jogo, por momentos, para ser mais fácil avaliá-lo pelos 

quatro momentos do jogo” (José Peseiro) 
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 “Eu costumo dizer que vejo o jogo, que entendo o jogo, como um modelo dinâmico, em que o 

divido em 4 momentos dinâmicos: a organização ofensiva, a transição para a defesa, a 

organização defensiva e a transição ofensiva (…) Eu digo que existem 4 fases dentro da 

organização ofensiva:, a primeira fase que é a de construção, a segunda fase é de preparação, a 

terceira é de criação e a quarta é de finalização. Então procuro, por exemplo, ainda fazer uma 

subdivisão dentro da primeira fase, ou é construção curta ou é construção longa…” (Pedro 

Caixinha) 

 

 “…como é que a equipa se organiza em termos ofensivos, como é que a equipa se organiza em 

termos defensivos e, em cada um destes aspetos, vários itens que eles devem observar, em 

termos de transições, ataque defesa e defesa ataque (…) os momentos do jogo, os momentos de 

organização defensiva e ofensiva, transição ofensiva e transição defensiva.” (José Guilherme) 

 

A observação e identificação de ações regulares no jogo, ou padrões de jogo é, 

igualmente, uma das prioridades sobre o qual os treinadores referem incidir a sua 

observação. Verificámos na literatura (Anguera, 2004; Anguera & Jonsson, 2002; 

Barbosa et al., 2011; Barreira, 2006; Bloomfield et al., 2005; Borrie et al., 2002; 

Castellano-Paullis & Hernández-Mendo, 2000; Eaves & Hughes, 2003; Gudberg, et al., 

2010; Hughes & Daniel, 2003; Hughes & Meyers, 2005; Jonsson, et al., 2006; J. Lopes, 

2007; Prudente, 2006; H. Sarmento, Barbosa, et al., 2011; H. Sarmento, Marques, et al., 

2011; A. Silva, 2004; A. Silva, et al., 2005; M. Silva, 2009) que  o estudo das 

regularidades que ocorrem no jogo
40

 tem vindo a tornar-se uma das preocupações dos 

investigadores que se centram sobre esta área da investigação, parecendo emergir aqui 

uma convergência entre a investigação científica e as necessidades de quem trabalha 

diretamente no campo.  

 “… ir à procura de ações regulares (…) que tipo de movimentos tipo, ou que tipo de ações são 

ações regulares, não só num setor, mas também num jogador, ou num corredor.” (João Carlos 

Pereira) 

 

“A primeira coisa que eu pretendo conhecer das equipas adversárias são os padrões básicos do 

jogo, aquilo que nós chamamos das rotinas, hábitos ou aquilo que são as coisas mais evidentes 

da essencialidade do modelo de jogo da equipa adversária. Esse é o primeiro padrão 

fundamental que nós temos que observar. Encontrar se realmente existem padrões, ou não. 

Porque o não padrão, é um padrão. Se nós formos observar uma equipa da Segunda B, ou da 

Segunda Distrital, os seus padrões regulares, são irregulares, mas isso é um padrão (…) 

Portanto, temos aqui padrões…” (Jorge Castelo) 

 

Paralelamente com os aspetos descritos anteriormente, os treinadores consideram ser 

importante (embora o refiram com menos frequência) analisar o comportamento do 

treinador adversário, percebendo não só quais as principais alterações que ele efetua na 

estrutura da equipa em função de determinados contextos situacionais (jogar em casa ou 

fora; estar a ganhar, empatado, ou a perder; tempo decorrido da partida), como também 

                                                        
40 Os estudos referidos centram-se na análise não só do jogo de futebol, mas também em modalidades 

como o andebol, o rugby e o ténis. 
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se apresenta alguma regularidade, ou não, na forma como efetua as substituições, à 

semelhança do que sugere Castelo (2009). Também Ventura (2011) constatou que existe 

esta preocupação em relação ao conhecimento do treinador da equipa adversária e, tal 

com no nosso estudo, essa preocupação consubstancia-se pela possibilidade de prever 

cenários que poderão ocorrer durante o jogo, retirando, desta forma, alguma 

imprevisibilidade ao mesmo.  

 “…do ponto de vista do treinador adversário, porque o treinador adversário também tem uma 

forma regular de atuar. (…) Nas substituições, no tipo de substituições que faz, no tempo em que 

ele as faz, e também podemos ver quais são o tipo de jogadores que normalmente entram nesses 

momentos de substituição.” (Jorge Castelo) 

 

 “como é que o treinador reage se está a ganhar ou se está a perder, se está a perder na 

primeira parte que tipo de substituições é que faz, se está a perder há pouco tempo do fim, o que 

é que ele faz, para desta forma estarmos preparados para tudo o que possa acontecer. Se ele 

reage sempre com as mesmas substituições, ou não reage sempre com as mesmas substituições, 

se são praticamente sempre os mesmos jogadores a entrar ou não, se são consoante o que o jogo 

pede.” (José Guilherme) 

 

Por último, existe um conjunto de aspetos susceptíveis de observação que se prendem, 

no essencial, com as condições que caraterizam o envolvimento do jogo (relativas às 

condições climatéricas, ao estado da relva, ao tipo de público, ao lado da baliza que a 

equipa adversária prefere atacar, o resultado final, a qualidade do oponente, etc.) e que 

permitem um conhecimento mais profundo acerca da realidade na qual se vai 

desenvolver a atividade. O conhecimento destes aspetos é considerado importante 

porque pode condicionar o comportamento dos jogadores afetando, naturalmente, a sua 

prestação competitiva (Carling et al., 2005; Castelo, 2009; Forrest, Beaumont, Goddard, 

& Simmons, 2005; James, Mellalieu, & Hollely, 2002; Jones et al., 2004; Kormelink & 

Seeverens, 1999; Lago, 2009a; Lago & Martín, 2007; Ribeiro, 2009; P. Silva, 2006; 

Taylor et al., 2008; Tucker, Mellalieu, James, & Taylor, 2005; Ventura, 2011). 

“…ao vivo tu podes aperceber-te do que se passa ao redor, os apanha bolas, os seguranças, o 

público, a baliza mais forte, envolvimento do banco de suplentes na pressão ao assistente, ou 

sobre jogadores adversários, ou saber que há jogadores que sentem-se melhor para aquele lado 

ou para o outro, existem, há jogadores que fogem do banco por pressão ou menos pressão, há 

jogadores que estão menos tranquilos a jogar do lado dos seus adeptos, mas do outro lado, se 

calhar, até são mais inibidos.” (José Peseiro) 

 

Quando inquiridos acerca do que observam no decorrer do jogo, enquanto dirigem a sua 

equipa, para além de alguns aspetos descritos anteriormente, consideramos ser 

importante referenciar que os treinadores se centram sobretudo no cumprimento do 

plano de jogo e nos comportamentos da sua equipa. A atividade começa logo antes do 

início do jogo através da análise da ficha de jogo, por forma a constatar se a equipa 
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adversária irá apresentar os jogadores que seria suposto jogarem; depois, durante os 

momentos iníciais do jogo, existe sempre a preocupação de verificar se a estrutura da 

equipa adversária se apresenta como havia sido programado ou se, por outro lado, 

existem modificações. 

 “É a concretização do plano que nós temos para o jogo. Portanto, nós temos um plano que tem 

a ver com a ideia, com as nossas caraterísticas, e tem a ver com aquilo que nós preparámos 

relativamente às caraterísticas adversárias; é relativamente ao plano que nós fizemos para o 

jogo, que nós vamos observar.” (José Peseiro) 

 

 “Eu começo logo a observar assim que sai a ficha de jogo;, a minha primeira preocupação é 

quase um dejá vu, vejo a ficha de jogo e já estou praticamente a ver o que vai ocorrer tendo em 

conta aquilo que foi a nossa apresentação da equipa adversária (…) Depois, por exemplo, as 

equipas contrárias têm uma bola de saída e a bola sai deles, preocupo-me logo em ver se isso 

vai acontecer. Se isso acontecer, já me permite também ter de alguma forma alguma ideia de 

como vai ser a abordagem ao jogo ou o que é que o treinador ou o que é que a equipa contrária 

quer em relação àquele confronto, depois tento centrar-me naquilo que foi a nossa estratégia e a 

nossa orientação para aquele jogo…” (Pedro Caixinha) 

 

Apesar da observação ser global e de não ser possível dissociar a interação entre as duas 

equipas, os treinadores centram a sua observação, sobretudo, nos comportamentos da 

sua equipa, desenvolvendo, até, estratégias no sentido de serem os treinadores adjuntos 

a centrarem mais a sua observação nos comportamentos da equipa adversária. A este 

propósito, Castelo (2009) considera que alguns treinadores se concentram demasiado 

sobre ações da sua equipa, tendo este acto consequências a diversos níveis: i) por um 

lado, os treinadores perdem a possibilidade de reagir a tempo às soluções postas em 

prática pela equipa adversária; ii) por outro, perdem a possibilidade de efetuar uma 

valorização conveniente do rendimento dos seus jogadores, uma vez que esta 

valorização tem de ter em conta o rendimento dos adversários. 

 “…centro-me mais sobre a minha equipa, não deixo de me centrar sobre o adversário, mas mais 

sobre a minha equipa, e tenho adjuntos a centrar-se mais sobre o adversário e a dar-me 

informações.” (José Peseiro) 

 

 “…um dos aspetos que eu imediatamente olho no jogo é para a minha equipa, não é para o 

adversário. Eu, primeiro, tenho de ver se a minha equipa está a jogar como eu quero, e depois 

então é que, eventualmente, olho para o adversário. E mais, faço uma divisão de tarefas, eu 

concentro-me fundamentalmente na minha equipa e o meu adjunto concentra-se 

fundamentalmente na equipa adversária. Isto porquê? Porque quer queiramos quer não, mesmo 

com muita experiência, nós não conseguimos abarcar toda a informação que está a acontecer 

no jogo (…) Portanto, sabendo todos esses aspetos nós temos de saber dividir tarefas e é muito 

mais fácil dividir esta tarefa: eu observo a minha equipa, e o meu adjunto observa a equipa 

adversaria e depois trocamos informação…” (Jorge Castelo) 
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 “Normalmente foco é na minha equipa em termos dos processos inerentes àquilo que nós 

trabalhamos e às nossas necessidades. Eu, sinceramente, tenho muitas dificuldades de analisar 

até se o adversário está a jogar bem. Às vezes perguntam-me: “Então, aquele jogador que jogou 

contra ti, gostaste?”. E eu nem sequer vi, estás a perceber? Porque normalmente estou muito 

preocupado com os comportamentos da minha equipa e com as dinâmicas que, às vezes, perco-

me assim do foco, principalmente da qualidade ou do jogador, de uma forma individual do 

adversário.” (Leonardo Jardim) 

 

Apesar de centrarem a observação, sobretudo, nos comportamentos da sua equipa, 

assume importância o facto de o focus da observação não ser, continuamente, o centro 

do jogo. Pese embora os treinadores considerem que é no centro do jogo que se passa a 

maior parte dos acontecimentos importantes do jogo, referem que o seu olhar se dirige 

para espaços afastados deste, por forma a analisarem os comportamentos que aí ocorrem 

e que podem ter influência a nível da organização da equipa. Contudo, consideram que 

essa capacidade de focar a visão longe do centro do jogo só a foram adquirindo com o 

acumular da experiência. Este é um assunto que normalmente não é analisado nos 

estudos que têm sido desenvolvidos no âmbito da observação e análise do jogo de 

futebol, encontrando-se uma breve referência a este facto na literatura (Carling et al., 

2005) da qual se extrai que os treinadores, tal como os espectadores, tendem a seguir a 

bola, esquecendo a informação proveniente dos espaços onde a bola não está nesse 

preciso momento. 

 “…uma das minhas principais funções, enquanto englobei equipas técnicas anteriores, era a 

observação dos adversários, e também o tratamento e análise da própria equipa e eu dei por 

mim, a uma determinada altura do processo, a olhar para o meio do jogo e ter a abrangência 

total, ou seja, não estava preocupado se a bola estava à minha esquerda e estar a olhar para a 

esquerda, mas estar a olhar para o centro e, simultaneamente, estar a ver o que se estava a 

passar onde estava a bola mas também estava a ver o que é que estava a passar nas zonas mais 

periféricas da bola e aí dava para ver o jogo num todo.” (Pedro Caixinha) 

 

“É uma coisa curiosa, é que nós com o desenrolar e com o avançar do tempo e com a 

experiência e acumulação de vivências, diria que fazemos isso (focar a visão fora do centro do 

jogo) já de uma forma natural. Aquilo que pode ser um problema para muitas pessoas que estão 

a ver um jogo na bancada, para nós, ou pelo menos para mim, já não é difícil. Sinto que nos 

primeiros anos de carreira, tinha mais dificuldade, neste momento não.” (João Carlos Pereira) 

 

Os treinadores inquiridos conseguem descrever a observação que fazem tendo por base 

uma dicotomia qualitativo/quantitativo da análise. Ao contrário do sugerido por Carling 

et al. (2005) que consideram que os treinadores deverão fazer uso da análise de dados 

estatísticos simples durante o jogo (e.g., número de passes falhados, número de vezes 

que a equipa atinge o terço ofensivo, etc.) para sustentarem as suas intervenções, 

nenhum dos treinadores por nós inquirido fez menção a tal aspeto.  

Acresce que os treinadores referiram que a sua observação e análise do jogo privilegia, 
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especialmente, uma dimensão qualitativa do mesmo, em detrimento de uma análise de 

cariz quantitativo. Ainda assim, a combinação de ambas as análises, qualitativas e 

quantitativas, parece ser uma opção viável para alguns treinadores, sob circunstâncias 

particulares, nomeadamente durante o microciclo de treino ou na reunião pré-

competição.  

Uma parte substancial da investigação desenvolvida recentemente, com recurso a 

diversas tecnologias que permitem quantificar, por exemplo, as distâncias percorridas 

pelos jogadores ou as intensidades a que o fazem (Barros et al., 2007; Bradley et al., 

2011; Bradley et al., 2010; Carling, 2011; Castellano-Paulis et al., 2011; Dellal et al., 

2010; Di Salvo et al., 2010; Di Salvo et al., 2009; O'Donoghue et al., 2001; Rampinini 

et al., 2007; Vigne et al., 2010) parece não satisfazer a necessidade dos treinadores, 

embora, em nossa opinião, também se revelem importantes para a caraterização do 

esforço e para a determinação das cargas de treino. 

No entanto, a literatura sugere, também, que uma análise estritamente quantitativa 

poderá não proporcionar toda a informação importante no jogo de futebol, que se 

carateriza pelo seu caráter dinâmico (Borrie et al., 2002; Hughes & Bartlett, 2002a, 

2002b; Jonsson et al., 2006). 

 “Eu procuro aspetos qualitativos e não aspetos quantitativos. Se bem que tenho noção que há 

coisas que são importantes, pelo menos ter a noção delas, mas não são determinantes. Uma das 

coisas que inicialmente valorizava bastante eram os aspetos quantitativos, e agora valorizo cada 

vez mais os aspetos qualitativos. Antigamente, eu ficava satisfeito, no meu primeiro ano de 

carreira, se a minha equipa rematasse vinte vezes à baliza, agora não me importo de rematar só 

duas, se eu fizer só dois golos...” (João Carlos Pereira) 

 
“Em termos estatísticos eu, normalmente, dou pouca importância a esse tipo de ações (perdas 

de bola, quilómetros percorrido, etc.), porque essa estatística, normalmente, não é muito fiel. 

Por exemplo, se falarmos de distância percorrida, um atleta pode ter percorrido muitos mais 

quilómetros que outro colega, mas em termos de ações do jogo, teve menos importância, porque 

correu mal, não correu dentro daquilo que a gente perspetivava. (…) Em termos de perda de 

bola, podemos ter um jogador que perdeu muito mais bolas que outro, mas o nosso jogador 

jogou para a frente, deu outras linhas de passe, solicitou outro tipo de desmarcações... e o outro 

que acabou por não perder a bola, mas só jogou para trás e para o lado, e até quando jogou 

para o lado pôs os colegas sob pressão e criou problemas à equipa. Por isso, às vezes, essas 

estatísticas para mim não são importantes.” (Leonardo Jardim) 

 
“Eu valorizo mais a qualidade do que propriamente a quantidade. Imaginemos que há uma 

equipa que tem um certo padrão de jogo, mas que, naquele jogo, ou nos jogos que foram 

observados, aquele padrão só foi realizado quatro ou cinco vezes. A quantidade é pouca. (…) e, 

portanto, dou muito mais ênfase à qualidade do que propriamente à quantidade, mas também 

acho que deve haver quantidade dentro da qualidade.” (Jorge Castelo) 

 

A observação constitui-se como um processo que sofre influências de diversa ordem 

que podem afetar a sua qualidade (Campaniço, 1998; Carling et al., 2005; Knudson & 
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Morrison, 2002; Kormelink & Seeverens, 1999; P. Sarmento, 2004). O jogo de futebol 

caracteriza-se por se desenvolver em cenários propícios à ocorrência de um elevado 

número de fatores que influenciam a qualidade da observação (e.g., público, erros do 

árbitros, resultado momentâneo, etc.) que um treinador realiza. 

Os nossos inquiridos têm a perceção da influência que estes fatores exercem sobre a 

forma como observam e analisam um jogo e, consequentemente, o modo como tomam 

decisões a partir dessa análise. Neste sentido, os fatores mais referenciados como sendo 

agentes de determinada influência na qualidade da observação foram aqueles 

relacionados com os aspetos psico-emocionais, como o stress, a emoção, a pressão e o 

ambiente que decorre do próprio jogo. 

Os treinadores, sobretudo os de equipas de alto rendimento, são permanentemente 

confrontados com a vitória e com a derrota, para além de toda a diversidade de 

expetativas dos dirigentes dos clubes, sócios, jogadores e comunicação social. Estes 

agentes, que muitas das vezes funcionam como stressores
41

, acabam por destabilizar 

uma pessoa (Teipel, 1993). Neste contexto, o público assume um papel de relevância, 

dado que o seu comportamento incide no apoio e incentivo aos jogadores da casa e na 

destabilização dos jogadores adversários, proporcionando um ambiente de suporte que 

pode influenciar não só a performance da equipa (Smith, 2005; Wolfson, Wakelin, & 

Lewis, 2005), mas também a atuação do árbitro (Boyko, Boyko, & Boyko, 2007; 

Johnston, 2008; Nevill, Balmer, & Williams, 2002; Nevill & Holder, 1999). 

“…há também um certo nível de emoção que nos faz muitas das vezes “toldar” a nossa 

observação.” (Jorge Castelo) 

 

 “Mas neste momento, devido a essa evolução, a essa capacidade de ver as coisas com menos 

stress, vemos melhor (…) Até porque, como digo, com a idade e com a experiência, como nós 

também vamos percecionando melhor aquilo que vamos vendo, também nós abstraímos mais 

daquilo que é o stress e a pressão.” (José Peseiro) 

 

“Influencia quer a minha performance em termos de liderança e em termos de observação do 

jogo, quer a performance dos jogadores, e trabalhamos em prol dessa situação, que é minimizar 

os efeitos secundários que o público exerce…” (Leonardo Jardim) 

 

Outro aspeto muito referido pelos treinadores como sendo perturbador da qualidade da 

observação que efetuam foi a expetativa, quer seja a expetativa em relação aos seus 

jogadores, quer seja em relação aos jogadores adversários, ou mesmo em relação à 

prestação global das equipas. Tal como havia sido referido anteriormente, a literatura 

                                                        
41

 Para uma revisão detalhada acerca do controlo de stress no treinador, ver:  (Samulski & Noce, 2011) 
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(Blanco-Villaseñor & Anguera, 2003; Campaniço, 1998; P. Sarmento, 2004) menciona 

que a expetativa é um dos aspetos que influencia a forma como as pessoas observam 

determinado evento. Neste conspecto, os treinadores por nós inquiridos demonstram 

conhecer de forma objetiva a influência que este fator tem sobre a qualidade das 

observações que realizam. Mais concretamente no contexto do futebol, Carling et al. 

(2005) consideram que alguns treinadores apenas vêem aquilo que esperam ver. 

 “As expetativas muitas das vezes toldam-nos o olhar, ou limitam-nos o olhar, ou dão-nos outra 

dimensão ao olhar (…) Por exemplo, tenho a expetativa da minha equipa estar a jogar bem, e 

quando vai jogar mal, parece mesmo muito pior do que aquilo que estávamos à espera, não é? E 

o contrário, às vezes estamos a jogar mal, jogamos um pouquinho melhor, e parece-nos que foi 

melhor, porque a expetativa era jogar mal (…) Portanto, muitas das vezes criamos uma 

expetativa, quer relativamente a nós, quer relativamente ao adversário, quer relativamente a um 

jogo que vamos ver, que condiciona a observação que nós temos, ou os nossos olhos.” (José 

Peseiro) 

 
 “…tinha lá um brasileiro, que até não era mau jogador, mas custou um balúrdio, só que é um 

jogador que não luta, que não... o típico jogador brasileiro, egoísta, brinca na areia. Chegou 

uma certa altura em que o pus no banco e foi aí que a gente se safou. Quando ele voltou à 

equipa, eu já só via as coisas más, ele fazia uma coisa boa, mas eu já não reconhecia…” (Nelo 

Vingada) 

 

Além dos fatores descritos anteriormente, a posição no banco é outro dos aspetos que os 

treinadores consideram ter influência na sua observação, já que aquela posição limita as 

possibilidades de ter uma panorâmica global do jogo que seria possível se estivessem, 

por exemplo, num plano mais elevado, tal como sugere a literatura (Carling et al., 

2005). Não obstante, consideram que a experiência os vai dotando de capacidades para 

observarem o jogo daquela posição de uma forma cada vez mais eficaz e, apesar de não 

ser a posição mais favorável, alguns referem que é aquele o local onde mais gostam de 

estar, porque conseguem “sentir” o jogo de uma forma que não conseguiriam se 

estivessem noutra posição, designadamente num plano mais elevado e mais afastado do 

terreno de jogo.    

 “Gostava de estar noutra posição, porque o banco... é assim, a gente vai ganhando formas de 

analisar o jogo daquela posição, mas não é a situação mais cómoda. Quanto mais tivermos um 

plano em altura, temos outra capacidade de visualização, principalmente, das dinâmicas do 

jogo.” (Leonardo Jardim) 

 
“Embora nós tenhamos muita experiência por estarmos sempre a ver o jogo dali, há 

determinadas coisas, em termos de fecho de espaços nos lados contrários, tanto a nível dos 

jogadores individualmente, como a nível de setores, que nós não conseguimos percecionar tão 

bem como as pessoas que estão lá em cima”. (José Guilherme) 

 

“É a nossa posição e estou habituado a ela. Se eu estiver na bancada, ganho uma observação 

com outro tipo de perspetiva, mas, por outro lado, também perco outras coisas, perco o estar 

dentro do jogo, perco o sentir as emoções, as sensações dos jogadores e do jogo, portanto, 
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adaptamo-nos às coisas; por isso é que se puder, tenho alguém na bancada e eu estou cá em 

baixo.” (João Carlos Pereira) 

 

Estes treinadores consideraram, também, e à semelhança do que constatou Ventura 

(2011), que os erros dos árbitros influenciam o seu discernimento e, consequentemente, 

a forma como observam o jogo. Conscientes da influência que este fator pode ter não só 

no seu desempenho, mas também no desempenho dos jogadores, existem treinadores 

que antecipam este tipo de cenários para que o seu efeito seja menos prejudicial. 

“Sim, é verdade que, tal como já disse, há muitos aspetos que nos influenciam e que nos toldam 

a observação, mas toldam-nos mesmo. E quais são eles? por exemplo, erros do árbitro…” 

(Jorge Castelo) 

 

 “…evidentemente que se há um erro que eu considero, digamos, muito forte do árbitro, ai isso, 

perturba-me.” (Nelo Vingada) 

 
 “Em relação ao árbitro eu normalmente não me preocupo com isso. No entanto, há um ou dois 

árbitros que só pela sua personalidade e pelas suas características, pelos seus traços e a forma 

como dirigem os jogos, levam a que eu faça também… não é um scouting, mas é colocar a 

imagem e dizer “oh meus amigos, se nós não nos preocupamos com o árbitro, com este então, 

muito menos, não o chateiem, não digam nada” isto porque apenas sabemos qual é o seu 

passado, o seu historial, a sua personalidade.” (Pedro Caixinha) 

 

Por fim, existe um conjunto de outros fatores que são referidos de uma forma menos 

frequente, mas que também são, igualmente, agentes causadores de perturbações, tais 

como os comportamentos inadequados do treinador e jogadores adversários, os erros 

dos próprios jogadores, ou situações inesperadas do jogo. 

 “Como um erro flagrante de um jogador meu, também me perturba, porque eu não sou 

insensível.” (Nelo Vingada) 

 

 “…às vezes, há cenários completamente inesperados, por exemplo, estarmos a perder e de um 

momento para o outro ficarmos com menos um jogador, ou estarmos a ganhar e de um momento 

para o outro ficarmos com menos um jogador (…) Mas isso são coisas que realmente acontecem 

e que são completamente inesperadas que, conjuntamente com o calor da competição, não nos 

permitem reagir da melhor forma possível.” (José Guilherme) 

 

 “Quando a equipa adversária atira a bola para fora e quando os jogadores adversários se 

atiram constantemente para o chão a pedir assistência, ou o treinador, que manda os miúdos 

cair para o chão, ou manda jogar para trás, ou manda atirar a bola para fora (…) 

comportamento do treinador adversário, algum comportamento negativo por parte da equipa 

adversária quando desde o início do jogo já está a fazer anti-jogo, a caírem para o chão. Eu 

procuro que esses fatores não me prejudiquem…” (Jorge Castelo)  

 

Apesar da panóplia de variáveis que influenciam a atividade do treinador, será de 

salientar que todos eles têm consciência da sua influência sobre o seu desempenho. 

Neste sentido, desenvolvem estratégias no sentido de minimizar os seus efeitos, seja por 

uma tentativa de distanciamento em relação ao que se está a passar, seja pela previsão e 
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antecipação de cenários prováveis. Ou seja, os inquiridos reconhecem a necessidade de 

presenciar o jogo num estado físico e intelectual ótimos, evitando envolver-se 

emocionalmente nas situações de jogo (Castelo, 2009). 

 “Primeiro eu, ao preparar um jogo, crio todos os cenários: estarmos a ganhar, estarmos a 

perder, etc., mas há alguns cenários que nós não queremos que aconteçam e que, muitas das 

vezes, preparamos menos esses cenários…” (José Guilherme) 

 

 “Exatamente, somos influenciados no banco com isso, claramente, e eu sou também. Daí que eu 

às vezes me suporte um bocadinho nos meus colaboradores porque um está numa situação mais 

tranquila, outro esta com essa missão e eu gosto muito da opinião dos meus colaboradores 

porque, muitas vezes, o eu estar tão presente no jogo, ou querer estar presente no jogo, pode (eu 

tenho essa noção), retira a lucidez para analisar. Portanto, eu tenho a noção de que nem sempre 

poderei estar nas melhores condições para tomar decisões, mas, ao mesmo tempo, ao pensar 

nisto, eu já estou também a tentar-me abstrair, a prever o que é que pode acontecer e abstrair-

me daquilo que está a acontecer.” (Rui Vitória) 

 

Outro aspeto que considerámos importante caraterizar foi a perceção que os treinadores 

possuíam acerca da evolução na observação do jogo, ou seja, as alterações que 

decorreram na forma como efetuam a observação ao longo das suas carreiras, pois 

consideramos que, em consonância com o testemunho de Jab Rab (Kormelink & 

Seeverens, 1999), este é um processo dinâmico que sofre alterações ao longo do tempo. 

Neste sentido, os treinadores referiram, com mais frequência, que a principal alteração 

se situa ao nível da eficácia na observação, ou seja, em menos tempo e em menos vezes 

conseguem observar e decifrar aspetos que, quando menos experientes, não decifravam 

da mesma forma. Ademais, conseguem, de uma forma mais perspicaz, detetar os 

acontecimentos que realmente são importantes em função da especificidade do jogo. 

 “…aquilo que eu precisava, se calhar, de ver duas ou três vezes, agora só em meia vez já 

vejo…” (João Carlos Pereira) 

 

 “Nas pessoas que estão habituadas a observar o jogo, há um afinamento. Não precisam de tanto 

tempo, imediatamente identificam (…) Claro que naquela relação entre custo e benefício, 

ganhamos tempo, ganhamos informação…” (Jorge Castelo) 

 

 “…e não perdemos tanto tempo com as coisas que não são assim tão determinantes, são mais 

questões de pormenor (…) Isso foi variando ao longo dos tempos, e certamente que daqui a dois 

ou três anos eu ainda consigo ver as coisas, se calhar, de uma forma ainda mais objetiva do que 

vejo atualmente (…) que me permite focalizar naquilo que acho que é determinante e, muitas 

vezes, eu olho e vejo um jogo e consigo diferenciar aquilo que é determinante neste jogo daquilo 

que é determinante no jogo de amanhã com outra equipa, que são coisas completamente 

diferentes (…) Para alguns, às vezes, até aspetos mais ofensivos e, para outros, aspetos 

defensivos e, para outros, outras coisas que nem estão relacionadas com esses aspetos, estão 

relacionados com outros.” (José Guilherme)  
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Alguns treinadores constatam que, atualmente, valorizam aspetos diferentes na 

observação do jogo quando comparados com aqueles que valorizavam no início das 

suas carreiras. 

 “Aquilo que se calhar eu valorizava antes, agora não valorizo tanto. Eu continuo a observar as 

coisas todas, agora valorizo umas mais que outras.” (João Carlos Pereira) 

 

“À medida que eu fui conhecendo melhor o jogo, comecei a observar outras coisas, e essas 

coisas que eu comecei a observar começaram a ser influentes para a observação. Também, há 

uns tempos atrás, observava e dava muita importância a muitas coisas e agora dou importância 

só a algumas que são aquelas que eu acho que são determinantes…” (José Guilherme) 

 

Todavia, existe outro grupo de treinadores que considera ter tido sempre as mesmas 

preocupações em relação aos aspetos que pretendem observar no jogo, embora, nem 

sempre dispusessem dos meios necessários para efetuar uma observação (sobretudo no 

que concerne à observação prévia dos adversários) que lhes permitisse recolher toda a 

informação que pretendiam. Deste modo, à medida que foram treinando em escalões 

superiores e que foram tendo ao seu dispor outro tipo de recursos, começaram a dispor 

de toda a informação que consideram necessária. 

 “…desde o início que me pareceu que a observação e a análise do jogo sempre foram baseadas 

nestas dimensões, sempre foi. Muitas vezes, não de uma forma muito clara, mas elas iam a 

caminhar nesse sentido e, ao caminhar nesse sentido, isso fez com que se tornasse, se calhar, 

mais sistematizado…” (Jorge Castelo) 

 

 “…as minhas preocupações sempre foram as mesmas, só que os recursos agora são, 

claramente, mais substanciais e facilitam, obviamente.” (Nelo Vingada) 

 

 “…a minha ideia é mais ou menos constante em relação à observação. Em relação aos meios é 

que existiu uma evolução…” (Leonardo Jardim) 

 

Tendo em conta as alterações descritas pelos treinadores relativamente ao processo de 

observação do jogo, procurámos indagar acerca dos fatores responsáveis por essas 

alterações e concluímos que o fator que mais vezes foi referido como sendo responsável 

pela evolução da observação foi a experiência acumulada ao longo dos anos, que 

permitiu obter um melhor conhecimento do jogo.  

 “A minha bagagem (…) as minhas vivências, a minha experiência, têm-me permitido evoluir.” 

(João Carlos Pereira) 

 

 “Claro que não foi sempre assim, mas essencialmente parte também do meu conhecimento do 

jogo (…) e, à medida que vamos tendo mais alguma experiência, vamos conhecendo mais o 

jogo, vamos olhando para uma equipa e vamos tendo esse tipo de experiência e esse tipo de 

conhecimento.” (José Guilherme) 
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 “…se me disseres que as alterações foram feitas porque eu fui melhorando a minha qualidade 

de entender o jogo e de compreender o jogo, então essas alterações acompanharam isso (…) 

Agora, o que eu digo é que realmente houve alterações, mas eu penso que essas alterações se 

basearam, fundamentalmente, num melhor conhecimento do jogo e numa melhor compreensão 

do jogo.” (Jorge Castelo)  

 

Por outro lado, os treinadores consideram que a sua formação académica, bem como a 

atualização técnico-científica que realizam ao longo do tempo lhes permitiram adquirir 

capacidades e dominar determinadas áreas que influenciam a forma como observam e 

analisam o jogo. A este propósito, Mombaerts (1991) considera que o treinador 

profissional deve aprofundar constantemente o seu conhecimento do jogo que está em 

perpétua evolução. Este conhecimento advém das suas vivências anteriores e da sua 

experiência, porém, não é suficiente para controlar todos os elementos do jogo de alto 

nível, devendo ser complementado com a observação dos jogos e dos jogadores em 

atividade de uma forma metódica.  

O treinador deve socorrer-se da informação científica para eliminar erros e maximizar 

as possibilidades de preparar corretamente a sua equipa. O estilo de jogo e a escolha das 

táticas são decisões que os treinadores tomam tendo por base a melhor informação 

disponível acerca da sua própria equipa, da equipa adversária e das condições em que se 

desenvolve o jogo. Neste contexto, o suporte científico pode ajudar os treinadores a 

tomarem as decisões corretas que permitam o incremento da performance nos seus 

atletas e equipas (Reilly, 1996).  

 “…a formação académica foi importante porque eu, no meu mestrado, tive que fazer horas e 

horas de observação, horas e horas de tratamento de imagem que me deram também esta 

capacidade de trabalho (…) Não sei se é pela minha formação, se é pela minha mentalidade ou 

forma de ver as coisas, de dois em dois anos eu tenho uma necessidade tremenda de procurar 

uma renovação ou, pelo menos, procurar se estou a ir no caminho certo e, como tenho essa 

vontade constante de me reformular a mim mesmo, procuro sempre coisas novas e há sempre 

coisas novas que dia a dia estão a aparecer e nós aprendemos com elas.” (Pedro Caixinha) 

 

 “Ajudou… não só os cursos de treinador, mas, acima de tudo a minha licenciatura, acaba por 

ajudar, fruto de nós passarmos por uma série de áreas que nos abrem os horizontes para 

podermos trabalhar em qualquer destas áreas com muito mais à vontade. Quer dizer, hoje não 

tenho problemas em trabalhar com o computador, não tenho problemas em trabalhar com o 

vídeo, em tratar a informação estatística…” (Rui Vitória) 

 

4.3.3 – Avaliação/diagnóstico 

A terceira tarefa consiste na avaliação do que foi observado por forma a efetuar um 

diagnóstico que proporcione o desenvolvimento de um plano de intervenção adequado 

no sentido de incrementar a performance. Esta poderá ser a tarefa mais difícil no 

contexto desta análise qualitativa. O treinador/analista deverá analisar quais as 
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componentes que se caracterizam como pontos fracos e quais as que se caracterizam 

como pontos fortes, a fim de estabelecer prioridades quanto à sua forma de intervenção 

(Knudson & Morrison, 2002). Tendo em conta os pressupostos anteriores, nesta fase 

procurámos perceber como os treinadores avaliam os aspetos observados e qual o 

referencial em que sustentam a sua avaliação/diagnóstico (ver figura 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Representação gráfica das categorias para a tarefa “Avaliação/diagnóstico” 

 

Pela análise das entrevistas foi possível constatar a importância que a observação 

assume para estes treinadores, sobretudo porque lhes permite avaliar e diagnosticar de 

forma objetiva tanto a sua equipa e os seus jogadores, como a equipa e os jogadores 

adversários. 

Ao abordarem o tema, referem-se, por um lado, a uma avaliação global das equipas e, 

por outro, e de uma forma mais específica, à deteção de pontos fortes e fracos. A 

avaliação global, apesar de ser referida com menos frequência, dota-os de um 

conhecimento mais geral acerca das características dos seus adversários, mas também 

da forma como evolui o processo que idealizaram para a sua própria equipa e para os 

seus jogadores. 

 “Pessoalmente, acho que a análise do jogo é determinante. É determinante porque o jogo de 

futebol é um jogo dinâmico, de oposição, mas também tem muito de estratégico e, partindo desse 

pressuposto, é importante conhecer que tipo de adversário temos pela frente. (…) conhecermos 

que tipo de lógica, que tipo de ideia está por detrás da forma como jogam…” (João Carlos 

Pereira) 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO/DIAGNÓSTICO 

Avaliação global da equipa (n=16) Deteção de pontos fortes/fracos (n=25) 

Lógica da avaliação (n=35) 
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“Contribui para o sucesso, com certeza… (…) A avaliação sistemática da prestação da equipa, 

da performance da equipa, quer em jogo, quer em treino, obviamente que contribui para nós 

apontarmos os caminhos ou pelo menos sentirmos que estamos no caminho, e apontar outros 

caminhos… (…)…levarmos à plasticidade, porque o modelo é plástico, o processo também tem 

a sua plasticidade. Para já, concretizar aquilo que nós queremos que seja concretizável e, 

depois, melhorá-lo em função das características, do contexto;, e há diversos fatores do contexto 

que contribuem para concretizar, ou não, a nossa ideia e concretizar, ou não, a nossa 

performance, o nosso processo de jogo. (…) Em relação ao adversário, é a mesma coisa.” (José 

Peseiro)  

 

“…na minha equipa faço-o tanto em jogo como no treino, porque me permite ter uma perceção 

muito melhor da minha equipa, para verificar se está a fazer aquilo que eu pretendo…” (José 

Guilherme) 

 

“Permite-nos analisar e avaliar em que momento é que estamos, quer em termos individuais 

quer em termos coletivos…” (Pedro Caixinha)  

 

Ao abordarem mais concretamente este aspeto, os treinadores inquiridos referem que, 

quando avaliam as equipas adversárias, procuram centrar-se, essencialmente, na deteção 

dos aspetos mais e menos postivos da sua estrutura, ou seja, pontos fracos e pontos 

fortes, a fim de poderem “explorar” estas debilidades ou precaver eventuais dificuldades 

que a equipa adversária poderá colocar em função dos seus aspetos mais positivos. Esta 

análise é efetuada não só ao nível da organização das equipas, mas também a nível 

individual, procurando características que possam ser relevantes em determinados 

jogadores. A intenção dos treinadores em detetarem pontos fracos e fortes nas equipas 

adversárias está de acordo com o sugerido por Carling et al. (2005) que consideram que, 

provavelmente, o principal objetivo, quando se faz a observação, é identificar os aspetos 

mais fortes e mais fracos, tanto em relação à sua equipa como às equipas adversárias. 

Estudos realizados anteriormente (R. Lopes, 2005; P. Silva, 2006) confirmam a 

permissa anterior, uma vez que os autores constataram que os treinadores inquiridos 

consideram a deteção dos pontos fortes e fracos como sendo dos mais importantes 

aquando da análise das equipas adversárias. 

 “…percebermos onde estão as similitudes, as diferenças, o que se pode explorar, o que eles 

podem explorar, os fatores mais positivos e menos positivos, mais fortes e menos fortes (…) 

aquilo que poderá fazer mais moça na nossa equipa e aquilo em que nós podemos fazer mais 

moça na equipa adversária, em função daquilo que nós vemos.” (José Peseiro) 

 

 “É importante saber quais são os comportamentos que a equipa mais gosta de fazer, porque, se 

nós tivermos essa capacidade de saber o que é que o adversário mais gosta de fazer, podemos, 

porventura, retirar-lhes essa opção, e acho que isso aí é importante, ter essa perspicácia de 

saber o que é que as equipas gostam de fazer. Um exemplo claro, uma equipa que goste de jogar 

em profundidade, podemos tirar a profundidade em termos ofensivos. Uma equipa que goste de 

fazer a construção, por exemplo, pelos centrais ou pelo médio defensivo, tirar essa zona de 

construção, acho que isso são fatores importantes. (…) Depois fazemos sempre uma análise 

daquilo que podemos aproveitar no adversário em termos ofensivos e em termos defensivos…” 

(Leonardo Jardim) 
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 “…identificar quais são os jogadores mais vulneráveis, quais são as zonas mais vulneráveis, se 

posso defender à zona individual para poder criar bloqueios, para poder arrastar jogadores, 

para saber se deva marcar cantos curtos ou cantos diretos, se são vulneráveis nas transições 

defensivas, onde é que são vulneráveis, quais são os jogadores que temos que bloquear para 

ganhar as bolas, quais são os jogadores que temos que bloquear para que eles não tenham 

fluidez quando têm a bola, este tipo de situações (…) …onde é que eles são fortes, no que é que 

nós temos que ter atenção ou cuidados especiais para anular, onde é que nós identificámos 

pontos em que eles são mais vulneráveis que nós temos que explorar, no fundo é isso (…) aquilo 

que ressalta negativa e positivamente da outra equipa.” (Pedro Caixinha) 

 

Além da avaliação que efetuam com respeito às equipas adversárias, os treinadores 

referem que também observam e analisam os jogos das suas equipas, no sentido de 

detetarem os aspetos que se revelam como pontos fortes e aqueles que se revelam como 

pontos fracos, programando, através desta análise, uma intervenção com vista à 

adaptação dos comportamentos individuais e coletivos àquilo que pretendem. 

 “…às coisas que fizemos bem, e às coisas que fizemos mal (…) recebemos a informação, e 

depois temos que reajustar aquilo que está mal, aquilo que pretendemos que a nossa equipa 

corrija, temos que dar os feedbacks aos jogadores em termos também daquilo que está mal e 

daquilo que a gente quer que corrija…” (Leonardo Jardim) 

 

 “…também me permite verificar comportamentos mais específicos dos jogadores, para ver o 

que é que eles estão a fazer bem ou o que é que está a falhar, para evoluir o mais possível, tanto 

a equipa como os jogadores.” (José Guilherme) 

 

A avaliação e o diagnóstico que os treinadores efetuam têm por base uma determinada 

lógica, ou seja, um quadro de ideais subjacente a esse processo de avaliação/diagnóstico 

que nós designámos por lógica da avaliação. Essa lógica que os treinadores seguem no 

sentido de avaliarem a sua própria equipa ou as equipas adversárias consubstancia-se, 

por um lado, numa relação de antagonismo entre as equipas em confronto e, por outro, 

num referencial próprio que cada treinador possui em relação ao seu modelo de jogo, tal 

como sustenta Castelo (2009). 

 “Se eu quero observar a minha equipa, tenho que saber como se baliza e por que princípios se 

rege a minha equipa. Só conhecendo e identificando os princípios da equipa que eu quero 

avaliar, a minha equipa, eu posso evidentemente, depois, delinear as estratégias e apontar os 

fatores ou os pormenores, ou os itens mais importantes da observação (…) Portanto, eu posso 

avaliar o adversário, por exemplo, o Barcelona, como um simples amante de futebol, um 

apaixonado pelo futebol; outra coisa é avaliar o adversário em função daquilo que é o 

antagonismo. Quando eu estou a avaliar uma equipa adversária, tenho que saber o que é que é 

a minha equipa, para ter noção do que é que é importante e o mais decisivo nesta visão 

antagónica entre dois processos.” (José Peseiro) 

 

 “…se for a observação da nossa equipa, em primeiro lugar tem de se saber quais são os 

padrões de comportamento ou quais são as ideias que temos, de forma a depois conseguir 

referenciar os aspetos que são coincidentes com essas ideias, ou aqueles que estão contra as 

nossas ideias e que nos estão a criar problemas.” (Leonardo Jardim) 
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 “…procuro ver como é que a nossa equipa se comporta em relação aos nossos princípios bem 

como é que os adversários se comportam à forma como eu vejo o jogo, para poder passá-la 

para os jogadores para que exista uma linguagem comum (…) A forma como eu vejo o jogo e o 

preparo tem a ver com o confronto, ou seja, tenho que estar preparado para saber o que é que 

vou encontrar do lado contrário.” (Pedro Caixinha) 

 

A fim de realçarem a importância da avaliação ser efetuada nesta perspetiva de 

antagonismo, tendo por base o conhecimento profundo do modelo de jogo do treinador, 

alguns dos inquiridos complementaram a sua análise constatando que a integração dos 

observadores/analistas no processo de treino é determinante para que realizem as suas 

tarefas eficazmente, pois apenas desta forma poderão conhecer com profundidade não 

só a forma como o treinador trabalha e aquilo que pretende, mas também as debilidades 

que existem na equipa e que poderão ser determinantes na análise das situações de 

confronto com as equipas adversárias. 

 “Portanto, eu pretendo que o adjunto ou o analista esteja sempre junto da equipa, porque é 

muito mais fácil para ele entender para que é que se joga daquela maneira e, muitas vezes, é 

muito mais sensível à observação dos padrões de jogo da equipa, ou seja, aquilo que se faz no 

treino e aquilo que depois se faz na competição. Quando ele está afastado, normalmente, tem 

mais dificuldade, e passa o tempo a perguntar ao treinador: “O que é que acha desta imagem, o 

que é que acha daquela imagem...”. E eu não quero isso, quer dizer, eu quero é que ele trabalhe 

com todos os instrumentos possíveis e impossíveis que tenham a capacidade de realmente 

encontrar essa diferenciação…” (Jorge Castelo) 

 

“Digamos que aqui há dez anos atrás, quando os analistas apareceram, apenas se limitavam a 

ir ver o jogo, a filmar o jogo, e a tirar algumas notas. Hoje, o analista está nos treinos, tem que 

ver o treino para ele próprio perceber o que se está a fazer, porque ele viu o adversário... por 

isso é que eu dizia que ele tem que ter essa sensibilidade, ou deverá ter, para que até possa 

ajudar a corrigir, “mister, olhe que se calhar aquilo que você está a pedir aos jogadores, se 

calhar não dá, ou se calhar a equipa adversária está mais assim, etc...”, e existe essa interação 

entre mim e o analista…” (Nelo Vingada) 

 

4.3.4 – Intervenção 

A última tarefa desta proposta de análise qualitativa consiste na intervenção que os 

treinadores efetuam com base na interpretação que encetam dos dados observados 

(Knudson & Morrison, 2002). Tal como definido no sistema categorial, a intervenção é 

entendida não só como a organização do processo de treino, mas também como o 

conjunto de recursos ou técnicas de que o treinador faz uso para transmitir, de forma 

eficaz, a informação aos seus jogadores (ver figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Representação gráfica das categorias para a tarefa “Intervenção” 

 

Em consonância com a literatura (Gonçalves, 2009; R. Lopes, 2005; Ribeiro, 2008; 

Santos, 2006; P. Silva, 2006; Ventura, 2011; Vilar, 2008), parece existir uma 

congruência entre aquilo que é observado pelos treinadores (tanto na sua equipa como 

nas equipas adversárias), o seu modelo de jogo e a adaptação e implementação dos 

exercícios de treino a essa realidade. À imagem do mencionado por Castelo (2009), um 

treinador está entre a tríade: modelo de jogo, modelo de treino e modelo de análise. 

Tendo em conta este pressuposto, os treinadores por nós inquiridos referem que, uma 

vez munidos da informação resultante da análise dos jogos, efetuam adaptações nos 

exercícios de treino que são programados em função não só do seu modelo de jogo, mas 

também em função das características do adversário, procurando, de certa forma, recriar 
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cenários semelhantes aos que irão ocorrer no jogo, tal como sugerido pela literatura 

(Meinberg, 2002). 

“Primeiro através do treino, exercícios de treino, há situações que nós achamos de tal 

importância que são treinadas mais vezes.” (José Peseiro) 

 

“Defendo que esta relação entre a análise do jogo e o treino é crucial para o desenvolvimento e 

para o sucesso de uma equipa. Então, temos a preocupação de tudo aquilo que fazemos, e que é 

analisado por nós, e tudo aquilo que observamos em relação ao adversário ou adversários, e 

que também é analisado por nós, sirva para organizarmos o nosso processo de trabalho. 

Portanto, o nosso processo de treino é organizado. (…) A análise do jogo passa depois para a 

aplicação do treino e temos essa preocupação de recolher o máximo de informações possível 

quer da nossa equipa quer da equipa adversária e de variadíssimas formas e, depois, com base 

nisso, então moldamos o nosso processo. O nosso processo de treino não é exclusivamente 

moldado com base nisso, mas é um dos fatores que contribui para o nosso processo de treino de 

forma decisiva.” (Rui Vitória) 

 

 “…durante a semana, eu tento conduzir o treino da minha equipa pondo, como fator de 

oposição aquilo que o analista me transmitiu, sei lá, que jogam com líbero, que jogam sem 

líbero… (…) Mas, face àquilo que a observação me diz, ou determinou, tento, especialmente 

com os jogadores que são oposição durante o treino, criar algumas semelhanças com aquilo que 

possamos vir a encontrar no jogo.”  (Nelo Vingada) 

 

No entanto, os treinadores inquiridos têm a preocupação de salientar que as adaptações 

nos exercícios são realizadas em função das equipas adversárias, mas esse aspeto não é 

o fator mais determinante na organização dos conteúdos do treino. Consideram que o 

aspeto mais importante e o principal eixo orientador do processo é o seu próprio modelo 

de jogo e a sua identidade e, mesmo na planificação dos exercícios que visam recriar os 

possíveis cenários do jogo, as conceções subjacentes a essa identidade são tidas em 

conta, à semelhança do que havia sido constatado em estudos realizados anteriormente 

(Gonçalves, 2009; Ribeiro, 2008; Santos, 2006; P. Silva, 2006).  

“A identidade vence mais, tem para aí 80% e a estratégia entra com 20% ou seja, preocupamo-

nos numa primeira interpretação em termos daquilo que foi o jogo anterior, procurar que tipo 

de conteúdo é que identificámos em que a equipa não está tão bem. Fazemos logo essa análise 

nos primeiros dias da semana, a partir daí definimos e organizamos tudo aquilo que são os 

conteúdos do treino e é aí que entra também um pouco da tal estratégia dos 20%.” (Pedro 

Caixinha) 

 

“…mas digo sempre aos jogadores que não estamos a fazer isto (exercícios de treino) em função 

do adversário, estamos a fazê-lo em função de nós.” (Nelo Vingada)  

 
“Essa informação, logo no início da semana, serve para ir moldando o nosso processo de 

treino, para ir explicando aos jogadores que estão identificados com os nossos processos, sem 

estarmos com essa preocupação do adversário mas, de uma forma muito subtil, vamos-lhes 

explicando o que poderemos encontrar e eles começam a perceber que determinado exercício é 

feito com um objetivo e, depois, explicamos-lhes também como é que a equipa contrária vai 

jogar e que tudo aquilo se encaixa.” (Rui Vitória) 
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Os testemunhos destes treinadores permitiram-nos perceber que a sua metodologia 

segue o entendimento descrito na literatura, sobretudo o entendimento de J. Oliveira 

(1991) ao considerar que é através do treino que as equipas criam a sua própria 

identidade. O autor salienta, ainda, que o treino arroga uma peculiar importância para o 

êxito ou inêxito da atividade que assume o seu quadro de expressão maior no 

rendimento obtido nos jogos, ou seja, o jogo constitui-se como o espelho das prestações 

dos participantes durante o treino. 

Desta forma, os exercícios de treino são a forma privilegiada de se conseguir que os 

princípios surjam, ou seja, para se conseguir que determinado comportamento de jogo 

surja com regularidade e eficácia, torna-se necessário criar no treino um conjunto de 

situações para que esses comportamentos sejam exercitados. Os exercícios específicos 

de treino revelam padrões de tal forma percetíveis que tornam possível a identificação 

de comportamentos desejáveis por todos os jogadores da equipa (convergência), sem 

impedir opções estratégicas e táticas criativas (contingência) (Castelo, 2006).  

Contudo, existem no treino outros meios aos quais os treinadores recorrem, diferentes 

da prática sistemática de exercícios, para transmitir aos jogadores a informação que 

consideram pertinente (relativamente à performance do adversário, ou ao rendimento da 

sua própria equipa e dos seus próprios jogadores), nomeadamente a realização de 

reuniões (que podem ser individuais, coletivas, por setores, por corredores, etc.) e a 

utilização de meios audiovisuais. Em estudos realizados anteriormente com treinadores 

Portugueses (Santos, 2006; P. Silva, 2006), também se constatou que os meios aos quais 

os treinadores recorrem com mais frequência para transmitir a informação aos jogadores 

são os exercícios de treino, o recurso a feedbacks (durante os treinos, jogos, reuniões, 

etc.) e a utilização dos meios audiovisuais. Neste sentido, diversos autores (Allpress, 

2003; Carling, et al., 2005; Castelo, 2006; Knudson & Morrison, 2002) salientam que os 

treinadores devem recorrer não só aos exercícios de treino, como também a outros 

meios complementares que têm como principal objetivo potenciar a aprendizagem, o 

aperfeiçoamento ou o desenvolvimento realizado pelos exercícios de treino. Tal como 

refere Alves (2011), o processo de treino/aprendizagem é, fundamentalmente, um 

processo de comunicação. 

“…e isso fazemos através de uma apresentação, que inclui fotografia, que eu já disse, 

normalmente são apresentações em PowerPoint com fotografia, com algumas chamadas para 

vídeo e também com um discurso, ou com uma análise, que nesse caso é minha, em relação ao 

que eu espero da equipa perante aquele adversário e o que é que a equipa pode esperar em 

relação aquele adversário.” (Leonardo Jardim)  
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“Nós utilizamos muito o Ipad. Por exemplo nas bolas paradas, o Ipad é utilizado para lhes 

mostrar o posicionamento que eles têm nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Isso 

normalmente é-lhes chegado no dia do jogo e é apresentado logo assim que entramos no 

autocarro, ou seja, ele vai circulando dentro do autocarro e eles só têm que ir vendo essa 

informação que também depois está impressa na parede para eles verificarem isso. Claro que 

isso já foi treinado durante a semana que o precede, no fundo é só uma revisão. Depois toda a 

apresentação que fazemos é através Keynot, que é o equivalente ao Power Point no Macintosh 

onde utilizamos algumas ferramentas que ele nos permite utilizar para realçar mais uma coisa 

ou outra.“ (Pedro Caixinha) 

 

“Um jogador que acha que participa nas tarefas defensivas, um atacante, por exemplo, e sempre 

que a equipa transita para defender, ou sempre que a equipa está em organização defensiva, 

não se posiciona adequadamente. Chamo a atenção e o jogador inicialmente diz: “ok, ok”. Mas, 

depois, a determinada altura, ele continua sem fazer e eu vou insistindo, até que o jogador me 

diz: “Mas eu estou a cumprir...”. Depois é confrontado com a situação (vídeo) e, normalmente, 

o jogador vê aquilo e diz logo assim, pois é, estou a falhar.” (João Carlos Pereira)  

 

Apesar do vídeo ser o recurso que permite, de uma forma global, ter a perceção acerca 

das movimentações gerais das equipas e dos jogadores, os treinadores salientam 

também a importância da fotografia neste contexto, uma vez que a imagem parada 

permite que se destaquem determinados aspetos que, através da visualização do vídeo, 

poderão não ser percetíveis para alguns jogadores. 

“…mostrar as imagens, que muitas vezes são fotografias, outras vezes são vídeos. Porque, 

daquilo que me fui apercebendo com os jogadores, os vídeos passam e por vezes acontece que 

existem aberturas de espaços momentaneamente, e eles não estão muito atentos, e não 

percebem, enquanto que através das fotografias, que muitas vezes são vídeos que nós paramos, e 

apresentamos a fotografia, e apresentamos um gráfico: “olha, estão a ver, estão aqui estes 

aspetos...”, ou seja, montagens entre vídeos e fotografias são as coisas mais eficazes.” (José 

Guilherme) 

 

“No compacto existem frames e existem imagens normais, os frames, se quiseres, são a 

apresentação ou o primeiro slide das imagens que eles vão ver a seguir; é só uma chamada de 

atenção. Por exemplo, eles começam a construir de trás, há uma alternância entre construção 

curta e construção longa, nós temos um frame a demonstrar isso e algumas imagens que 

comprovam. Depois a mesma coisa para a construção longa e assim sucessivamente.” (Pedro 

Caixinha) 

 

Além deste conjunto de técnicas, os treinadores também recorrem a relatórios escritos 

que são entregues aos jogadores com as informações que consideram importantes. Esta 

parece ser uma prática cada vez mais comum, tendo em conta a literatura disponível 

(Kormelink & Seeverens, 1999; Ribeiro, 2009; P. Silva, 2006; Ventura, 2011). 

“Assim que recebo os relatórios que chegam do Pedro que faz a observação em direto no 

estádio, eles são logo reencaminhados para a Dropbox…” (Pedro Caixinha) 

 
 “Passamos algumas vezes esses relatórios para os próprios jogadores do ponto de vista 

individual e vamos pondo por etapas…” (Rui Vitória) 
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Por outro lado, quando questionados acerca da forma como efetivam a sua intervenção 

durante os jogos, constatámos que os treinadores fazem recurso de uma série de 

estratégias em função daquilo que consideram mais pertinente, mas também, em função 

dos próprios constrangimentos característicos do ambiente no qual se desenrola o jogo 

(ruído, distância em relação a alguns jogadores, etc.).  

De uma forma geral, todos os treinadores inquiridos consideraram que o intervalo é um 

momento privilegiado para efetuar a sua intervenção. Este é um momento do jogo em 

que os jogadores estão mais calmos e, também porque o ambiente o favorece, estão 

mais concentrados para receberem  informação de uma forma percetível e sem 

interferências (Castelo, 2009; Kormelink & Seeverens, 1999). 

Numa investigação anterior (Ventura, 2011) em que o autor pretendeu caraterizar a 

importância do intervalo como um espaço e tempo onde se opera um processo especial 

de gestão e controlo dos momentos críticos do jogo, concluiu-se que a intervenção do 

treinador é influenciada por três elementos: i) o tempo; ii) o rendimento; iii) 

características do grupo. Embora o nosso estudo não tivesse como objetivo caracterizar 

o conteúdo da informação transmitida nesse período, constatámos que os treinadores 

adotam diferentes estratégias de comunicação consoante as condicionantes situacionais, 

sendo comum, a todos eles, o facto de considerarem esse como o momento que favorece 

as melhores condições para concretizarem a sua intervenção.  

 “Normalmente deixo para o intervalo… Não há um padrão, agora pessoalmente, normalmente, 

o meu tipo de intervenção... Faço isso ao intervalo. (…) Porque o jogador está um pouco mais 

disponível mentalmente, mais calmo, mais sereno e ouve melhor.“ ( Nelo Vingada) 

 

 “…e depois utilizo o intervalo como uma forma importante de corrigir, de passar mensagens 

quer do que se fez bem, quer acima de tudo aquilo que temos a fazer para a segunda parte, mas 

é muito a minha preferência é o intervalo…” (Rui Vitória)  

 

Apesar de o referirem com muito menos frequência, além do intervalo, os treinadores 

aproveitam também outros momentos em que o jogo está parado (e.g., assistência a 

jogadores lesionados) para intervirem e comunicarem com os jogadores porque, desta 

forma, não influenciam a sua concentração e disponibilidade perante o jogo e, 

inclusivamente, têm a possibilidade de chamarem os jogadores mais próximos de si por 

forma a tornarem a comunicação mais eficiente. Neste contexto, assume importância a 

declaração do treinador Nelo Vingada, segundo o qual, a possibilidade de parar o jogo à 

semelhança do que acontece noutras modalidades, seria certamente benéfica no sentido 

de facilitar a intervenção do treinador. Relativamente a este aspeto, é de salientar que 
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também os treinadores de futebol entrevistados por Ventura (2011) reconheceram a 

importância que estes time-outs poderiam ter no decurso de um jogo. 

“Se no futebol fosse possível parar o jogo, como no basquete, tenho a certeza que eu faria isso, 

como qualquer treinador faria…” (Nelo Vingada) 
 
 “…fundamentalmente se as bolas estiverem paradas, que é quando os jogadores 

eventualmente... há uma lesão e esses são os melhores momentos para se intervir.” (Jorge 

Castelo)  

 

Todavia, existem situações em que o feedback imediato é o recurso que consideram 

necessário para corrigirem determinado pormenor. No entanto, os treinadores ressalvam 

que esse é um meio que utilizam, normalmente, em situações que têm de ser corrigidas 

imediatamente, situações que não são passíveis de uma intervenção mais tardia como, 

por exemplo, num momento de paragem ou no intervalo. Por outro lado, consideram 

que aplicam esse recurso consoante a personalidade do atleta em questão. Deste modo, 

parece que os treinadores, independentemente da estratégia que utilizam para efetuar a 

comunicação, têm em conta, antes de mais, o tipo de pessoas (jogadores) com que 

lidam. 

“Se forem questões que estamos a ver que, se não dermos aquela informação e o erro se torna 

recorrente, aí é melhor transmiti-la logo…” (Pedro Caixinha) 

 

 “…outras vezes, é no momento. (…) Para alguns jogadores tem que ser no momento com um 

“berro” na altura…” (João Carlos Pereira) 

 

Por outro lado, os treinadores também têm “jogadores alvo” que, segundo eles, 

conseguem interpretar melhor os aspetos que pretendem ver alterados. Assim, esses dois 

ou três jogadores, normalmente são “veículos” preferenciais na transmissão da 

informação, sendo-lhes transmitida diretamente pelo treinador, para que depois a façam 

chegar a outros jogadores. Também Ventura (2011) concluiu que alguns treinadores 

valorizam a presença de determinados jogadores em campo que assumem um papel 

preponderante na liderança da equipa, colaborando com o treinador na transmissão de 

mensagens aos seus colegas. 

 “… alguém que tem a capacidade de liderança e de transmitir essa informação, por exemplo, no 

setor em causa, ou chamo o capitão de equipa, ou chamo alguém que esta mais próximo para 

transmitir essa informação.” (Pedro Caixinha) 

 

 “…depois sempre que há possibilidade durante o jogo passo a mensagem de uma forma mais 

tranquila a um ou dois elementos que sejam quase os transmissores dessas mensagens.” (Rui 

Vitória) 
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Porque nem sempre a comunicação verbal é possível durante os jogos, em virtude, não 

só do barulho, mas também do distanciamento dos jogadores, os treinadores recorrem 

por vezes ao uso de gestos, que fazem parte de um vocabulário comum adquirido ao 

longo do processo de treino, com vista a passarem a informação aos seus jogadores 

(Castelo, 2009). 

 “Normalmente com pequenos gestos, ou pequenas solicitações os jogadores já conseguem 

perceber aquilo que pretendemos, porque trabalhamos as situações.” (Leonardo Jardim) 

 

 “Nós vamos tendo algumas rotinas com os jogadores durante os treinos e durante os jogos que 

nos permitem, depois, percebermo-nos uns aos outros. Por vezes, por sinais, determinadas 

coisas por sinais (…) outras vezes, por gestos, relativamente a outros aspetos…” (José 

Guilherme) 

 

Por fim, existe outro tipo de técnicas às quais os treinadores admitem recorrer, se bem 

que o refiram com menos frequência, como colocar suplentes a aquecer só para 

transmitirem informação aos jogadores que estão dentro do campo, ser o treinador 

adjunto que acompanha os jogadores que vão fazer aquecimento, para levar, também 

ele, essa informação, ou então, o uso de papéis contendo as informações. 

“Outras vezes são os próprios, a própria estratégia de colocar suplentes a aquecer para passar 

uma determinada informação, ou o treinador adjunto levar os suplentes a aquecer para também 

transmitir essa informação…” (Pedro Caixinha)  

 
“…e há outros meios que é utilizar-se os papéis, aquelas coisas todas. Não sou muito adepto 

desses métodos, porque esses papéis até podem cair nas mãos erradas, não é? Ninguém vai 

comer um papel. Mas se isso for necessário, também não tenho problema nenhum em utilizá-lo. 

(…) Mas nós verificamos já com bastante assiduidade que os treinadores levam mapas na sua 

caderneta, para as substituições, para o ajustamento das situações de bola parada, de 

posição…” (Jorge Castelo) 

 

Subjacente ao conjunto de estratégias que os treinadores utilizam para transmitir a 

informação aos seus jogadores, está uma preocupação em relação à forma como o 

fazem, ou seja, uma preocupação relativamente à intervenção adequada, não só para que 

a sua mensagem chegue mais eficazmente aos jogadores, mas também, para que o seu 

comportamento não exerça uma ação negativa sobre os jogadores. Neste sentido, uma 

das principais preocupações dos treinadores centra-se na seleção da informação 

adequada a transmitir. Tal como descrito anteriormente, a estrutura dos clubes de 

futebol, que se caracteriza também por uma crescente organização no que concerne à 

constituição dos departamentos de observação (Ribeiro, 2009), coloca ao dispor do 

treinador grandes quantidades de informação, não só relativamente às equipas 

adversárias, mas também relativamente à sua própria equipa e aos seus jogadores. 

Assim, a necessidade de selecionar apenas a informação pertinente a transmitir assume-
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se como uma tarefa essencial a fim de realizar uma comunicação eficaz com os atletas, 

porque demasiada informação poderá levar a que estes se descentrem dos aspetos 

realmente importantes. A este propósito, os treinadores consideram, ainda, que existe 

um conjunto de informações relevantes e importantes para si próprios, mas que não 

necessitam de ser transmitidas aos jogadores. 

 “A principal estratégia é dar a informação pertinente, porque excesso de informação depois 

desfocaliza o que é que é pertinente. Por isso é essencial sabermos o que é que é importante, o 

que é que é pertinente, para transmitirmos essas ideias aos jogadores, mas também não devemos 

esquecer que, se o jogador tiver muitas informações, depois também se pode dispersar um 

pouco. Nós é que temos de ter capacidade de saber aquilo que é mais importante. (…) Dentro 

daquilo que eu disse anteriormente, quando eu dou uma informação ao jogador, pretendo que 

ele cumpra duas ou três ideias. Além das ideias gerais do que é a nossa equipa, quero que ele 

tenha atenção a mais um ou dois aspetos importantes.” (Leonardo Jardim) 

 
“Depois, muitas dessas informações somos nós que transmitimos aos jogadores, outras nem 

sequer transmitimos que eles não precisam de saber porque se devem focalizar só naquilo que é 

o fundamental, enquanto que nós temos essas informações para perceber algumas coisas que 

poderão estar a acontecer no jogo.” (José Guilherme) 

 

Por forma a tornarem o processo de comunicação mais eficiente, os treinadores 

complementam as suas intervenções com reforço visual (feedback + imagem), através 

do recurso a variadíssimos meios audiovisuais, como já descrevemos anteriormente, por 

considerarem que esta prática facilita e reforça a informação que vão transmitindo. Esta 

técnica é utilizada não só para salientar aspetos das equipas adversárias, mas também 

para corrigir situações que decorrem da análise dos treinos. A literatura aponta para o 

recurso a estes meios audiovisuais por parte dos treinadores, porque possibilita uma 

análise mais rigorosa e detalhada da informação que se pretende transmitir (Carling, et 

al., 2009; Carling et al., 2005; Castelo, 2000; Franks, 2004; Knudson & Morrison, 2002; 

Kormelink & Seeverens, 1999; Liebermann & Franks, 2004a; Liebermann et al., 2002; 

R. Lopes, 2005; Pacheco, 2002; Ribeiro, 2009; Teodorescu, 1984; Ventura, 2011). 

 
 “…se puder complementar uma exposição verbal com algumas imagens, é muito mais rico (…) 

Cruzamos informação, mostramos uma coisa de um ângulo, depois mostramos do outro, e 

depois de uma forma e depois de outra forma e, no fundo, chegamos ao fim e tenho a certeza que 

todos perceberam.” (João Carlos Pereira) 

 
 “E também, por vezes, em treinos, nós fazemos determinado tipo de treinos que são importantes 

tanto a nível setorial, às vezes coletivo em que estamos a ver que os jogadores não estão a ter as 

prestações indicadas e muitas vezes eles pensam que estão e, então, nós filmamos o treino e 

depois mostramos: “Olha, estás a ver? Eu quero que tu faças isto, tu pensas que estás a fazer 

mas não estás, não estás a fechar tanto como deves estar, não estás a apoiar tanto o teu colega 

como deves, em termos de posse a equipa não está a abrir tanto como deve abrir, ou não estão a 

ter coberturas para nós conseguirmos sair a jogar com os apoios que devemos...”, e assim 

mostramos determinado tipo de comportamentos que estão a existir.” (José Guilherme) 
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Além de selecionarem apenas a informação pertinente, realizam, igualmente, vários 

momentos para transmitir a informação, com diferentes objetivos, ao longo do 

microciclo. Desta forma, por um lado, transmitem menos informação por sessão, 

possibilitando uma melhor aquisição destes conteúdos por parte dos jogadores; por 

outro, conseguem lidar com outro aspeto que referem ser muito importante e que tem 

que ver com a duração das reuniões, pois, segundo estes treinadores, reuniões 

demasiado longas tornam-se pouco produtivas, uma vez que os jogadores não 

conseguem manter-se concentrados por longos períodos neste tipo de situações. Alguns 

trabalhos relativos às metodologias utilizadas pelos treinadores Portugueses (R. Lopes, 

2005; Neto, 1993; Ribeiro, 2009; P. Silva, 2006; Ventura, 2011) confirmam a adoção de 

procedimentos semelhantes. 

“Como costumo dizer, existem três reuniões entre o treinador e os jogadores que são 

fundamentais. Uma delas, é depois da competição, no primeiro dia de treino. É importante fazer 

sempre uma pequena reunião sobre como o jogo se desenrolou, e que vai definir depois também 

um pouco e marcar um pouco o que é que vai ser a semana de trabalho, o microciclo de 

trabalho. Reunião curta, muito clara relativamente a certos aspetos, identificar no jogo porque é 

que ganhámos e porque é que perdemos, e portanto, se eu estiver numa equipa profissional essa 

reunião não ultrapassa os dez/quinze minutos, não muito grande, num espaço privado e com 

pouco barulho ou sem barulho, claro, sem distrações. Depois temos uma segunda reunião de 

análise do adversário que muitas das vezes decorre entre o meio do micro-ciclo, também curta, 

em que vamos identificar quais são os aspetos do próximo adversário, aquilo que eu chamo a 

reunião de reconhecimento do adversário, reunião curta, também dez/quinze minutos, com 

algumas imagens, em que salientamos os aspetos positivos e menos positivos da equipa 

adversária, para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento da equipa adversária e, 

portanto, ao meio da semana, numa quarta feira, entre o treino da manhã e o treino da tarde 

falar sobre o que é a equipa adversária. Por último, a terceira reunião tem a ver com a reunião 

antes do jogo, a chamada  última preleção, em que é o último momento em que o treinador, do 

ponto de vista teórico, fala com os jogadores e, portanto, estabelece aqui quais as dimensões, ou 

relembra, não estabelece, relembra quais são as dimensões fundamentais a ter para esse jogo.” 

(Jorge Castelo) 

 
“Temos dois momentos para mostrar informação relativamente à equipa adversária. Às quintas-

feiras, se o jogo for ao domingo, mostraremos aí alguns aspetos mais gerais da equipa, da 

organização, como é que faz quanto à organização, a organização ofensiva nos momentos de 

ganhar e perder a bola de uma forma genérica, e ao mesmo tempo, alguns aspetos que nós 

achamos que são mais importantes naquele momento (…) Depois, ao sábado, treinamos nós 

também as bolas paradas, os esquemas táticos, mostramos e abordamos a questão do esquema 

tático e alguns aspetos individuais dos jogadores. Os grandes momentos são quinta e sábado. 

Depois, no domingo, dia do jogo, deixamos para algumas dúvidas que existam e para preparar 

aspetos relacionados com a nossa equipa.” (Rui Vitória) 

 

As estratégias desenvolvidas no sentido de efetuarem uma intervenção eficaz, não se 

baseiam, somente, na seleção da informação adequada, no facto de proporcionarem 

vários momentos ao longo do micro ciclo de treino para a transmitirem, na conjugação 

de imagens com feedback, ou na duração das reuniões que efetuam, mas também, num 
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cuidado especial em relação ao tipo de feedback que transmitem, que consideram que 

deve ser preciso e objetivo.  

O feedback relativo ao movimento tem três funções com vista ao incremento da 

performance: informação, reforço, e motivação (Schmidt & Wrisberg, 2000). O 

objetivo do feedback é, essencialmente, prover os atletas com a informação necessária 

para corrigirem determinados aspetos. Essa informação poderá ser transmitida de uma 

forma positiva ou negativa, consoante se pretenda encorajar a realização de 

determinadas ações consideradas positivas, ou desencorajar a frequência de ocorrência 

de ações que são indesejáveis (reforço). Todavia, o uso do feedback negativo deve ser 

um recurso utilizado com um cuidado especial e apenas nas situações indicadas, 

porquanto poderá ter impactos negativos em atletas com uma estrutura psicológica mais 

débil. Por fim, e relacionado com o reforço, está a função motivacional do feedback, 

através do qual se pretende ativar os atletas que, através de uma informação clara e 

transmitida de forma correta, adquirem o conhecimento acerca do que deverão fazer de 

seguida no sentido de melhorarem (Knudson & Morrison, 2002).  

A informação transmitida aos jogadores acerca da sua performance é uma das variáveis 

mais importantes na determinação do sucesso da aprendizagem e execução de 

determinada técnica. O fornecimento de feedbacks inadequados ou irrelevantes poderão 

levar à ineficiência da execução da tarefa por parte do atleta; como tal, estes deverão ser 

construtivos, positivos, fornecidos no momento adequado e em quantidades certas 

(Carling et al., 2005; Franks, 2004; Hodges & Franks, 2004; McGarry & Franks, 1996). 

Os treinadores da nossa amostra demonstram ter um conhecimento e uma preocupação 

claros relativamente à importância da forma como administram a informação, 

adaptando-a em função das circunstâncias (e.g., ambiente em torno do jogo, ou treino) 

bem como da personalidade dos atletas. Referem que o facto de a informação 

transmitida não ser, por vezes, objetiva e fiável, poderá levar a uma descrença dos 

jogadores em relação ao seu treinador e este é um aspeto que pode influenciar de forma 

decisiva a performance de uma equipa ou de um jogador.  

Por outro lado, alguns dos treinadores inquiridos consideraram, também, que este foi 

um processo que sofreu uma evolução ao longo das suas carreiras que, numa primeira 

fase, se caracterizava por uma transmissão mais frequente de feedbacks, fruto da 

necessidade que sentiam em corrigir todas as situações possíveis.  
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“…preocupo-me muito com o tipo de feedback que lhes dou, é um feedback muito construtivo, 

linguagem o mais percetível possível e ao mesmo tempo mais operacional… (…) O conteúdo da 

minha informação tem sempre a preocupação de ter relevância, eu costumo dizer isto, “o que 

me interessa a mim dizer joga bem? Jogar bem quer ele, não é?”. Eu tenho que saber… tenho 

que lhe dar indicações acerca do que é que ele tem que fazer para jogar bem. Portanto esta é 

sempre a filosofia presente.” (Rui Vitória) 

 

“senti necessidade ao longo da minha carreira, de ser um treinador mais comedido, dar menos 

feedbacks, quer sejam positivos, quer sejam negativos e, nesse sentido, tento intervir menos no 

jogo, porque houve alturas em que senti que a vontade de moldar a ação era tanta que 

perturbava os jogadores, porque um jogador não tem condições de estar a receber informações 

sistematicamente” (José Peseiro) 

 

 “Eu procuro fazer intervenções rápidas, curtas e simples… (…) Quando o jogo está a decorrer, 

ela (a informação) tem de ser muito sucinta, muito clara e muito direta… (…) porque muitas das 

vezes fazem-se muitas reuniões utilizando-se aquilo que não aconteceu, não fomos 

pressionantes, e fomos pressionantes, a equipa adversária não joga nada, e a equipa adversária 

joga bem, ou a equipa adversária realmente não joga nada e vamos dizer que a equipa 

adversária é um bicho-de-sete-cabeças, e eu já estive em várias situações dessas, em que houve 

treinadores que para espicaçarem os jogadores foram dizer que a equipa adversária era muito 

forte, muito boa, e não sei o quê, e chegou lá demos 9-0, e o treinador perde fiabilidade, os 

jogadores deixam de acreditar nele.” (Jorge Castelo) 

 

Outro dos aspetos que os treinadores têm em consideração, prende-se com a duração das 

reuniões que, segundo eles, deve ser curto, por forma a possibilitar a captação de toda a 

informação pertinente por parte dos jogadores, visto que estes, normalmente, não estão 

predispostos para sessões muito longas que se poderão revelar pouco produtivas. 

Relativamente a este tema, a literatura (Castelo, 2000; Pacheco, 2002) refere que a 

reunião não deve ter uma duração muito prolongada, já que quanto maior for a sua 

duração, maior será a possibilidade dos jogadores dispersarem a sua atenção. No estudo 

que realizou com treinadores da 1ª Liga Portuguesa e 2ª divisão – B, Pacheco (2005), 

conclui que o tempo médio de duração das reuniões de preparação das equipas para a 

competição foi de 19 minutos. 

“Reunião curta… (…) se eu estiver numa equipa profissional essa reunião não ultrapassa os 

dez/quinze minutos” (Jorge Castelo) 

 

“Já utilizámos uma série de metodologias, mas qualquer das metodologias é de leitura ou 

apreensão rápida, pouco desgaste para os jogadores, q.b., nem demasiado curto que eles não 

apanham nada nem demasiado longo que os masse.” (Rui Vitória) 

 

Por ultimo, os treinadores demonstram preocupação em relação a todo um conjunto de 

atitudes, gestos e comportamentos que têm ao longo dos treinos e dos jogos. A seu ver, 

este conjunto de aspetos, que nós designámos de linguagem corporal, é essencial no 

sentido de fazer passar mensagens aos jogadores, transmitindo serenidade em alguns 

momentos, ou provocando uma ativação quando eles precisam. Tal como refere Leitão 

(2011), tendo em conta as funções inerentes a um treinador, torna-se evidente a 
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necessidade de saber enviar mensagens e de ter a capacidade de influenciar a equipa, 

mediante o domínio de determinadas competências verbais e não-verbais de 

comunicação. 

“…não creio que seja demasiado expressivo. Serei quando acho que a equipa precisa que eu 

seja expressivo; quando a equipa precisa que eu seja mais sereno e tranquilo, eu vou sê-lo.” 

(João Carlos Pereira) 

 

“Normalmente, consigo abstrair-me dessas coisas, eu sou muito fleumático, muito calmo, 

normalmente tento transparecer uma imagem de tranquilidade para não ser perturbado por 

nada, mas também para não perturbar os jogadores, porque um treinador perturbado vai 

perturbar a equipa, seguramente, ou pelo menos transmite essa perturbação.” (Nelo Vingada) 

 

“O treinador acaba, até calado e quieto, por ter intervenção psicológica sobre os seus 

jogadores. Isso é uma das ideias que eu defendo. Nesse sentido, eu tenho que estar atento a tudo 

aquilo que se passa ao meu redor e tentar ao mesmo tempo definir qual é, ou que estratégia eu 

vou ter em relação a mim, para com a equipa e em relação ao jogo. Eu posso num jogo estar 

muito mais sereno, no outro se calhar vou ter que estar muito mais ativo… (…) outras vezes vou 

ter que ser eu que vou catalisar um bocadinho de fora para dentro toda a equipa. Portanto, eu 

tento adequar a minha posição também ajustando à minha forma de estar, mas tento adequar, 

perceber o que é que o contexto me vai dar, que tipo de jogo é que nós vamos ter, e que tipo de 

intervenção é que eu vou ter que assumir, que tipo de ação é que vou ter que ter.” (Rui Vitória) 
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4.3.5 – Análise comparativa das diferentes equipas analisadas 

4.3.5.1 – Características específicas das diferentes Ligas Profissionais de Futebol   

Tendo em conta que não é um aspecto usualmente estudado nas investigações que se 

centram neste domínio, procurámos conhecer qual o entendimento que os treinadores 

entrevistados possuem acerca das diferenças específicas que caracterizam, em termos 

gerais, os diferentes campeonatos no quais competem as equipas por nós estudadas 

(Espanhol, Inglês e Italiano). 

A análise da figura 4.5 permitiu a constatação de um facto interessante e, de certa 

forma, surpreendente, porquanto os treinadores sustentam as suas respostas, sobretudo, 

em fatores culturais, sendo os estratégico-táticos aqueles que surgem em segundo lugar. 

Ademais, foram referidas as características específicas dos jogadores e, com menos 

frequência, as características dos próprios árbitros. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Representação gráfica das categorias relativas aos aspetos diferenciadores das Ligas 

 

De acordo com os resultados obtidos, os fatores culturais são aqueles que mais vezes os 

treinadores referem como justificativos das diferenças que caracterizam as Ligas de 

futebol profissional em estudo. Estas questões culturais são de vária ordem, 

nomeadamente as de cariz político e económico, as relacionadas com os adeptos, com a 

cultura dos dirigentes e, até, com os aspetos que caracterizam a história destes povos. 

No âmbito da sociologia e da antropologia, existem vários estudos que se centram na 

análise dos aspetos descritos anteriormente (Atherton et al., 2001; Brown, 2008; Coelho 

& Clara, 2007; Crolley, et al., 2000; Goig, 2007; Guschwan, 2007; Győri Szabó, 2011; 

Hamil et al., 2010; Hargrave, 2007; McFarland, 2007; Mills, 2001; Nogueira, 2011; 

Aspetos diferenciadores das diferentes Ligas 

Aspetos estratégico-táticos (n=40) 

Fatores Culturais (n=45) 

Caraterísticas do jogadores (n=24) 
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Phelps, 2001; Rodríguez-Díaz, 2007; Spaaij & Viñas, 2005; Stone, 2007; Wharton, 

2007), todavia, a literatura não é abundante no que concerne à análise da influência que 

estas variáveis exercem sobre as características específicas do estilo de jogo de cada um 

destes campeonatos (Milby, 2006). 

Relativamente a este propósito, Castelo (2009) considera que um dos fatores 

subjacentes a qualquer organização (equipa de futebol) é que a sua atividade não se 

poderá desenvolver e aperfeiçoar se não contiver dentro de si própria um conjunto de 

valores e finalidades partilhados por todos os seus membros.  

Larson (2001), aludindo ao modelo operacional que diferencia os níveis de 

desenvolvimento do estilo de jogo proposto por Olsen, Holm, Larsen e Sigmundstad 

(1998), menciona que existem diversos fatores sócio-culturais que podem influenciar a 

estratégia ou filosofia do estilo de jogo de uma equipa, tais como: a tradição, a cultura, a 

classe social, a identidade ou a história.  

O entendimento dos treinadores por nós entrevistados parece centrar-se dentro desta 

linha, pois consideram que os aspetos relacionados com a cultura, a história e a tradição 

do povo e do próprio clube determinam, em certa medida, o estilo de jogo das diversas 

equipas. 

 “…porque é histórico, a matriz do jogo deles… (…) Nós não podemos dissociar as questões 

sociais das questões culturais, das questões até climatéricas. (…) Os países anglo saxónicos são, 

normalmente, muito mais organizados, muito mais estruturados, planeiam e planificam a prazos 

mais alargados, e isso também é visível nas organizações das equipas de futebol, dos clubes, e 

das administrações, obviamente. (…) nós somos latinos, somos mais emocionais, muito menos 

frios, muito menos racionais. Lá está, mais uma vez razões de matriz cultural, climatérica, 

fatores que influenciam a maneira de ser das pessoas, o estado de espírito.” (João Carlos 

Pereira) 

 

 “A própria natureza conservadora dos Ingleses aliada a uma situação do país que não é tão 

turbulenta em termos sociais como nos outros países... mas penso que a génese é a formação 

deles; portanto, são mais conservadores, e portanto, apoiam e ajudam muito mais do que, sei lá, 

os Espanhóis. (…) Isso, para já, é uma coisa da cultura Inglesa, para a frente, para a frente é 

que é caminho, isso é parte da cultura.” (Nelo Vingada) 

 

Um dos fatores que os treinadores referem com mais frequência, no que concerne à 

influência sobre o estilo de jogo das equipas, prende-se com o tipo de público. Na 

literatura, existem diversos estudos acerca dos adeptos de futebol, nomeadamente, 

Espanhóis (Ball, 2003; Wharton, 2007), Ingleses (Brown, 2008; Nash, 2001) e Italianos 

(Foot, 2007; Guschwan, 2007). Estes estudos versam sobre temáticas diversas, entre as 

quais o fenómeno das claques organizadas, as suas relações com o sistema político ou a 
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violência. Porém, a análise acerca da influência que os adeptos exercem no estilo de 

jogo das equipas não é um dos assuntos em que centram a sua atenção, embora seja um 

fator que contribui para a definição do estilo de jogo, segundo a opinião dos nossos 

entrevistados. 

 “…nós trabalhamos para o público. Se o nosso público quer intensidade e virilidade, nós vamos 

dar isso ao nosso público; se o nosso público quer ganhar, só resultados, nós temos de jogar 

para o resultado, que é ganhar independentemente da forma como se atinge esse resultado.” 
(Leonardo Jardim) 

 

“Condicionam, influenciam e dirigem (os adeptos). Acabam por determinar também muito do 

trabalho dos nossos treinadores. O Mourinho chegou ao Inter e, aquilo que queria para o Inter, 

não conseguiu e teve de mudar, até em termos de estrutura de jogo, em termos de sistema tático, 

e ele pensava, e toda a gente pensava que ele fosse mudar um pouco, e foi impossível mudar. 

Mas adaptou-se e criou um sistema e ganhou...” (José Peseiro) 

 

Constatámos, anteriormente, que as características específicas dos adeptos são 

influenciadoras das particularidades do estilo de jogo das diferentes ligas profissionais 

de futebol. Por se tratar de adeptos de países com histórias, culturas e tradições 

diferentes, apresentam diferentes particularidades relativamente ao modo como 

vivenciam o futebol que, segundo os nossos treinadores, se consubstanciam, no 

essencial, na forma como apoiam as equipas. 

Os treinadores entrevistados consideraram, de forma unânime, que os adeptos Ingleses 

são os que vivem de forma mais acentuada “o jogo pelo jogo”, ao contrário dos 

Espanhóis e Italianos, que sustentam o seu suporte em função do resultado e apresentam 

comportamentos mais agressivos, tal como descreve a literatura (Guschwan, 2007), ao 

referir que os adeptos Italianos ganharam o reconhecimento pela sua paixão pelo jogo, 

mas também pelo seu comportamento violento, caracterizando-se, para o bem e para o 

mal, pela sua intenção de, mais do que observadores, serem também participantes no 

jogo.  

 “É evidente que o público Inglês é a cultura do apoio, do suporte, mesmo quando a equipa está 

a perder, nunca se cala, ajuda… (…) em termos do público, o Inglês é modelar. (…) Na Itália, já 

não.  Estive em alguns jogos Italianos e os adeptos são piores que os Espanhóis, acho eu, mais 

exigentes, mais...” (Nelo Vingada)  
 

 “Penso que esses fatores (adeptos) afetam a forma de jogar das equipas, embora não tenha 

nada que objetivamente mo diga, mas um apoio tão forte como fazem os fãs Ingleses e o apoio e 

o desapoio que acontece sistematicamente em Espanha ou em Itália, e em Portugal também, 

aquele compromisso positivo e negativo que rapidamente se transforma de um lance para outro 

lance, é característico das equipas latinas, completamente.” (Jorge Castelo) 

 

Outra particularidade referida pelos treinadores como sendo influenciadora do estilo de 

jogo das equipas é a cultura dos dirigentes. Tal como os adeptos (porque também são 
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adeptos), os dirigentes são influenciados pelo conjunto de vivências decorrentes da 

história e cultura dos seus países, agindo, frequentemente, em função desse quadro 

referencial que a este nível, muitas vezes, sofre uma forte influência política. Assim, em 

função dos diversos países, os dirigentes utilizam mais ou menos os clubes como uma 

forma de ascensão social, mas também como meio de socialização política, já que os 

adeptos desses clubes acabam por partilhar das suas ideias e convicções (Wharton, 

2007). Deste modo, os nossos inquiridos consideram que a cultura própria dos 

dirigentes influencia a forma como eles orientam a sua equipa e sustentam a constatação 

referindo-se, sobretudo, à estabilidade que lhes é transmitida, reconhecendo que esse 

comportamento dos dirigentes é fruto da influência de uma diversidade complexa de 

fatores. 

 “Os Ingleses mantêm o presidente durante 40 ou 50 anos... (…) Influencia, porque os jogadores 

sabem que o treinador não vai embora, vai-se manter e aqueles que estão menos confortáveis na 

sua posição de suplentes, ou não, já sabem quem é que é o treinador, e é com aquele treinador 

que eles têm de trabalhar e, portanto, não vão ficar à espera de outro treinador que lhes venha 

dar tantas chances de ele ser jogador convocável e, portanto, a estabilidade com que os 

treinadores Ingleses ou nas equipas Inglesas se trabalha é completamente diferente, embora em 

Espanha também já exista muito mais estabilidade.” (Jorge Castelo) 

 

“Do ponto de vista de dirigentes, não tenho esse conhecimento muito aprofundado, se bem que 

em Itália se associam com alguma trafulhice.” (Rui Vitória) 

 

Por outro lado, os treinadores referiram que as diferenças que caraterizam as 

competições em análise são, também, resultado das particularidades estratégico-táticas. 

Neste contexto, são unânimes em reconhecer que o futebol praticado em Itália se 

caracteriza, especialmente, pela sua forte vertente tática e rigor defensivo. Foot (2007) 

refere que as equipas Italianas têm sido acusadas, desde os anos 50, de serem 

extremamente defensivas. No entanto, o autor considera que esta é uma acusação falsa 

na atualidade, porque, na realidade, o que se constata é que as equipas Italianas são, 

simplesmente, muito melhores do que as restantes equipas europeias a defender. 

 
“O futebol italiano é um futebol muito tático, são equipas que, quando perdem a bola, o 

primeiro objetivo é formar um bloco, normalmente num posicionamento intermédio baixo para 

fechar espaços à entrada da sua área (…) É um futebol muito mais frio, muito mais calculista, 

muito menos lírico. E também, por vezes, menos agradável de ver.” (João Carlos Pereira) 

 

 “Para mim, se fosse catalogar seria assim: Itália, vertente tático estratégica muito 

importante…” (Leonardo Jardim) 
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“Tanto a seleção como algumas equipas italianas ganharam em determinadas alturas troféus 

extremamente importantes a jogar, essencialmente, com uma organização defensiva muito 

consistente e em contra-ataque. (…) Eles, taticamente, são extremamente rígidos e cumprem as 

tarefas essencialmente defensivas e ofensivas com um rigor muito grande, e isso reflete-se no 

jogo...” (José Guilherme) 

 

Relativamente ao futebol Inglês, os treinadores consideram que ele se continua a 

caracterizar pelo seu lado “puro”, onde os aspetos estratégicos não assumem uma 

importância tão relevante como nos restantes campeonatos, apesar de esta não ser uma 

opinião unânime de todos os nossos inquiridos. 

 “…o futebol Inglês continua a ter pureza no jogo, é um jogo em que o cinismo, os aspetos 

táticos e, então, os estratégicos são mais banalizados. (…) …evidentemente que, quando lá 

temos o Mourinho, temos mais estratégia; agora temos o Mancini, temos o Vilas Boas, mas, na 

essência, a estratégia no jogo Inglês não existe. Existe uma forma de jogar pura.” (José Peseiro) 

 

 “…Eles jogam apenas e só pelo prazer de jogar, do ataque, mas não há um equilíbrio no seu 

jogo (Inglaterra), não há um controle dos momentos do jogo. Eu não sei se muitas equipas 

inglesas, apenas e só pela sua capacidade física, poderiam fazer um campeonato aqui em 

Portugal;, essas equipas do meio da tabela para baixo não sei se sobreviriam a jogar no nosso 

campeonato daquela maneira.” (Pedro Caixinha) 

 

“Podemos verificar até que, estrategicamente, podem até ser equipas que não são tão bem 

montadas como noutros campeonatos, estrategicamente não são tão bem montadas, mas não 

deixam de ter em atenção a equipa adversária e aquelas coisas todas, não deixam (Inglaterra). 

(…) Eu penso que, há pouco tempo, o Jorge Jesus disse uma coisa horrorosa quando foi jogar a 

Manchester: dizer que as equipas Inglesas não dão muita importância à dimensão estratégica. 

Além disso eles têm os sistemas mais sofisticados, todos eles utilizam sistemas muito mais 

sofisticados que o próprio Benfica.” (Jorge Castelo) 

 

Por sua vez, consideram que o futebol praticado em Espanha possui características que 

o permitem situar entre o futebol praticado em Inglaterra e em Itália. Apesar de não 

explanar uma vertente tão marcadamente tática, como o Italiano, nem tão “puro”, como 

o Inglês, possui um pouco das duas, resultado de uma melhor interpretação dos 

momentos do jogo e consequência, também, da grande qualidade técnica dos jogadores. 

 “O futebol Espanhol está no meio dos dois, está no meio do futebol Italiano e Inglês. Não é tão 

aberto, tão puro como o Inglês, mas é um futebol, ou seja, é um jogo aberto e puro como o 

Inglês, mas mais construído, mais elaborado. (…) …o futebol Espanhol tem mais plasticidade 

nos momentos do jogo, as equipas são capazes de interpretar mais momentos do jogo, em função 

do jogo e do contexto, do que em função de uma vontade de jogar sempre assim.” (José Peseiro) 

 

 “Em Espanha, a vertente técnica é muito importante; principalmente a “posse” penso que é 

determinante…” (Leonardo Jardim) 

 

“O futebol Espanhol é um pouco das duas coisas, é um futebol organizado taticamente, é um 

futebol de grande talento...” (Nelo Vingada)  

 

Em consonância com o que é referido pela literatura (Ball, 2003; Crolley, et al., 2000; 

Foot, 2007; Goig, 2007; Milby, 2006; Wharton, 2007), os treinadores descreveram, 

também, algumas características próprias do estilo de jogo de cada um destes 
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campeonatos, referindo que o futebol Inglês se carateriza, ainda hoje, pelo jogo direto 

“Kick and Rush” e pela sua vertente física, enquanto o futebol espanhol preza, 

sobretudo, a beleza técnica e o futebol Italiano continua a ser dominado por um grande 

rigor tático defensivo e saídas em contra-ataque, o denominado “Catenaccio”. 

“Uma grande parte das equipas (Inglesas) ainda joga um futebol um bocado direto, porque é 

histórico; a matriz do jogo deles caracteriza-se por saltar etapas na fase de construção para 

chegar mais rápido à baliza. (…) …ainda tem situações em que é um pouco Kick and Rush. (…) 

O futebol italiano… e depois passam para ações de ataque rápido e contra-ataque. É um futebol 

muito mais frio, muito mais calculista, muito menos lírico. E também, por vezes, menos 

agradável de ver. (…) Em Espanha, porque jogam um futebol de circulação de bola, quem corre 

mais é a bola e menos os jogadores, mas isso não quer dizer que não haja igualmente 

intensidade de jogo, mas privilegia-se o lado belo do jogo, o lado estético do jogo.” (João Carlos 

Pereira) 

 
 “Digo isto porque, das vezes que enfrentei as equipas inglesas, nunca enfrentei, por exemplo, o 

Manchester United, o Arsenal, o Chelsea e por aí, mas as equipas que enfrentei, que eram 

equipas médias, dentro mais ou menos desta classificação, sempre que nós lhe retirávamos a 

bola eles sentiam imensas dificuldades, sempre que nós lhes dávamos a capacidade de terem a 

bola e virem com aquele “long ball game and direct”, bola lá em cima, sentíamos enormes 

dificuldades. (…) A primeira coisa que nos vem à ideia em termos da Itália é o “catenaccio”, é a 

forma como eles são organizados a defender, é a forma como eles são frios a sair no contra 

ataque, é isso que caracteriza as equipas italianas. ” (Pedro Caixinha) 
 

Não obstante, os inquiridos reconheceram que o estilo característico do futebol 

praticado em cada um destes países, sobretudo em Espanha e Inglaterra, tem vindo a 

sofrer alterações ao longo dos anos, resultado não só da facilidade que existe atualmente 

para aquisição de jogadores estrangeiros, mas também resultado da proliferação dos 

mass media que possibilitaram a transmissão e visualização dos jogos nos diferentes 

países, tornando os adeptos mais exigentes.  

A este propósito, Goig (2007) refere que o estilo que caraterizava o futebol Espanhol e, 

sobretudo, a sua seleção, apelidado de “fúria española”, como resultado de 

determinados valores como a impetuosidade e a virilidade e que teve a sua origem 

sobretudo no estilo de jogo do Atlético de Bilbao, sofreu uma evolução no sentido de se 

privilegiar o jogar bem, com altos níveis de habilidade e talento (Crolley et al., 2000). 

“Se formos ver, na Espanha, tem mudado ao longo dos tempos. Eu lembro-me quando comecei a 

ver futebol e na altura do Mundial 82, falava-se na fúria espanhola; hoje em dia já ninguém se 

lembra da fúria espanhola, mas lembra-se da qualidade que a equipa espanhola tem e a forma 

como trata a bola.” (Pedro Caixinha) 

  
 “Já, em Espanha, as coisas são um bocadinho diferentes e mudaram nos últimos anos. Quando 

refiro últimos, não são estes últimos anos, mas sim já há algumas décadas atrás, em virtude, 

essencialmente, do meu ponto de vista, do Real Madrid (há mais tempo atrás) e do Barcelona do 

Cruyft, que conseguiram ganhar muita coisa a jogar um futebol com uma qualidade 

essencialmente ofensiva muito grande e que levou a que em Espanha se cultivasse o jogar bem, 

o jogar em termos ofensivos duma forma bonita, esteticamente positiva.” (José Guilherme) 
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Apesar de alguns autores considerarem que o estilo de jogo inglês permanece inalterável 

e ancorado ao seu passado enquanto os demais países europeus evoluíram (Crolley et 

al., 2000), a opinião dos treinadores por nós inquiridos, em sintonia com os relatos de 

outra literatura (Kuper & Szymanski, 2010), é que o mesmo sofreu uma evolução, não 

só pela introdução de uma quantidade assinalável de jogadores estrangeiros, mas 

também pela aquisição de diversos técnicos com filosofias de jogo distintas, de onde se 

destaca o ex-selecionador Fábio Cappelo. 

“O futebol Inglês acho que está a passar, ou passou, por alguma remodelação, no sentido que 

era um futebol, do ponto de vista físico, muito mais “agarrado” aos aspetos físicos, importante 

era que os jogadores corressem bastante. Com a introdução (campeonato Inglês) de novos 

treinadores e jogadores de outras culturas que vieram dar alguma harmonia, alguma ligação 

melhor ao jogo,  ficaram jogos mais atrativos, também devido à qualidade dos jogadores que 

contrataram, se bem que é um jogo, vamos lá ver, não tão artístico, mas competitivo, muito 

competitivo, mas sem uma grande riqueza, do ponto de vista tático.” (Rui Vitória) 

 
 “No futebol Inglês, eu diria que a grande qualidade ou o grande salto que houve foi na 

organização tática, em que as equipas passaram a ser mais organizadas, e o fator técnico que é 

de grande qualidade.” (Nelo Vingada) 

 

No que concerne ao estilo de jogo Italiano, os treinadores inquiridos consideram que foi 

o que sofreu menos evolução, continuando a ser caraterizado, fortemente, pelo seu lado 

tático com ênfase sobretudo na fase defensiva, tornando-o pouco atrativo relativamente 

ao espetáculo que proporciona. Tal como refere Foot (2007), a palavra italiana utilizada 

para descrever o estilo de jogo característico deste campeonato, “catenaccio”, 

representa tudo de mau acerca do futebol: jogo defensivo, faltas agressivas e cinismo. 

“O futebol Italiano acho que está demasiado agarrado aos aspetos táticos, aos aspetos táticos 

defensivos, e perdeu espetacularidade, ou perdeu a pouca que tinha. Hoje é difícil, ou não tenho, 

confesso, grande apetência ou grande vontade para observar um jogo Italiano, porque não 

gosto da forma como as equipas estão e também me parece que vai haver uma reformulação, 

porque não tem havido, do ponto de vista das competições europeias, um aparecimento daquele 

conceito do jogo. Portanto, não é aquele conceito que tem vingado; é raro uma equipa italiana 

chegar a umas fases finais das competições europeias e, portanto, acho que eles estão um 

bocadinho enganados com isto, andam agarrados a demasiados aspetos táticos.” (Rui Vitória) 

 
“Do Italiano não gosto tanto, embora a sua dimensão de organização estratégico tática seja 

bastante forte.” (Jorge Castelo) 

 

As características dos jogadores foi outra das especificidades referidas como sendo uma 

característica diferenciadora das três ligas profissionais de futebol em estudo. Deste 

modo, os treinadores, de uma forma geral, salientaram a importância da dimensão física 

dos jogadores que atuam em Inglaterra, na dimensão técnica dos que competem em 

Espanha e da dimensão tática dos que jogam em Itália.  
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 “Se fizer uma análise cuidada, os jogadores talvez com maiores características ou melhores 

qualidades técnico táticas estão em Itália, os jogadores com mais qualidade técnica estão em 

Espanha e os jogadores com mais intensidade estão em Inglaterra. Agora, cada um enquadra-se 

mais naquilo que é o seu perfil.” (Leonardo Jardim) 

 
“Mas como eu estava a dizer, se nós utilizarmos uma taxonomia que é baseada num elemento 

físico, técnico, tático, estratégico, não há duvida nenhuma que em dez pessoas, nove respondem 

que a dimensão física no futebol inglês é grande, a dimensão técnica no futebol espanhol é 

grande, e a dimensão mais  sub-reptícia, ou seja, mais estratégica, mais “malandra”, então aí o 

italiano, se calhar, poderia dizer, mais estratégico tática, mais daquele malandro que sabe…” 

(Jorge Castelo) 

 

Como se pode constatar pelas frases anteriormente apresentadas, as características dos 

jogadores dos diferentes campeonatos cingem-se, em termos gerais, às características do 

estilo de jogo do próprio campeonato. No entanto, os entrevistados consideram que a 

introdução de treinadores e jogadores estrangeiros nestes campeonatos conduziu a uma 

modificação não só do estilo de jogo das próprias equipas, mas também a uma alteração 

da definição das características típicas dos jogadores que atuam nesses campeonatos, 

sendo este um dos aspetos sobre os quais a literatura tem centrado a sua atenção (Ball, 

2003; Foot, 2007; Goig, 2007; Kuper & Szymanski, 2010; Larson, 2001; Milby, 2006).   

 “…porque se virmos, no futebol Italiano, existem também jogadores fantásticos em termos 

técnicos; agora a forma de jogar das equipas faz com que esses jogadores estejam muito mais 

“amarrados”, muito mais constrangidos, enquanto que em Espanha e em Inglaterra estão muito 

mais “soltos”. Por isso é que os mesmos jogadores em Espanha, e em Itália ou em Inglaterra, 

por vezes, rendem mais. Rendem, essencialmente, aqueles jogadores mais criativos, porque não 

estão tão “amarrados” à equipa, podem expressar mais as suas qualidades essencialmente em 

termos ofensivos, o que  se reflete depois no jogo, tanto no deles, como no da equipa.” (José 

Guilherme) 

 

 “A introdução (campeonato Inglês) de novos treinadores, jogadores de outras culturas, vieram 

dar alguma harmonia, alguma ligação melhor ao jogo… (…) E entenderam (Ingleses) que se 

calhar tinham de começar a levar para lá outro tipo de jogadores, mais técnicos, o que me dá a 

entender que é uma ligação boa, aquela competitividade, aquela entrega, aquela dedicação ao 

jogo, associado depois à qualidade dos jogadores… (…) Eu acho que em Itália, eles sempre que 

vão buscar alguém já tem de ser com essa vertente tática bem enraizada e, depois, têm a 

preocupação, pelo menos por aquilo que nos é dado a conhecer de passar ainda mais 

informação e mais formação tática a estes jogadores; há uma preocupação exclusiva ou muita 

grande com a tática.” (Rui Vitória)  
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4.3.5.2 – Características específicas das três equipas analisadas (Barcelona, Inter 

de Milão, Manchester United 

Através da análise da figura 4.6, podemos constatar que os treinadores assinalaram 

diferentes aspetos que são responsáveis pelas características específicas das equipas em 

estudo. Neste sentido, referiram, com mais frequência, os aspetos relacionados com a 

cultura do jogo/identidade e os aspetos estratégico-táticos e, com menos frequência, as 

características dos jogadores e a filosofia do treinador. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6  – Representação gráfica das categorias relativas aos aspetos diferenciadores das equipas  

 

Ao analisarem as características específicas das três equipas em estudo (Barcelona, Inter 

de Milão e Manchester United), os treinadores referiram-se, particularmente, aos 

aspetos relacionados com uma cultura de jogo/identidade própria de cada equipa que é 

influenciada por um passado, uma tradição e um conjunto de valores subjacente às 

diferentes organizações. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento desta 

identidade são de diversa ordem, consubstanciando-se, sobretudo, nos decorrentes de 

ideologias políticas, características específicas da sociedade e pelo conjunto de 

jogadores e treinadores que foram passando pelos clubes ao longo da sua história (Ball, 

2003; Brown, 2008; Foot, 2007; Goig, 2007; Győri Szabó, 2011; Hamil et al., 2010; 

Larson, 2001; Mellor, 2000; Milby, 2006; Mills, 2001; Nogueira, 2011; Wharton, 

2007). 

 

Aspetos diferenciadores das equipas em estudo 

Aspetos estratégico-táticos (n=17) 

Cultura Jogo/identidade (n=18) 

Características do jogadores (n=14) 

Filosofia do treinador  (n=14) 
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 “O Barcelona tem uma história e uma cultura por detrás de si que é muito difícil de contornar e 

que faz disso um fator crítico de sucesso. O Barcelona de hoje tem um pouco do Barcelona do 

Dinus Michell e do Cruyft, isso é inegável, e o clube de hoje tem bem enraizadas na sua matriz 

as caraterísticas daquilo que foram as equipas desses tempos.” (João Carlos Pereira) 

 

 “O Barcelona é baseado numa cultura de jogo, já nem é num modelo de jogo, é numa cultura de 

jogo, já vai muito mais à frente. O Barcelona é uma cultura de jogo que é iniciada a partir de 

uma certa idade e que os jogadores são formatados e moldados e modelados perante essa 

perspetiva, e isso é fundamental, na minha perspetiva, é cultura de jogo. Não quer dizer que os 

outros também não tenham uma cultura de jogo, mas esta começa mais cedo. Relativamente ao 

Manchester, também existe uma cultura de jogo, mas é uma dimensão diferente, porque se vai 

ajustando relativamente aos jogadores que contratam.” (Jorge Castelo) 

 

 “Na altura, o Inter era uma mistura daquilo que era uma equipa italiana e daquilo que era uma 

equipa Inglesa. O Manchester é uma equipa tipicamente Inglesa, não na forma de jogar, mas na 

forma de abordar o jogo. O jogo é para ser jogado e para se ganhar. Com esse tipo de jogo, 

para ser jogado, para se ganhar, sempre à procura do golo, sempre sendo uma equipa o mais 

objetiva possível.” (José Guilherme) 

 

De um modo mais específico, os entrevistados caracterizaram a específicidade do jogo 

de cada uma das equipas, baseando a sua resposta em aspetos estratégico-táticos. De um 

modo geral, todos os treinadores reconheceram a qualidade e o mérito do jogo praticado 

pela equipa do Barcelona, assente numa posse de bola muito difícil de igualar por 

qualquer equipa do mundo, ao passo que o jogo do Manchester United se caracteriza 

também pela sua elevada qualidade de manutenção da posse de bola, mas, também, pela 

capacidade de desenvolverem o processo ofensivo rapidamente, através de um jogo 

mais “direto”, enquanto o Inter de Milão se definia essencialmente pelo rigor tático e 

pelas saídas em ataque rápido ou em contra-ataque. 

“Eu acho que o Barcelona é um ataque posicional muito vincado, até com características muito 

específicas. O Inter, naquela altura a explorar o ataque rápido e o contra ataque de uma forma 

evidente, parecia-me a mim. Relativamente ao  Manchester, penso que se pudessem atacar 

rápido, eles entravam e, se não pudessem, entravam em ataque organizado. Creio que o 

Barcelona é muito vincado. O Manchester talvez seja aqui a equipa que abarcava os três 

métodos de jogo, sem que houvesse uma diferença tão vincada. O Barcelona é, claramente, 

ataque organizado, ataque posicional. (Rui Vitória) 

 
“Eu penso que o Inter também era uma equipa forte nas transições, o Barcelona não tanto, 

porque o Barcelona privilegia uma coisa  que é o domínio e o controlo de jogo em posse e, para 

eles, as transições são sempre transições em segurança. Como o contra-ataque exige transições 

com risco, eles utilizam-nos com uma elevada dose de segurança. Por tanto, deixa de ser... ou 

seja, quase que não existe; eles recuperam a bola, se tiverem de jogar a bola para o guarda-

redes jogam, ou seja, eles acreditam no desenvolvimento da sua forma de jogar seguindo esse 

caminho. Eu penso que o Manchester é, provavelmente, dessas todas, a que joga um futebol 

mais completo, porque são tão fortes nas transições como são igualmente fortes em situações de 

ataque planeado ou de organização ofensiva pura.” (João Carlos Pereira) 
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 “O Inter do segundo ano era uma equipa mais preparada, mais coesa, muito mais equilibrada a 

defender, ou seja, atacando não se desequilibrava defensivamente. (…) era a melhor equipa do 

mundo em transição ofensiva rápida, também pelos jogadores que tinha, tudo condiciona... (…) 

O Barcelona é uma equipa de posse, de construção de estações de passe, uma enorme 

quantidade de linhas de passe, uma equipa que joga muito junta, uma equipa que joga com os 

jogadores e os setores muito perto, em que tu começas a equacionar os dois atributos: temos de 

dar largura e profundidade e quando temos de defender temos de estar curto. E o Barcelona é a 

equipa do mundo que consegue mais fazer esses dois tipos de campo curto e campo largo antes 

dos momentos de ganhar ou perder a bola. (…)  O que difere o futebol Inglês do futebol do 

Barcelona, por exemplo, o futebol Inglês, em cada dez bolas pode jogar dez longas ou dez 

rápidas não se importando de só ganhar uma. O Barcelona quando sente que já não ganha uma, 

não vai para essa situação; portanto, prepara melhor o espaço, é uma equipa que faz da 

preparação das zonas de penetração a sua grande arma.” (José Peseiro) 

 

 

 “Lembro-me que o Inter era uma equipa com muito rigor tático, muito simples em termos de 

jogo, em termos de filosofia de jogo e da forma de estar, com comportamentos muito bem 

definidos. (…) O Barcelona tem uma posse, uma qualidade técnica e com uma envolvência de 

jogo muito grande em termos dinâmicos e em termos de capacidade de circular e de criar 

situações ofensivas. Eu costumo dizer que o Barcelona joga Andebol com os pés, porque a 

qualidade de passe é muito acima da média.” (Leonardo Jardim) 

 

As características dos jogadores que constituem estas equipas é um dos elementos que 

contribui para a explicação das diferentes formas de jogar. Em consonância com a 

literatura (Ball, 2003; Foot, 2007; Kuper & Szymanski, 2010), os treinadores por nós 

entrevistados consideram que o poderio económico destas equipas permite-lhes a 

aquisição de jogadores que, por um lado, se adaptem perfeitamente ao modelo de jogo 

vigente e, por outro, contribuam para um enriquecimento do mesmo dada a qualidade 

que estes jogadores aportam. 

“Portanto, o Manchester, porque também tem tido capacidade para contratar jogadores 

Franceses, jogadores Portugueses, Espanhóis, Sul-Americanos e tem ido à procura de jogadores 

que lhes tragam aquilo que eles não têm para dotar a equipa de uma qualidade de jogo melhor, 

diferente. Jogadores que façam a diferença na competição interna, doméstica. (…) O Inter era 

uma equipa extremamente eficaz, extremamente eficaz, que tinha uma mescla de jogadores 

tipicamente Italianos, cínicos, taticamente cultos do ponto de vista da organização defensiva, do 

ponto de vista estrutural, com uma mescla de jogadores criativos que trouxeram 

imprevisibilidade ao seu jogo, nomeadamente o Schneider, o Milito, o Eto`o que é um jogador 

que veio de África, que bebeu ou foi beber a terrenos Espanhóis, na Catalunha.” (João Carlos 

Pereira) 

 

 “…mas também foi forte (Inter) em termos de criatividade de alguns dos seus jogadores. (…) 

…com uma mescla de jogadores de diferentes países que dão muita qualidade (Manchester), 

porque todos eles têm muita qualidade, o que leva a que o jogo se torne extremamente atraente, 

com uma objetividade muito grande. (…) mas os jogadores (Manchester) têm tanta qualidade 

em termos técnicos que fazem o jogo também muito rápido, bonito e com uma certa objetividade 

que também me agrada.” (José Guilherme) 

 

 “…se vires o Manchester do ano passado, o deste ano ou o de há três anos ou quatro anos, o 

problema é quando tem ou não tem os melhores jogadores, quando tem o Cristiano ou não tem o 

Cristiano, quando tem... e naquele ano o Manchester não tinha... era uma grande equipa, não 

tenhamos dúvida… (…) e, pela qualidade também de três ou quatro jogadores, têm mais posse 

de bola os três do que os outros todos juntos (Barcelona).” (José Peseiro) 
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Com a mesma frequência que se referiram às características dos jogadores, os 

entrevistados referiram que a filosofia do treinador é condicionante da forma de jogar 

destas equipas, em sintonia com o que refere Castelo (2009).  

“Manchester é uma equipa que apesar de não ter um treinador estrangeiro, quer dizer, é 

estrangeiro, mas é um treinador tipicamente Britânico na sua essência e na sua conceção de 

jogo, na sua ideia de jogo. Os caminhos que foram as suas evidências ou o seu percurso 

profissional como treinador levaram-no a ter uma conceção de jogo muito próxima, ou mais 

diferente ou mais distante daquilo que é comum às equipas Inglesas e Britânicas, do que do 

centro da Europa, neste caso da Espanha, Portugal, Holanda, que são países onde há um 

primado da qualidade de jogo.” (João Carlos Pereira) 

 

 “…penso que o grande obreiro daquela equipa (Inter) é o José Mourinho, obreiro no sentido de 

lhe dar sentido, de lhe dar direção e de lhe dar objetividade, isto é, aquela forma de jogar 

baseou-se essencialmente numa pessoa que sabe muito bem o que quer e o que pode atingir 

relativamente aos jogadores que tinha, e fez ali uma boa simbiose e teve duas épocas 

desportivas de grande nível.” (Jorge Castelo) 

 

 “Eu acho que cada equipa dessas mantém-se, mesmo com algumas pequenas alterações dos 

estilos, com a entrada dos treinadores diferentes.” (Leonardo Jardim) 

 

4.3.5.3 – Métodos de jogo ofensivo  

 

Relativamente aos diferentes métodos de jogo ofensivo, os treinadores consideraram 

que, de uma forma geral, todos apresentam vantagens e desvantagens e que a sua 

utilização depende da avaliação dos fatores situacionais decorrentes da dinâmica do 

próprio jogo (ver figura 4.7). 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.7  – Representação gráfica das categorias resultantes da análise efetuada aos diferentes métodos 

de jogo ofensivo 

 

Quando questionados acerca dos diferentes métodos de jogo ofensivo, os treinadores 

referiram, com mais frequência, as vantagens e/ou desvantagens que advêm do recurso a 

cada um deles, proferindo declarações condizentes com a descrição detalhada que se 

encontra na literatura relativamente a este aspeto (Castelo, 2009). As suas respostas 

centraram-se, no essencial, nas vantagens de desenvolver o jogo mediante o recurso ao 

ataque posicional, uma vez que este permite uma circulação mais segura da bola ao 

Métodos de Jogo Ofensivo 

Vantagens/Desvantagens (n=17) Fatores situacionais/contextuais (n=9) 
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longo do terreno de jogo, fazendo-a progredir até zonas muito próximas da área de 

finalização o que diminui os riscos na altura da perda da sua posse. Por outro lado, o 

ataque posicional permite que as equipas que o desenvolvem de forma continuada não 

entrem em crise de raciocínio tático, ao contrário do que poderá suceder com as equipas 

que não o conseguem fazer de forma tão eficaz, equipas estas que, além do mais, sofrem 

um desgaste fisico muito maior. 

 “Vejo vantagens nuns, vantagens noutros, depende dos intervenientes, depende dos recursos que 

temos ao nosso dispor. Quando digo recursos, digo jogadores… (…) Por uma simples razão, 

uma equipa que tem bola, não entra em crise de raciocínio tático, e uma equipa que não tem 

bola e que passa 70% do jogo a ter que correr atrás dela e a ter que bascular e a ter que sair na 

pressão, e voltar ao espaço, e sair do espaço e ir atrás do outro, e estar atento a jogadores que 

se movimentam por todos os lado, às duas por três, perdem a noção exata daquilo que deviam 

fazer, e os outros, como estão frescos, estão tranquilos, têm a bola controlada, a bola circula e 

eles só se limitam a... é quase como uma aranha, só se limitam a estar à espera de um erro e, 

quando o adversário comete um erro, eles aproveitam, ou com uma penetração de um médio de 

fora, ou de uma diagonal de um extremo, ou seja, do que for.” (João Carlos Pereira) 

 
 “A perturbação psico-emocional do adversário (ataque posicional), e mais importante é o 

desgaste que provoca no adversário e abater ou dificultar a construção de rotinas de transição 

adversárias. Há equipas que não é só porque defendem bem que impedem a transição ofensiva 

adversária, porque a sua posse e o seu ataque é tão demolidor e tão perturbador que acaba por 

destruir aquilo que é o posicionamento defensivo ou o posicionamento pré-ofensivo, o 

posicionamento para a transição ofensiva do adversário. Portanto, se os jogadores dos 

corredores, se o jogador avançado, se o segundo avançado tem que andar a participar 

ativamente no processo defensivo, quando a equipa ganha, se calhar ele já não está tão bem 

posicionado, tão bem colocado nem tão bem preparado para desenvolver o ataque, e esse 

muitas das vezes...” (José Peseiro) 

 

Tendo em conta as vantagens anteriormente descritas relativas ao ataque posicional, de 

uma forma geral, os treinadores consideraram que este é o método de jogo que 

privilegiam nas suas equipas, desde que disponham de recursos para tal. 

 

 “…mas se eu pudesse privilegiar, eu privilegiava o ataque organizado, posicional, se eu 

pudesse ter jogadores para isso, que é aquele que me “enche mais o olho”. (…) Normalmente, 

perdes a bola na finalização, isto é, quando perdes a bola, finalizaste ou chutaste ao lado ou o 

guarda-redes defendeu.  Portanto, as perdas de bola normalmente acontecem muito ou porque 

finalizámos e rematámos ao lado ou porque a equipa adversária “cortou a bola” mesmo já 

perto da área. (…) Teoricamente só tem vantagens e com o Barcelona prova-se, porque, de 

facto, o Barcelona finaliza 90% dos ataques.” (Nelo Vingada) 

 

“Claro que quando planeamos o nosso modelo de jogo no início de uma época, quando 

pensamos nisto, temos um ideal e o meu ideal é um ataque organizado, mas, se for possível 

atacar rápido, fazê-lo.” (Rui Vitória) 

 

No entanto, o recurso a cada um destes métodos de jogo ofensivo depende muito de 

determinados fatores situacionais, sendo esses um dos principais desafios que se coloca 

a um treinador e a uma equipa, ou seja, prepararem-se no sentido de saberem interpretar 
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eficazmente as diversas circunstâncias e, por conseguinte, poderem explorar o método 

de jogo ofensivo que lhes poderá trazer mais vantagens. 

 “Aquilo que eu privilegio, fundamentalmente, é que os jogadores tenham prazer em ter a bola e 

que saibam em cada momento entender as diferentes organizações da equipa adversária. Se a 

equipa adversária está desequilibrada, então temos de atacar e explorar esse desequilíbrio, 

então aí entram os métodos de contra ataque ou ataque rápido. Se a equipa adversária está bem 

organizada, então aí os processos de ter a bola e saber desequilibrar o adversário são 

fundamentais, porque as equipas não devem ser monocórdicas. Eu não acredito muito nas 

equipas monocórdicas, acredito sim que há uma expressão tática que é aquela que é a mais 

utilizada, mas ela tem de saber jogar sobre outros regimes.” (Jorge Castelo) 

 

 “A vontade de um treinador para o ideal de uma equipa é o quê? Em cada momento a equipa 

tenha capacidade para escolher o que é melhor, porque não faz sentido eu ter espaço para ir 

para a baliza e ficar a ter a bola. Também não faz sentido não ter espaço e ir dar a bola ao 

adversário sem manter a bola. Está por nascer a equipa que faça isso sempre bem, porque, 

apesar de tudo, o Barcelona apesar de ser a equipa que mais consegue fazer isso, há momentos 

em que nós sentimos que tem espaço e acaba por não o utilizar.” (José Peseiro) 

 

 “Eu acho que o jogo tem que ser repartido em vários jogos e nós temos de ter capacidade de 

dar resposta, dentro do jogo, aos vários sistemas, porque nós, por exemplo, se num jogo estamos 

a jogar com um adversário que está atrás da linha da bola e nós temos obrigatoriedade de 

vencer, temos de jogar mais apoiados e com uma organização ofensiva com maior número de 

passes, maior envolvência coletiva. Se esse jogo passa de 0-0 para 1-0 ou 2-0 e a equipa 

contrária se expõe e vem para cima de nós, talvez tenhamos de jogar um jogo mais de transição, 

não de contra-ataque, mas de transição rápida para explorar espaços que existem que, numa 

primeira fase, não existiam e, numa segunda fase, existem. Por isso, eu acho que o jogo tem 

várias vertentes dentro do próprio jogo, existem mini jogos e uma equipa não se pode basear só 

num tipo de comportamento ofensivo, tem que ter diversos comportamentos.” (Leonardo Jardim) 

 
 “…eu privilegio sempre a posse de bola mas a posse de bola pode ser realizada com mais ou 

menos velocidade, pode ser realizada com mais ou menos espaço, pode ser realizada com mais 

ou menos adversários a vencer e, nesse sentido, é que entram os outros métodos de jogo 

ofensivo. Se eu conseguir criar e fazer a bola entrar em espaços que sei que depois ali posso 

acelerar o jogo, eu estou a criar diferentes momentos do jogo, diferentes acelerações do jogo e 

estou a utilizar diferentes métodos de jogo ofensivo, ou seja, é no entendimento do que é que 

devo utilizar agora, do que é que devo utilizar depois e no momento seguinte que para mim está 

a vantagem das grandes equipas.” (Pedro Caixinha) 

 

4.3.5.4 – Análise dos resultados referentes aos diferentes padrões de jogo 

encontrados aquando da comparação dos métodos de jogo ofensivo nas três 

equipas 

Tal como descrito anteriormente (ver ponto 4.2.6.2), as três últimas perguntas do guião 

tinham por objetivo aceder ao entendimento que os técnicos possuem acerca dos 

padrões de jogo detetados. Neste contexto, as respostas consubstanciaram-se, sobretudo, 

em aspetos estratégico-táticos, técnico-táticos e nas características dos jogadores (ver 

figura 4.8).  

Tendo em conta a diversidade de respostas e o número considerável de aspetos a 

abordar, optámos por apresentar, numa fase inicial, as categorias por nós elaboradas e, 
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posteriormente, apresentaremos alguns resultados da análise sequencial que efetuámos 

na primeira fase deste estudo, em conjunto com o entendimento que os técnicos detêm 

acerca dos mesmos. Por forma a facilitar a organização da informação e também em 

consonância com a lógica da análise sequencial que efetuámos, os resultados serão 

apresentados de acordo com o início, desenvolvimento e final do processo ofensivo. 

Ao indagarmos acerca do entendimento que os treinadores possuem acerca dos 

resultados obtidos, a confrontação com a literatura, para além de se tornar difícil (e de já 

ter sido realizada aquando da análise que nós efetuámos aquando da apresentação dos 

resultados da análise sequencial) não assume relevante importância.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8  – Representação gráfica das categorias resultantes do entendimento dos treinadores 

relativamente aos resultados da análise sequencial 

 

Tal como se pode constatar pela figura anterior, ao analisarem os diferentes padrões de 

jogo característicos das equipas em estudo, os treinadores basearam as suas respostas, 

principalmente, em aspetos estratégico-táticos. 

 “Eu acho que a zona de pressão tem a ver com a estratégia que a equipa adota. Cada equipa 

tem em termos estratégicos, uma zona de pressão. Não há melhor zona de pressão, há aquela 

que melhor se identifica com os processos da equipa.” (Leonardo Jardim) 

 

“Eu penso que o Barcelona é talvez das equipas que, quando tem de recuperar a bola perto da 

sua baliza, mantém um padrão de nuvem, uma centralidade à volta da bola enorme, e do risco 

também enorme, porque, se eles saírem dali daquela zona não há depois nenhum jogador que 

possa tapar e, depois, em cinco/dez segundos, dez segundos não, mas em cinco segundos 

rapidamente a equipa recupera todas as suas posições. Parece realmente uma descentração tão 

grande e tão engraçada do ponto de vista estratégico/tático e tão bem executada.” (Jorge 

Castelo) 

 

 

 

Aspetos diferenciadores das equipas em estudo 

Aspetos técnico-táticos (n=44) 
 

Aspetos estratégico-táticos (n=95) 
 

Características dos jogadores (n=44) 
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“Tem a ver com a estratégia que a gente falava há pouco, porque o Inter faz do contra-ataque, 

ou das transições rápidas, do jogo mais vertical, mais direto, portanto…” (Nelo Vingada) 

 

Embora com menos frequência, os aspetos técnico-táticos foram, também, apontados 

como sendo uma das principais justificações para os diferentes padrões de jogo. 

“Há jogadores que ainda reagem tarde e alguns tomam decisões erradas e há o jogador que 

interpreta, não só quando ele recupera a bola, mas quando a sua equipa recupera a bola, em 

que zona é que ele está, e interpreta, claramente, a situação de jogo que é necessária naquele 

momento.” (Rui Vitória) 

 

“São jogadores com grande qualidade na decisão e, nas zonas de decisão, têm facilidade em 

colocar a bola nos colegas que estão em posição privilegiada. E talvez o êxito tenha a ver com 

isso, porque se tu experimentares meter a bola com a mão num colega que está para decidir, é 

muito mais fácil do que com o pé e, como eles o fazem com uma precisão muito grande, talvez o 

êxito tenha a ver com essa situação, com a parte técnica.” (Leonardo Jardim) 

 

Por fim, basearam as suas respostas também nas características dos jogadores que fazem 

parte de cada uma das equipas e que, naturalmente, contribuem para a especificidade 

dos padrões de jogo por elas desenvolvidos. 

 
“Portanto, depende também das características dos jogadores…” (Nelo Vingada) 

 

“Eu acho que só três jogadores do Barcelona podem fazer isso sem olharmos ao modelo, que 

são o Messi, Iniesta e Xavi…” (José Peseiro) 

  

“Ora, se virmos quem jogava no Inter, constatámos que jogava com o Eto`o de um lado, o 

Ibrahimovic no meio, jogava com o Schneider atrás, do lado esquerdo já não me recordo quem é 

que jogava. (…) Eu acho que isso é resultado do aproveitamento das características dos 

jogadores que se têm…” (José Guilherme) 

 

4.3.5.4.1 – Início do processo ofensivo 

Apresentaremos, de seguida, os principais resultados relativamente aos padrões de jogo 

característicos do início do processo ofensivo. 

Quando questionados acerca da importância da zona, do contexto de interação, e da 

ação técnica mediante a qual é recuperada a bola na definição da estratégia defesa-

ataque, os treinadores consideraram que esses são fatores determinantes para o 

desenvolvimento do processo ofensivo.  
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“… as análises que eu fiz permitiram perceber que há uma relação muito significativa entre o 

espaço em que era recuperada a posse de bola, a forma, ou seja, a ação técnica pela qual a 

recuperámos, e a expressão numérica que estava à volta, ou seja, o contexto, já não digo só o 

contexto numérico, mas fundamentalmente o contexto posicional dos jogadores no momento de 

recuperação. A transição defesa ataque faz-se, fundamentalmente, com esses três fatores, 

embora uns possam ser mais predominantes que outros em certos momentos do jogo. O espaço é 

fundamental: quanto mais perto estamos da baliza adversária, mais perto estamos da 

finalização. A expressão numérica para que haja, imediatamente, a saída da pressão para 

transição é fundamental, e depois o aspeto relativo à forma como os jogadores estão 

posicionados, aquilo que eu chamo a constelação tática à volta do jogador que ganha a posse 

da bola.” (Jorge Castelo) 

 
“Claro! Até porque o jogo determina-se pela situação de espaço, tempo, número, não é? E, na 

relação entre os opositores nesta relação, se tem mais espaço, mais tempo e mais número, é 

evidente que as ações têm de ser muito mais diretas, agressivas e no sentido da baliza; se tenho 

menos espaço, menos tempo e menos número, evidentemente que se tem que recorrer a outro 

tipo de situações, ou seja, o tipo de defesa e de ataque é condicionado por esses fatores.” (José 

Peseiro) 

 

Relativamente a este propósito, os inquiridos referiram que a recuperação da posse de 

bola, sobretudo as zonas em que pretendem fazê-la, é uma das variáveis às quais dão 

importância durante o processo de treino. Apesar de terem um ideal relativamente ao 

seu modelo de jogo, consideram que a determinação das zonas preferenciais para 

efetuar a recuperação da bola depende, essencialmente, das características dos jogadores 

que vão tendo à sua disposição. Assim, desenvolvem estratégias no sentido de conduzir 

as equipas adversárias para determinadas zonas do campo, onde pretendem efetuar o 

pressing por forma a recuperar a posse da bola, aquilo a que alguns treinadores 

designam invited pressing. 

“…quando estamos num momento defensivo, gostamos de ser nós a determinar o local onde 

vamos ganhar a bola e isso pode ser feito através de uma coisa que nós identificamos como o 

invited pressing; depois há uma determinada zona do campo, por exemplo, corredores laterais: 

queremos convidar o adversário a fazer entrar a bola no corredor lateral e ali queremos 

bloquear todas as linhas de passe para ganhar a bola aí, e depois, ter uma referência de saída. 

Isso já tem a ver com a zona do campo, tem a ver com a condição de superioridade numérica em 

torno do centro do jogo, tem a ver depois com uma determinada referência onde a bola vai 

entrar que, dependendo daquilo que nós identificamos no adversário, será um espaço 

privilegiado a explorar e que mais facilmente nos dá uma possibilidade de chegada à baliza.” 

(Pedro Caixinha) 

 

“Sabes que uma das evoluções táticas que se verificou ao longo dos tempos, na expressão 

defensiva, ou seja, na dimensão defensiva foi o seguinte: no início, o mais importante era o 

homem, era o adversário; depois, começou a ser o espaço, o mais importante era o espaço; 

depois, começou a ser a bola, as defesas zona pressionastes vão dar ênfase à bola, é onde está a 

bola é onde está a pressão. O salto que a defesa está a dar é criar contextos vantajosos de 

recuperação de posse de bola. Não interessa só recuperar a bola. O recuperar a bola, por si só, 

não é um elemento importante, é criar condições de recuperação para ter um ataque 

subsequente com eficácia. Estás a entender a diferença? É criar uma “armadilha” de 

recuperação que tenha todos os ingredientes para dar sucesso.” (Jorge Castelo) 

 

 



Capítulo IV 

257 
  

Apesar dos condicionalismos anteriormente apresentados relativamente às 

características dos jogadores da própria equipa, equipa adversária, etc., os treinadores 

inquiridos apresentam ideias semelhantes no que respeita às zonas onde pretendem 

efetuar a recuperação da posse da bola. Assim, a recuperação próximo da baliza 

adversária é preferível, porque permite manter a bola longe da própria baliza, além de 

possibilitar uma rápida aproximação à baliza contrária. Por outro lado, consideram que a 

zona central do meio campo é mais vantajosa, uma vez que facilita o desenvolvimento 

do processo ofensivo tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Contudo, 

consideram que a zona mais fácil para efetivar esta recuperação se situa nos corredores 

laterais. 

 “Depende dos jogadores que tenho, da nossa forma de jogar e do adversário. Muitas vezes nós 

treinamos de forma a que consigamos ter qualidade para roubar bolas nas zonas laterais, nas 

zonas centrais, no nosso meio campo.” (José Guilherme) 

 
“Todos nós sabemos, isto é um chavão, que recuperar a bola muito perto da baliza adversária 

deixa-nos mais perto do objetivo final, que é o golo.” (João Carlos Pereira) 

 

“De preferência, no meio do campo, porque, em princípio, tem saídas para os dois lados, mas o 

que é mais fácil de concretizar é nos corredores laterais. Não é por acaso, neste momento não se 

defende ao acaso, nem se leva o oponente ao acaso, leva-se o oponente para zonas em que nós 

entendemos que eles são menos fortes, em que entendemos que nós somos mais fortes e, 

evidentemente, invited pressing para o corredor central tem mais trabalho, é mais difícil de 

conquistar aí a bola, mas também é mais fácil de conquistar situações de golo a partir daí, mais 

fácil porque a linha lateral ajuda-nos, mas, de preferência, gostava de ganhar sempre a bola no 

corredor central.” (José Peseiro) 

 

Na definição desta estratégia de recuperação da posse da bola, bem como do início do 

processo ofensivo, existem jogadores que são considerados determinantes pelos 

treinadores inquiridos. Esses jogadores não são caraterizados pela sua posição 

específica em campo, antes pelas suas caraterísticas individuais que permitiram edificar 

uma identidade própria da equipa. 

 
“Há jogadores que são determinantes. Tu talvez te recordes, quando eu estava na Académica, 

do Zé Castro. Se ele ganhava a bola, tinha uma qualidade de passe longo, ótima. Eu dizia, Zé 

Castro, se ganharmos a posse, é a primeira coisa que fazes… (…) Por exemplo, sei lá, vamos 

dar um exemplo diferente, o Luisão, é um ótimo central, mas não peças isso ao Luisão… O 

Luisão tem que agarrar a bola e joga no colega que está mais perto para não perder a bola. 

Portanto, depende também das características dos jogadores. Se tiveres um central que sai bem 

a jogar, ou um médio que sai bem a jogar, como, por exemplo, há médios que recuperam a bola, 

e a capacidade deles é de serem eles a transportar a bola. Vou-te dar outro exemplo para tu 

veres um tipo de jogador desses, Filipe Teixeira, lembras-te?” (Nelo Vingada) 
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“Sim, poderá haver jogadores mais importantes, poderá haver. Isto não é taxativo mas, 

digamos, que ter atacantes que interpretam bem as zonas e sinais de pressão, é uma vantagem 

excecional, ter médios que entendam bem a lógica do jogo e que percebam quais são os 

momentos de fazer uma pressão mais ou menos subida, também é uma vantagem acrescida, ter 

médios que tenham uma capacidade para “ler o jogo” e fazer a distribuição de forma 

adequada, variando o ritmo de jogo, tirando tempo, ou ganhando tempo, saltando estações nos 

passes, tal como defesas, também é importante. Quanto mais completos forem os nossos 

jogadores, mais capacidade teremos para exercer uma ideia de jogo ou pôr em prática uma 

ideia de jogo mais eficaz e mais adequada.” (João Carlos Pereira) 

 

Aquando da realização da análise sequencial, constatámos que, quando o contra-ataque 

se iniciou mediante uma recuperação de bola pelo guarda-redes, existia uma tendência 

para o jogo se desenrolar “de forma controlada” (através da condução de bola, drible ou 

passe para a frente) pelo corredor lateral direito nas equipas do Barcelona e Manchester 

United, enquanto que na equipa do Inter verificámos uma tendência para ser efetuado 

um passe longo para zonas de maior ofensividade.   

Os treinadores consideraram que esta tendência poderá ser explicada, por um lado, pelo 

modelo de jogo do próprio treinador; por outro, e sobretudo, pelas caraterísticas dos 

jogadores das equipas, nomeadamente dos laterais direitos das equipas do Manchester e 

Barcelona, e da capacidade que possuem os avançados do Inter para segurar a bola. 

 
 “Eu acho que isso pode ter a ver com características individuais dos jogadores dessas posições, 

características do próprio guarda-redes que coloca a bola em jogo, do seu modelo de jogo, de 

estratégias do próprio jogo. Estou-me a lembrar que o Barcelona com a dinâmica que tem com 

aquele Daniel Alves e, quando jogava com o Messi a jogar um bocadinho mais pela esquerda a 

vir para dentro, o corredor era um corredor que naturalmente vai ficando aberto. Eles 

transportavam aqueles quatro defesas com o Daniel sempre a subir e, portanto, há uma 

tendência para aquele jogo ser ali fluido por aquele corredor direito.” (Rui Vitória) 

 

“Isso tem a ver, muitas das vezes, com os princípios de jogo. Muitas vezes com as caraterísticas 

dos jogadores, não é? Nós vemos no Barcelona. Quem é que temos do lado direito? Daniel 

Alves. No Manchester, os laterais sobem muito também, muitas vezes, os dois em simultâneo, 

porque há compensações na zona central para a subida desses jogadores. Por isso, eu penso que 

muitas das vezes está relacionado com o comportamento específico das equipas, 

comportamentos esses que são treinados.” (José Guilherme) 

 

“Para o Milito ou uma coisa assim! Tem a ver com as caraterísticas dos jogadores. Não sei se o 

Barcelona ou o Manchester tinham um Milito, por exemplo, nessas equipas. Não tinham 

nenhum, claro. Evidente que há aqui uma ideia construída pelo seu treinador, mas, depois, 

também há os atores. Se não tens atores para elaborar aquilo... e eu lembro-me que o Milito 

era... a equipa praticamente só não defendia com ele, na primeira fase ele defendia, mas nas 

outras fases ele já não defendia, mas também era o jogador procurado.” (José Peseiro) 

 

Outro dos resultados prendeu-se com o facto de termos constatado que no contra-

ataque, as situações de recuperação de bola por desarme são seguidas por gestos 

técnicos como o drible (Barcelona) e o cruzamento (Barcelona e Inter) em zonas do 

meio campo ofensivo.  
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No que concerne a este aspeto, os treinadores salientaram a importância do desarme 

como meio para recuperar a posse de bola, porque possibilita que as equipas aproveitem 

a possível desorganização defensiva da equipa adversária, pois traduz numa disputa pela 

posse de bola num momento em que, provavelmente, a equipa opositora não está tão 

preparada para iniciar o seu processo defensivo, permitindo a obtenção de mais sucesso 

nas ações sofensivas. 

“Basicamente, por causa de uma coisa, por causa disso. Porque o adversário tem de mudar de 

uma postura ofensiva para uma postura defensiva e é, normalmente, nesses momentos, que 

aumentam as probabilidades ou as possibilidades de sucesso nas ações ofensivas” (João Carlos 

Pereira) 

 
“…desarma-se quando uma equipa ganha a posse de bola e, normalmente, nesses momentos a 

outra equipa tem jogadores mais abertos, mais afastados. Por isso há um certo espaço que pode 

ser aproveitado pela equipa contrária. Por isso, muitas das vezes, aquilo que acontece é que se 

se ganha a bola numa zona adiantada, numa zona intermédia da outra equipa, há um passe, há 

uma condução de bola rápida para um jogador que está mais adiantado, há logo 6 ou 7 

jogadores da equipa adversaria que ficam completamente fora do lance e, então, há necessidade 

de aproveitar esse desiquilíbrio momentâneo que conseguimos criar.” (José Guilherme) 

 

Uma tendência diferente foi constatada aquando da análise da recuperação de bola 

efetuada por intermédio desta ação (desarme) relativamente ao ataque posicional, sendo 

ativados, na equipa do Barcelona, sobretudo passes para trás ou diagonais para trás em 

zonas de maior ofensividade (setor médio ofensivo) do que as restantes equipas que 

privilegiam o desenvolvimento do ataque posicional por intermédio de condução da 

bola (Manchester e Inter), passes longos (Manchester) e passes curtos laterais (Inter) a 

partir de zonas do seu setor defensivo. 

Relativamente a este aspeto, os treinadores considerararam que, provavelmente, a 

equipa do Barcelona recupera as bolas em zonas mais ofensivas do terreno de jogo, 

optando por desenvolver o seu processo ofensivo de uma forma mais segura, mediante a 

realização de passes para trás, até porque, possivelmente, os espaços nas costas dos 

adversários são poucos. As demais equipas, como recuperam a bola em zonas mais 

defensivas, dispõem de espaço e condições para desenvolverem o seu processo ofensivo 

no sentido da baliza adversária. No entanto, salientam que estas tendências não se 

dissociam do estilo de jogo próprio de cada equipa, influenciado não só pelos aspetos 

culturais que lhe são subjacentes, mas também pela conceção do próprio treinador. 
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“Porque, muitas das vezes, aquilo que acontece é que eles como recuperam a bola muito mais à 

frente do que as outras equipas, existe pouco espaço nas costas e eles não querem perder a bola 

com uma certa facilidade. Por isso tiram de uma zona de pressão para zonas que sejam mais 

confortáveis para iniciar a organização ofensiva. Se calhar, aquilo que acontece com o 

Manchester e com o Inter é que recuperam a posse de bola numa zona mais recuada, quer dizer, 

que existe mais espaço à frente, nas costas do adversário, e tentam de imediato aproveitar esses 

passes. Depois tem a ver com os princípios de jogo, como há pouco disse, por exemplo, o Inter 

tem um Eto`o, e o Manchester tem o Rooney, ou seja, tem jogadores que são logo muito rápidos, 

muito objetivos e, se calhar, aproveitam esse tipo de jogadores e esse tipo de princípios que 

têm.” (José Guilherme) 

 

“…o Barcelona tem uma conceção, uma coisa que eu estou farto de dizer aos meus jogadores. A 

gente, às vezes, tem de ser um pouco como no andebol de sete, a bola anda de um lado para o 

outro, no andebol de sete estão ali, a bola anda, anda, anda, anda e às vezes corre da direita 

para a esquerda e da esquerda para a direita. (…) O Barcelona às vezes até irrita (…) Isso, 

para já, é uma coisa da cultura Inglesa: para a frente, para a frente é que é caminho. Isso é 

parte da cultura. E, no Inter, é porque é estratégia do Mourinho, isso não tenho dúvidas, aí é 

estratégia do Mourinho. No Manchester, é cultural, porque os Ingleses, “é para a frente”. Os 

Ingleses preferem uma má solução para a frente do que uma boa solução para trás. O 

Guardiola não, mesmo que seja menos boa, quer para trás porque a gente tem a bola.” (Nelo 

Vingada) 

 

A análise sequencial permitiu ainda concluir que as interrupções regulamentares a favor, 

como lançamentos de linha lateral ou faltas (excluam-se os livres diretos e penáltis) 

ativam condutas como o cruzamento (Manchester) ou remate (Inter Milão) e o drible, no 

ataque rápido (Manchester e Barcelona), ou seja, condutas de maior ofensividade que 

poderão causar “perturbações” na defesa contrária. 

Os treinadores consideraram que estes são momentos priveligiados no jogo, porquanto 

pode tirar-se partido da desorganização defensiva adversária através da execução rápida 

das faltas ou lançamentos ou, então, deslocar jogadores influentes para essas zonas, por 

forma a pontencializar as suas caraterísticas. Segundo os inquiridos é fácil criar 

automatismos através da execução destas interrupções regulamentares, mediante a 

aplicação dos exercícios de treino adequados. 

“Sim, as equipas aproveitam cada vez mais esses momentos. Ainda por cima são situações 

fáceis de treino. Conceber automatismos sobre esses momentos é muito mais fácil do que 

conceber nos outros momentos do jogo.” (José Peseiro) 

 

“Eu acho que a execução destas interrupções regulamentares são importantes. (…) …há uma 

tendência enorme para as pessoas reduzirem os esquemas táticos ao último terço do campo. Eu 

digo que não, quer dizer, a bola parada deve ser preparada independentemente do fato de ela 

estar próximo da minha baliza ou da baliza adversária. Posso perder mais tempo, depois, no 

treino, mas ela deve ser sempre preparada… (…) Por isso é que, no treino, todos os 

lançamentos e todos os livres são marcados exatamente como são marcados na competição, não 

são marcados à balda. Os jogadores são sempre influenciados a lançar tão bem daquela 

posição como se estivessem próximo da baliza adversária, sempre.” (Jorge Castelo) 
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4.3.5.4.2 – Desenvolvimento do processo ofensivo 

No que concerne ao desenvolvimento do processo ofensivo, os treinadores 

consideraram que, apesar de existirem alguns gestos técnicos que, normalmente, estão 

relacionados com determinado método de jogo ofensivo (e.g., passe curto relacionado 

com o ataque posicional), não se podem caraterizar como sendo característicos desses 

métodos de jogo ofensivo, visto que a sua execução depende da relação tempo, número 

e espaço. 

O facto dos inquiridos terem experiência, igualmente, na investigação acerca da análise 

do jogo permitiu que fundamentassem as suas respostas não só na sua experiência 

profissional, mas também no conhecimento adquirido através da realização desses 

estudos. 

“O passe curto penso que está mais ligado ao ataque posicional. A condução de bola e o passe 

médio/longo, obviamente, mais ligados ao ataque rápido ou contra ataque.” (Nelo Vingada) 

 

“Por causa de alguns estudos que ando a fazer, algumas análises, tentando analisar quais as 

ações técnicas mais utilizadas pelos jogadores, independentemente do método de jogo da 

equipa, cerca de 70% das ações realizadas por qualquer jogador, estão divididas entre passe e 

receção, independentemente do jogador que for. Os restantes 30% é que são ações de drible, 

condução, remate, o que quer dizer que a grande quantidade de ações que o jogo tem e que os 

jogadores têm, sem dúvida nenhuma que são a receção e o passe.” (José Guilherme) 

 

“Penso que o passe de rotura é talvez uma das ações fundamentais numa transição que seja 

rápida. Claro que o drible, o fato de um jogador ter um adversário pela frente e depois driblá-lo 

e criar então esse espaço de progressão também pode ser um elemento.” (Jorge Castelo) 

 

“A maior parte dos jogadores, às vezes, até vão passar a bola sem fixar o oponente direto. 

Portanto, tem a ver mais com a relação espaço, tempo, número; depois, evidentemente que vai 

extrapolar com isso para o momento de ataque, porque os momentos de ataque são também 

condicionados por isto, por tempo, espaço e número que existe. Evidentemente que as ações de 

drible e as ações de condução e simulação, quando há mais espaço para as realizar, quando há 

menos espaço e quando há mais constrangimentos de espaços, o passe e vai, é mais 

determinante.” (José Peseiro) 

 

Constatámos, aquando da análise sequencial, que o passe curto será, provavelmente, o 

gesto técnico mais utilizado (a par da receção) pela equipa do Barcelona no ataque 

posicional, ativando (em ambos os sentidos de análise) contextos de igualdade 

numérica, ao passo que, nas restantes equipas, ativa contextos de superioridade 

numérica. 

A opinião dos inquiridos relativamente a este aspecto cinge-se, por um lado, à qualidade 

individual dos jogadores do Barcelona e, sobretudo, de alguns jogadores que são 

claramente superiores em termos técnico-táticos e, como tal, conseguem manter esta 

posse de bola em condições de igualdade numérica no centro do jogo; por outro, 
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consideram que tem que ver com o próprio modelo de jogo da equipa, decorrente de um 

processo de treino específico e que terá por objetivo a criação de condições de interação 

mais favoráveis noutras zonas do campo por onde a bola circulará posteriormente. 

“É essencialmente à qualidade e ao à vontade que eles têm em fazer isso e muito provavelmente 

ao treino. Eles devem treinar muito jogos reduzidos, devem treinar muito esse tipo de relações 

numéricas, porque se existe essa relação numérica de igualdade naquela zona, muito 

provavelmente numa outra zona onde a bola vai entrar de seguida já existe superioridade.” 

(Pedro Caixinha) 

 

“Eu acho que só três jogadores do Barcelona podem fazer isso sem olharmos ao modelo, que 

são o Messi, Iniesta e Xavi. Todos os outros fazem porque está modelado assim, porque também 

há aqui uma situação, há jogadores que dão a bola ao outro se ele tem um oponente a 6 metros, 

se tem a 2 já não dão, isso tem a ver com modelar, a verdade é que a forma de treinar, a 

metodologia do treino que eles têm…” (José Peseiro) 

  

Concluímos que a condução de bola é um recurso que as equipas do Manchester e do 

Barcelona utilizam como forma de desenvolvimento do processo ofensivo, sobretudo 

aquando da realização de ataques rápidos. 

Os treinadores entendem que estas equipas apresentam determinadas semelhanças no 

que concerne à manutenção da posse da bola e realçam a importância da condução de 

bola como forma de progressão no terreno de jogo em situações que são vantajosas. 

“Lá está, o Manchester e o Barcelona são próximos. Têm algumas diferenças, mas o 

Manchester, muitas vezes, é um pouco o Barcelona. Não na mesma dimensão, mas privilegia 

muito a posse de bola, a circulação.” (Nelo Vingada) 

 

“Eu acho que se estes jogadores fizeram, foi sempre na “boa tomada de decisão”. Se calhar, 

naquele momento pedia para manter a posse da bola. (…) Por acaso uma das coisas que eu vejo 

no Barcelona é que é raro, nas fases de construção pelo menos, haver conduções de bola: é 

receção/passe, receção/passe, e com grande segurança. (…) Mas, se houve essa condução, foi 

para dar seguimento a essa circulação da bola,  se calhar, momentânea.” (Rui Vitória) 

 

As ações de condução de bola e drible são comportamentos que os treinadores 

priveligiam e incentivam a sua execução em determinadas zonas do campo, quando as 

condições são favoráveis para que isso ocorra. Se bem que consideram que o passe e 

receção da bola são os gestos que permitem uma maior segurança na manutenção da 

posse da bola, uma vez que dificultam a organização da equipa adversária que se vê 

constantemente obrigada a ajustar o seu posicionamento, referem que a condução de 

bola e o drible são comportamentos importantes no sentido de causar desiquilíbrios na 

estrutura defensiva adversária. 
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“Privilegio. Os jogadores têm de ter a capacidade para perceber qual é o melhor momento para 

forçar o 1x1, qual é o melhor momento para romper espaços e, nesse aspeto, o Barcelona tem 

uma vantagem, porque tem muito mais jogadores com capacidade para aproveitar isso: o Messi 

parece que desvia os adversários da frente, e não é só o Messi, é o Pedrito, é o... são muitos.” 

(João Carlos Pereira) 

 

“Eu acho que as ações são em detrimento dos momentos do jogo. Uma ação de transição, para 

tu dares mais qualidade com a progressão em termos de espaço, se tiveres espaço, tens 

condução… (…) Na transição, ou tens um passe mais direto, ou tens conquista de espaço, o que 

a gente chama na gíria o fixar dos adversários para depois criar espaços para outros colegas. 

(...) O drible é de privilegiar quando é aquele atleta que tem uma capacidade de êxito grande, 

porque, normalmente, a maioria dos atletas não tem uma eficácia muito grande no drible, de 

1x1, perdem 70% das bolas e, às vezes, isso não é vantajoso, mas quando tivermos atletas que 

tenham um nível de êxito grande, se tivermos o Messi que tem 60% ou 70% de êxito, é melhor 

privilegiar uma situação dessas.” (Leonardo Jardim) 

 

“Sim, porque muitas das vezes há um passe, o jogador tem alguma vantagem espacial e, então, 

utiliza a condução de bola para progredir, muitas das vezes até para “chamar” o adversário, 

para “soltar” algum colega que esteja livre para entretanto fazer o passe ou, muitas vezes, para 

progredir ligeiramente, para fazer remate, ou para fazer o cruzamento de uma forma mais 

vantajosa. Por isso, a condução é importante, mas é importante nesse sentido.” (José 

Guilherme) 

 

Os resultados da primeira parte do nosso estudo permitiram-nos constatar que o passe 

longo, de uma forma geral, se associa a finais do processo ofensivo sem eficácia ou, 

então, a com comportamentos que permitem a continuidade do processo ofensivo. 

O treinadores que constituem o nosso campo de estudo, apesar de referirem que é um 

gesto técnico que se reveste de importância quando efetuado com precisão e nas 

condições ideais, concluem que não é o aspeto mais privilegiado no seu modelo de jogo 

dado que, para além de ser difícil de executar, implica um maior risco na manutenção da 

posse da bola porque, por um lado, possibilita que as equipas adversárias ajustem o seu 

posicionamento enquanto a bola permanece no ar, e por outro, porque normalmente 

existe um confronto físico na disputa destas bolas. Contudo, referem que a alternância 

entre o passe curto e o passe longo poderá criar problemas nas estruturas defensivas 

adversárias e que o passe longo em largura é mais eficaz que o passe longo efetuado em 

profundidade. 

“O passe longo é um gesto técnico mais  difícil de realizar. Depois existem diferentes tipos de 

passes longo. Existem os passes longos mais lateralizados para dividir o jogo, para virar o jogo 

de um lado para o outro. Se calhar esse tipo de passes são mais eficazes e, depois, existem os 

passes longos, mais em profundidade que admito que esses passes sejam muito pouco eficazes, 

porquê? Porque apanha muitas vezes bolas nos espaços: ou são passes milimétricos ou existe 

muita dificuldade de entrada desses passes que permitam a continuidade do jogo, enquanto que 

os passes longos, mas lateralizados, virar o centro de jogo, de um lado ao outro, poderão ser 

mais utilizados e ser mais positivos.” (José Guilherme) 

 

 

 



Capítulo IV 

264 
  

“É a variação do centro do jogo, porque muito dificilmente as equipas a defender bem levam 

com passes verticais, porque a zona ativa, o princípio fundamental é proteger o espaço, é limitar 

os espaços para a frente. Se os limitam, têm dificuldades, agora se está aberto o espaço, pode 

haver diagonais para a sua zona passiva, permite ir para a zona passiva. Isso corresponde ao 

que é o efeito de evolução do futebol atual. O objetivo é quando tenho a bola, limitar as acções 

verticais, que o passe para a minha baliza não exista. Se não existe, mesmo que seja impossível 

de o praticar, só o possa praticar com mais dificuldades. Depois também há o posicionamento 

das linhas, o posicionamento dos jogadores para se impedirem esses passes verticais que são os 

mais perigosos.” (José Peseiro) 

 

Apesar dos riscos que comporta, os treinadores realçam a importância que poderão 

assumir as “segundas bolas” quando trabalhadas convenientemente, sendo esse um dos 

fatores que têm em consideração aquando do seu planeamento. 

 
“Uma das coisas que eu digo aos meus jogadores, sejam eles de top, ou não de top, quando a 

bola vem difícil, ataquem o segundo momento. Deixa a receção para os outros e ataca o 

segundo momento da bola, porque, normalmente, a receção vai ser difícil e não se sabe para 

onde a bola irá, e eu prefiro atacar o segundo momento, porque, no segundo momento, a bola já 

está rececionada. (…) E, depois, há um terceiro momento que é essa tal segunda linha, em que 

há um jogador que se aproxima para atacar o primeiro ou o segundo momento da bola, e há um 

segundo jogador que se aproxima caso o meu colega não consiga ganhar nem primeiro, nem o 

segundo momento, ou pelo menos impeça o adversário de, eventualmente, não fazer uma boa 

receção e a bola “pingar” para uma segunda linha de ataque, e esse é o terceiro momento.” 

(Jorge Castelo) 

 

“Pode-se é trabalhar as segundas bolas, e as grandes equipas trabalham isso. Quando não têm 

condições, quando estão apertadas no tempo, quando não conseguem encontrar espaços de 

penetração, porque o adversário tem uma boa oscilação, uma boa basculação, uma plasticidade 

muito grande em termos defensivos, evidentemente utiliza-se e treina-se, porque também se 

treina o jogo direto para ganhar a segunda bola, não para ganhar a primeira bola, mas para 

ganhar a segunda bola.” (José Peseiro) 

 

4.3.5.4.3 - Final do processo ofensivo 

No que concerne aos resultados relativos aos comportamentos que induzem o final do 

processo ofensivo, concluímos que a eficácia a que conduz a execução de cada um deles 

é diferente de equipa para equipa e também em função dos diferentes métodos de jogo 

ofensivo. Por isso, procurámos indagar acerca do entendimento que os treinadores 

possuíam relativamente aos padrões por nós detetados. 

Um dos resultados que obtivemos prendeu-se com o facto de, na equipa do Barcelona, 

existir uma probabilidade superior ao acaso de, após um cruzamento, se obter um golo 

através do contra-ataque e ataque rápido; no entanto, não se verifica a mesma tendência 

quando o cruzamento resulta de um ataque posicional.  

Os treinadores entenderam que este resultado é consequência, sobretudo, das diferenças 

na ordenação da estrutura defensiva adversária que mantém uma organização maior 



Capítulo IV 

265 
  

aquando dos ataques posicionais, deixando menos espaços permeáveis e dificultando, 

assim, a tarefa dos jogadores que tentam efetuar a finalização. 

“Sim, tem a ver com a organização, fundamentalmente com a organização. O contra-ataque na 

sua essência, demonstra exatamente isso. O contra ataque e o ataque rápido, se o basearmos na 

nossa diferenciação que é uma diferenciação de organização defensiva, fundamentalmente de 

organização defensiva e número de elementos a defenderem, naturalmente que há uma 

propensão muito mais elevada, porque existem muito mais linhas de remate a descoberto. 

Portanto existe um convite muito maior aos jogadores para rematarem. Enquanto que, no outro, 

o convite já e mais elaborado, procura-se chegar mais perto da baliza e concretizar com êxito.” 

(Jorge Castelo) 

 

“Penso que é relativamente simples de entender, porque quando se vai em situação de contra 

ataque, é porque existem alguns desiquilíbrios na equipa adversária. Por isso, a quantidade de 

jogadores que nesse momento estão a defender, de certeza que é substancialmente diferente, 

inferior, do que quando estão em organização defensiva, em que os jogadores estão bem 

posicionados, estão a fazer coberturas, há uma densidade de jogadores muito maior, e por isso é 

perfeitamente normal que isso aconteça.” (José Guilherme) 

 

Ao compararmos os resultados das três equipas, observámos que, além dos resultados 

descritos anteriormente, relativamente à equipa do Barcelona, também na equipa do 

Manchester existia uma probabilidade superior ao acaso de se obter um golo após um 

cruzamento, aquando do ataque rápido, enquanto que, na equipa do Inter, o cruzamento 

apenas excitou comportamentos que permitem a continuidade do processo ofensivo, 

mas nunca um final com obtenção de golo. 

A opinião dos inquiridos relativamente a este resultado sustenta-se, no essencial, no 

modelo de jogo apresentado por estas equipas que possuem ideias diferentes, assim 

como jogadores que, apesar de serem de altíssima qualidade, apresentam diferenças ao 

nível da capacidade de execução técnica e tomada de decisão, realçando, neste caso, 

aqueles que constituem a equipa do Barcelona.  

“Porque são situações com decisão e tudo que tem a ver com a decisão, tem a ver com a 

qualidade técnica, e se estamos a falar que o Barcelona joga andebol com os pés, isso é fácil de 

perceber. São jogadores com grande qualidade na decisão e, nas zonas de decisão, têm 

facilidade em colocar a bola nos colegas que estão em posição privilegiada. E talvez o êxito 

tenha a ver com isso, porque se tu experimentares meter a bola com a mão num colega que está 

para decidir, é muito mais fácil do que com o pé e, como eles o fazem com uma precisão muito 

grande, talvez o êxito tenha a ver com essa situação, com a parte técnica.” (Leonardo Jardim) 

 
“Até porque o Inter, nessa altura, foi uma equipa de criar a maior parte das situações de perigo 

através da exploração do movimento nas costas do adversário. Portanto, era mais de chamar o 

adversário e jogar em transição ofensiva, portanto, não era tanto o cruzamento, mas mais o 

último passe, mais do que  cruzamento, o último passe.” (José Peseiro) 
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“Qualidade dos jogadores, qualidade global da equipa, ideia de jogo a nortear o modelo de 

jogo. Por exemplo, falamos aí de uma coisa muito interessante: o Barcelona faz cruzamentos 

com elevado índice de eficácia e, depois, a gente diz assim: mas eles têm um finalizador na 

área? Não têm. Têm um ponta de lança fixo? Não têm. É só um jogador a fazer os golos, como a 

maior parte das equipas que tem um jogador que faz metade dos golos da equipa? Não têm. 

Porquê? Porque a ideia de jogo que está por detrás disso tudo privilegia esse tipo de coisas. 

Eles não têm jogadores fixos na área. Normalmente, um cruzamento pressupõe, se estão a jogar 

no último terço, que a defesa também está posicionada lá, e a realidade é que eles conseguem 

fazer isso. Mesmo que o adversário esteja bem posicionado, eles conseguem fazer isso. Porquê? 

Porque não são cruzamentos, são passes dirigidos e, segundo, o timing de entrada na zona de 

queda da bola.” (João Carlos Pereira) 

 

Ao compararmos o itinerário categorial do contra ataque das três equipas, concluímos 

que as sequências ofensivas que terminam em golo na equipa do Inter desenvolvem-se 

numa primeira fase no seu meio campo defensivo, de onde, provavelmente, é efetuado 

um passe longo para uma zona do setor ofensivo onde se realiza a última ação antes do 

remate com obtenção de golo. Uma tendência semelhante surge nas restantes equipas 

que desenvolvem os seus contra ataques progredindo ao longo do terreno de jogo. 

Esta diferença é entendida pelos treinadores inquiridos como sendo resultado, ainda, do 

modelo de jogo das diferentes equipas que, estrategicamente, potenciam as capacidades 

dos seus jogadores. No caso concreto, consideram que o Inter, provavelmente, prefere 

iniciar estas ações em zonas mais recuadas do terreno de jogo para depois explorar a 

existência de possíveis espaços nas “costas” da defesa adversária, enquanto as restantes 

equipas possuem uma capacidade maior para fazer progredir o jogo de forma mais 

“apoiada”. 

 
“Eu acho que isto tem tudo a ver com o modelo de jogo, com os princípios que se treinam, com 

tudo. Claro que, depois, o modelo de jogo também está relacionado com os jogadores que se 

tem, com as suas características. Eu acho que isso é resultado do aproveitamento das 

características dos jogadores que se tem e da forma de jogar que a equipa assume face a essas 

mesmas características.” (José Guilhereme) 

 

“Um jogo um pouco mais verticalizado e mais preparado para convidar os adversários a subir 

um pouco mais no terreno de jogo e depois tentar aproveitar o espaço nas costas, tentar tirar o 

máximo de benefício nas costas (Inter), enquanto esses (Manchester e Barcelona) têm mais 

capacidade  para jogar no meio campo adversário e mais capacidade para saber dialogar no 11 

contra 11 no meio campo adversário.” (Jorge Castelo) 

 

Anteriormente referimo-nos a alguns resultados que obtivemos e que estão diretamente 

relacionados com aquilo que se considera ser a eficácia no futebol, a obtenção do golo. 

Porém, no nosso estudo, tal como apresentámos no instrumento que utilizámos para 

efetuar a observação dos jogos, considerámos que uma sequência ofensiva termina de 

forma eficaz não só quando termina em golo, mas também quando são executados um 
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conjunto de outros comportamentos (e.g., remate dentro, remate defendido pelo guarda 

redes, etc.). Tendo em conta o anteriormente exposto, concluímos que existe uma 

probabilidade superior ao acaso, nas diversas equipas, de as sequências terminarem de 

uma forma eficaz após a realização de passes para trás ou passes diagonais para trás. 

Ao tomarem conhecimento deste resultado, alguns treinadores fundamentaram a sua 

opinião no conhecimento que possuem do próprio processo de treino das equipas, 

referindo que são situações treinadas mas, igualmente, muito dependendentes das 

características individuais dos jogadores que constituem essas equipas.  

“O Barcelona faz. Hoje o Manchester também faz porque tem hoje o Nani, ou o Valência que 

também faz isso. Lá está, bem, o tipo de jogador também faz muito isso, mas também é muito a 

“escola” do treinador.” (Nelo Vingada) 

 

“No Manchester, das três equipas que aí estão, o Manchester vi treinar durante 10 dias e eles 

treinam muito essas situações de finalização, essa chegada ao último terço. No fundo tem a ver 

com a tal ocupação das zonas de finalização. Nos outros, não conhecendo o treino mas da forma 

como jogam, com certeza que tem a ver com as características dos jogadores mas tem a ver 

também com a dinâmica própria, que com certeza é muito trabalhada.” (Pedro Caixinha) 

 

“Essa situação que tu dizes é completamente perceptível, porque o elemento fundamental do 

Barcelona é o passe, não é o drible, raramente é o drible e, depois, são os espaços. Após 

ganharem espaço dentro da grande área, fazem aquele passe para trás para o remate, são 

equipas que conseguem manter uma lucidez enorme dentro da grande área.” (Jorge Castelo) 

 

4.3.6 – Tendências evolutivas do jogo 

Da análise efetuada às entrevistas e, sobretudo, às opiniões que os treinadores 

proferiram acerca do nosso estudo, salientaram-se alguns aspetos relativos às tendências 

evolutivas do jogo de futebol. Apesar de não ser um objetivo do presente estudo, 

considerámos que a informação assume relevante importância neste contexto, razão pela 

qual decidimos incluí-la nesta fase de apresentação e discussão dos resultados. 

Neste sentido, ao comentarem algumas das formas de recuperação da posse da bola, os 

treinadores evidenciaram que a ligação entre os diversos momentos do jogo foi um dos 

aspetos que evoluiu mais significativamente ao longo dos últimos anos. Todavia, 

permanece uma situação pouco treinada, mesmo pelas equipas de elite, apesar da 

diferença em que se pode traduzir. 

 

 

 

 



Capítulo IV 

268 
  

“…as ligações entre os momentos dos jogo eram coisas que há 10/15 anos atrás não se 

treinavam e, neste momento, é talvez o maior desafio que os treinadores têm, que é a ligação 

destes momentos, e eles decidem o jogo. Até há uns anos atrás, e não digo há muitos, não 

tínhamos a noção do que era a ligação destes momentos, entre os momentos de ataque e defesa 

que decidem o jogo, e são esses que são os momentos dinâmicos do jogo, porque trabalhar 11 

contra 11 ataque continuado ou defesa zona, são coisas que praticamente, não digo que é um 

trabalho estático, mas é um trabalho de posicionamento. O importante é trabalhar o re-

posicionamento. Uma equipa que está desiquilibrada e tem de  equilibrar-se. Penso que isso, ou 

melhor, não tenho dúvidas nenhumas que temos grandes passos a dar nesse aspeto porque não 

existe... e os exercícios que nós estabelecemos para isso, são exercícios que variam de equipa 

técnica para equipa técnica, se fores ver, não há, com essas dinâmicas, tantos exercícios já 

tabelados e preparados para isso. (…) Não tenho dúvida nenhuma que é uma das tendências 

evolutivas do jogo, até porque é o mais determinante e que estamos longe da perfeição se é 

possível falar de perfeição, em relação aos momentos do jogo e dos esquemas táticos com os 

momentos do jogo.” (José Peseiro) 

 

“Um dos estudos que se está a fazer é realmente entender o momento de recuperação, e esses 

momentos de recuperação o que é que deram como consequência. Portanto, a questão que se 

coloca sempre é que há uma relação muito forte entre o momento de recuperação da posse da 

bola e as possibilidades sequenciais positivas do ataque subsequente a essa recuperação. E 

claro, temos de desenvolver isso e não há muitas equipas que programem a recuperação da 

posse da bola. Uma das tendências fundamentais evolutivas do jogo de futebol é exatamente a 

recuperação programada, pré-programada da recuperação da posse da bola.” (Jorge Castelo) 

 

Será de sublinhar, também, a pespetiva do desenvolvimento de exercicios de treino que 

conduzam a situações cada vez mais eficazes, a partir do treino específico das situações 

de “bolas paradas”. 

“…seguramente que, no futuro, à semelhança do que acontece no basket quando eles param o 

jogo para fazer aquelas saídas no último segundo... no futebol, vai haver gente especializada 

para ensinar os jogadores a saírem, sei lá, na pressão, num lançamento de bola pela linha 

lateral ou a fazer um canto... qualquer coisa mais elaborada…” (Nelo Vingada) 
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4.4 – Conclusão 

 

Esta parte da investigação centrou-se no estudo da observação e análise do jogo de 

futebol. Teve como objetivos fundamentais não só o conhecimento dos aspetos que os 

treinadores consideram essenciais na observação e análise do jogo e a forma como estes 

dados influenciam a sua intervenção, mas também aceder ao entendimento que 

possuíam acerca dos resultados mais relevantes da análise comparativa dos métodos de 

jogo ofensivo das três equipas por nós analisadas na primeira parte do trabalho.  

Neste sentido, a apresentação das principais conclusões da nossa investigação seguirá 

uma lógica concordante com os dois objetivos enunciados anteriormente. 

Relativamente ao primeiro objetivo, podemos considerar que esta parte do estudo 

demonstrou que os treinadores inquiridos atribuem uma significativa importância à 

observação e análise do jogo, desenvolvendo estratégias no sentido de incrementar a 

eficiência dos procedimentos que permitem a recolha de toda a informação que 

entendem importante para sustentarem a sua intervenção. 

Esta conclusão manifesta-se através de um conjunto de tarefas que passaremos, de 

seguida, a indicar (ver figura 4.9). 

Foi notória a preocupação que os treinadores demonstram relativamente à preparação da 

observação. Neste conspecto, realçaram a importância de um aprofundado 

conhecimento do jogo como condição essencial para se efetuar a observação de uma 

forma eficiente. Não obstante, torna-se fundamental a definição e implementação de 

uma estratégia de observação eficaz. Neste âmbito, assumem relevância as tecnologias 

de recolha e armazenamento de imagens que permitem uma análise pormenorizada dos 

jogos, análise esta que depende, em muito, das caraterísticas específicas de quem a 

realiza, o que justifica o critério que estes treinadores referem ter aquando da seleção 

das pessoas que realizam este tipo de trabalho. No sentido de tornarem a observação 

mais rigorosa e objetiva, os treinadores concebem um conjunto de itens que consideram 

ser importantes aquando da análise do jogo, análise esta que deve ser sempre baseada na 

observação de vários jogos de acordo com as caraterísticas contextuais. 

Relativamente à observação do jogo, os treinadores atribuiram mais importância à 

observação da dinâmica global das equipas, às caraterísticas individuais dos jogadores, 

aos esquemas táticos, às aleatoriedades e imprevisibilidades e aos 4 momentos do jogo. 
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Porém, não deixaram de salientar a importância da observação de outros aspetos, como 

os padrões de jogo, o comportamento do treinador adversário e as condições de 

envolvimento que caraterizam o jogo. Referindo-se específicamente à observação que 

efetuam durante o decorrer do jogo, consideraram que se focam, sobretudo, nas ações da 

sua própria equipa, bem como no cumprimento do plano de jogo. A fim de tornarem 

mais eficiente o processo de observação, referiram que não focam a sua atenção 

exclusivamente no centro do jogo, sendo importante a observação dos acontecimentos 

que sucedem afastados deste local, por terem uma implicação direta nele. Acresce que 

salientaram a importância dos aspetos qualitativos da análise do jogo, em deterimento 

dos quantitativos. 

Aludindo ao processo de observação do jogo, reconheceram que existem diversos 

fatores que poderão influenciar a sua qualidade, nomeadamente os relativos aos aspetos 

psico-emocionais e à expetativa que possuem relativamente a certos jogadores ou 

equipas. De forma menos frequente, aludiram à sua posição desfavorável para efetuar a 

observação (banco de suplentes), ao comportamento inadequado dos elementos da 

equipa adversária e às situações inesperadas do jogo. 

Ao refletirem sobre a observação que efetuam, consideram que esta sofreu uma 

evolução ao longo do tempo, que os tornou mais eficazes na deteção dos aspetos mais 

importantes do jogo, aspetos estes que foram considerados de forma diferente ao longo 

do tempo, existindo treinadores que passaram a valorizar mais uns que outros. Por outro 

lado, existe um grupo de treinadores que considera ter tido, sempre, as mesmas 

preocupações relativamente à observação; no entanto, à medida que foram treinando 

equipas de nível competitivo superior, puderam dispor dos meios necessários para a 

trabalharem de outra forma. 

De acordo com os seus testemunhos, os fatores responsáveis pela evolução da 

observação foram, essencialmente, o acumular da experiência que lhes permitiu adquirir 

um conhecimento mais aprofundado do jogo. Por outro lado, consideram, também, que 

a formação académica e a atualização técnico científica os dotaram de conhecimentos 

ou competências que lhes permitem entender o jogo e a prestação dos jogadores de uma 

forma muito mais global, assente em diversas áeras (psicologia, fisiologia, etc.). 

Ao disporem da informação recolhida através da observação, os treinadores realizam a 

avaliação/diagnóstico da performance não só de uma forma global, mas também 

centrada, sobretudo, na deteção de pontos fortes e/ou fracos relativamente à sua própria 
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equipa/jogadores ou às equipas/jogadores adversários, com o intuito de explorar as 

debilidades do adversário e previnir as situações em que eles são mais fortes, para além 

de procurarem corrigir algumas debilidades da sua própria equipa e potenciar os aspetos 

em que são mais fortes. Esta avaliação é realizada tendo por base uma lógica que, 

normalmente, se baliza pelo antagonismo das equipas que irão estar em confronto, 

assim como pelas ideias que o treinador possui relativamente à sua equipa. 

Efetuada a avaliação/diagnóstico, os treinadores selecionam os métodos que consideram 

mais eficazes com vista a efetivarem a sua intervenção. Neste sentido, durante o micro-

ciclo de treino, esta intervenção consubstancia-se, particularmente, na adaptação dos 

exercícios de treino aos objetivos pretendidos, que são complementados com a 

realização de reuniões (individuais, por setores, coletivas, etc.) onde são apresentados os 

aspetos que pretendem ver reforçados. 

Relativamente à intervenção que efetuam durante o jogo, referiram que têm preferência 

por fazê-la sobetudo no intervalo ou, então, passando a mensagem a um jogador alvo 

que possui determinadas caraterísticas que o definem como um líder. Apesar de menos 

frequentes, também referem que, por vezes, optam pelo feedback imediato, a realização 

de pequenos gestos combinados, aproveitam os momentos de paragem, escrevem 

mensagens em papéis ou utilizam dispositivos eletrónicos que facilitam a visualização 

de aspetos que consideram essenciais.  

Seja relativamente à intervenção que efetuam durante o micro-ciclo de treino, seja 

relativamente à que efetuam durante o jogo, todos os treinadores demontraram uma 

preocupação em efetuar essa intervenção de uma forma adequada. Assim, consideram 

essencial a correta seleção da informação a transmitir aos atletas. Para o fazerem de 

forma mais eficaz, recorrem à apresentação de imagens para reforçar as suas 

mensagens, e dividem a transmissão desta informação em diferentes momentos ao 

longo do tempo para que os atletas a apreendam mais facilmente. O tipo de feeback 

utilizado, a duração das reuniões e a linguagem corporal são outros dos aspetos que têm 

em conta. 

As quatro tarefas descritas anteriormente (preparação, observação, avaliação/ 

diagnóstico, intervenção) permitem entender o processo de observação, análise e 

intervenção efetuado pelos treinadores, sendo de realçar que nenhuma destas tarefas é 

isolada das restantes, existindo uma dependência entre elas. 
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                                                    Figura 4.9 – Representação gráfica da globalidade dos resultados obtidos 
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Quanto ao segundo objetivo que apresentámos no início desta conclusão, podemos 

concluir que os treinadores inquiridos possuem um conhecimento aprofundado das 

diferentes Ligas de futebol e equipas em estudo, sustentando as suas respostas em 

argumentos que vão muito para além das questões relacionadas exclusivamente com os 

aspetos táticos, estratégicos ou técnicos. 

Desta forma, concluimos que os treinadores concebem que os aspetos diferenciadores 

das diferentes Ligas de futebol são consequência, especialmente, de fatores culturais 

(históricos, cultura dos povos) e estratégico-táticos. No entanto, não deixam de salientar 

a importância das caraterísticas específicas dos jogadores que atuam em cada um destes 

campeonatos. De uma forma geral, consideraram que o futebol Inglês se carateriza por 

um estilo de jogo direto que priveligia o espetáculo e o lado “puro” do jogo, enquanto o 

Italiano continua a primar pelo rigor tático e, sobretudo, pela preocupação defensiva, 

situando-se o Espanhol entre os dois, priveligiando o lado estético do jogo e detendo um 

melhor controle sobre todos os seus momentos. Porém, consideram que a facilidade de 

contratação de jogadores e treinadores estrangeiros tem levado a uma alteração dos 

estilos de jogo que eram mais “marcados” há algumas décadas atrás.    

No que respeita aos aspetos diferenciadores das equipas em estudo (Barcelona, Inter e 

Manchester), os treinadores entendem que as mesmas se devem, em especial, a razões 

relacionadas com uma cultura de jogo/identidade que carateriza as equipas ao longo da 

sua existência e que é influenciada por fatores de diversa ordem, como os políticos, 

culturais e, ainda, pelo conjunto de jogadores e treinadores que foram passando pelos 

clubes e que lhe foram conferindo essa identidade. Porém, referiram também os aspetos 

estratégico-táticos, as caraterísticas dos jogadores e a filosofia do treinador como sendo 

aspetos que diferenciam estas equipas. Consideram que o estilo de jogo do Barcelona 

assentava sobretudo num ataque posicional muito vincado, enquanto o Manchester 

priveligiava não só a posse de bola, mas também um estilo de jogo direto e, por último, 

o Inter assentava sobretudo num grande rigor tático e saídas rápidas para o ataque. 

No que concerne aos métodos de jogo ofensivo, referiram que vislumbram vantagens e 

desvantagens em todos eles, mas que o desafio principal para o treinador prende-se com 

o desenvolvimento de métodos de treino e estratégias que permitam aos seus jogadores 

efetuarem uma correta leitura do jogo, a fim de saberem quando recorrer a um ou a 

outro. Não obstante, de uma forma geral, mostraram uma preferência por um estilo de 
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jogo semelhante ao da equipa do Barcelona, ou seja, mais assente num ataque 

posicional. 

Da análise que efetuaram aos diferentes padrões de jogo resultantes da análise 

sequencial que efetuámos, concluímos que os treinadores basearam as suas respostas, 

sobretudo, em aspetos estratégico-táticos e, com menos frequência, em aspetos técnico-

táticos e nas caraterísticas dos jogadores. O estudo pormenorizado das suas respostas 

permitiu depreender que possuem um entendimento semelhante ao que nós próprios 

expusemos aquando da apresentação e discussão dos resultados da análise sequencial. 

Desta análise sobressaiu, essencialmente, a referência a uma tendência evolutiva do 

jogo que, de acordo com os treinadores, se centra na preocupação com a ligação dos 

momentos do jogo, aspeto que ainda é pouco treinado, mas que assume relevante 

importância no jogo atual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

Considerações finais  

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V 

277 
  

 As investigações que centram a sua análise no rendimento do jogo de futebol, têm-se 

debruçado, sobretudo, no estudo de indicadores de cariz quantitativo, analisando a 

frequência de ocorrência de determinadas ações realizadas com e sem êxito, quer 

individual, quer coletivamente, olvidando, na maioria dos casos, os contextos 

situacionais em que tais situações ocorrem. Apesar da importância que tem sido 

atribuída aos indicadores tático-técnicos na avaliação do rendimento no jogo de futebol, 

estes são utlizados, ainda, de modo redutor, procurando-se, no essencial, a edificação de 

valores indicativos de prestação desportiva com base nos resultados obtidos. Assim, os 

resultados alcançados continuam sem refletir a realidade do jogo de futebol, que se 

carateriza por ser um jogo interativo, dinâmico, sendo os jogadores elementos 

constituintes de um sistema adaptativo complexo em interação permanente entre si e 

com o contexto. 

Tendo em conta as limitações anteriormente plasmadas, a presente tese teve como 

propósito estudar o jogo de futebol enquanto entidade complexa e adaptável a contextos 

situacionais. Desta forma, pretendeu-se obter informações contextualizadas que 

contribuissem de forma cientificamente sustentada para a modelação da performance 

desportiva neste jogo. Deste modo, no presente estudo, procurou-se analisar como 

equipas de distintos campeonatos, face a constrangimentos estruturais, como o espaço 

de jogo e, contextuais, como a interação no centro do jogo, tendem a adotar  padrões de 

conduta que, assentando em comportamentos individuais e coletivos, diferenciam 

dinâmicas específicas aos diferentes métodos de jogo ofensivo. Todavia, e tendo 

presente que a sincronização entre a teoria e a prática é uma necessidade absolutamente 

imprescindível para um desenvolvimento permanente da ciência, procurou-se, também, 

caraterizar a conceção dos treinadores acerca da especificidade das caraterísticas do 

jogo das diferentes equipas em estudo, bem como dos aspetos essenciais a observar no 

jogo. 

As considerações finais aqui apresentadas integram as influências conjuntas dos 

contributos particulares das diferentes fases do estudo realizado. A final, inscrevem-se 

reflexões acerca das possíveis implicações para o domínio da prática, bem como 

sugestões para investigações futuras na análise do jogo em futebol. 

Neste conspecto, e atendendo à natureza deste jogo, será de sublinhar, em primeiro 

lugar, a importância e a pertinência do recurso à metodologia observacional e, em 

particular, à técnica da análise sequencial. Esta opção metodológica tornou possível a 



Capítulo V 

278 
  

recolha dos dados sob um formato que permite reconstituir o “filme” dos 

acontecimentos na totalidade, tornando inteligíveis os eventos ocorridos, ultrapassando 

desta forma a opção metodológica mais comum que passa pela captação e 

armazenamento de informação isolada acerca dos diferentes eventos que, obviamente, 

carece da informação que permite perceber a cadeia acontecimental do jogo. 

Através da análise das sequências ofensivas que efetuámos mediante o recurso à técnica 

da análise sequencial de retardos, e tendo em conta os objetivos que havíamos postulado 

inicialmente, foi possível concluir que: 

i) No jogo de futebol e, em particular, na sua fase ofensiva, existem condutas que, 

devido ao seu elevado grau de regularidade e probabilidade, nos permitem 

afirmar que ocorrem para além do simples acaso; ademais, os resultados 

parecem demonstrar que essas condutas mantêm uma relação excitatória com 

determinadas condutas em detrimento de outras, permitindo a determinação de 

padrões de conduta e relações excitatórias de umas condutas em relação a outras 

que as antecedem ou lhes sucedem; 

ii) Para a generalidade das condutas elevadas à condição de conduta critério (em 

todos os métodos de jogo ofensivo), os seus padrões sequenciais são 

extremamente curtos, situando-se, na maioria dos casos, ao nível da primeira 

transição, tanto em termos prospetivos como retrospetivos. Tal facto, em 

conjunto com os valores reduzidos relativos à força de coesão entre as condutas 

excitadas, sustenta a conclusão de que o jogo de futebol, pela diversidade de 

soluções que o caraterizam e que são motivadas, entre outros fatores, pelo 

contexto de cooperação e oposição, se carateriza por alguma instabilidade 

relativamente às sequências ofensivas; 

iii) Existem relações excitatórias que certas condutas mantêm entre si e que 

aumentam a probabilidade de transições positivas para finais das sequências 

ofensivas com eficácia, variando em função do método de jogo ofensivo e das 

diferentes equipas analisadas; 

iv)  Existe um conjunto de condutas que consideramos de maior pendor ofensivo 

(tais como o drible, o remate, o cruzamento, o duelo e a intervenção do 

adversário sem êxito) por estarem, normalmente, mais relacionadas ou por 
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precederem situações de pré-finalização ou, então, porque excitam finais do 

processo ofensivo; 

v)  Os padrões sequenciais detetados revelam caraterísticas específicas de 

diferentes filosofias de jogo das equipas sob estudo.  

 

Na segunda parte desta tese procurámos, por um lado, aceder ao entendimento que os 

treinadores possuíam acerca de algumas das conclusões que obtivemos mediante o 

recurso à análise sequencial e, por outro, indagar sobre os principais aspetos a serem 

observados num jogo para, com base nessa observação e análise ser viável o 

planeamento de uma adequada intervenção.  

O recurso às entrevistas semi-estruturadas e a posterior análise dos dados através da 

análise de conteúdo revelaram as enormes potencialidades desta metodologia no sentido 

de fazer coligir os resultados obtidos com a prática dos especialistas que diariamente 

intervêm no treino de equipas de alto rendimento. Em nossa opinião, a forma 

complementar como estas duas metodologias foram utilizadas constitui um aspeto que 

diferencia este trabalho daqueles realizados até ao momento, porquanto a análise e a 

discussão dos resultados relacionados com os padrões sequenciais de conduta resulta, 

não só, de uma interpretação realizada pelo autor do trabalho, como também da análise 

destes experts. No mesmo sentido, as quatro tarefas de observação, análise, 

avaliação/diagnóstico e intervenção apresentadas foram edificadas tendo por base o 

depoimento destes treinadores, ultrapassando o tradicional reducionismo característico 

de alguns dos modelos vigentes na literatura, desenvolvidos sobretudo com base em 

conceptualizações teóricas. 

Neste sentido, quando incitados a analisar algumas das principais conclusões relativas 

aos diferentes padrões sequencias por nós detetados, constatou-se que o seu 

entendimento colidia, de certa forma, com o que nós próprios havíamos efetuado. 

Todavia, o conhecimento aprofundado que possuem acerca da análise do jogo permitiu 

que sugerissem algumas explicações próprias relativamente às diferenças verificadas. 

Esta análise foi sustentada, sobretudo, em aspetos estratratégico-táticos e, ainda, em 

aspetos técnico-táticos e nas características específicas dos jogadores que constituem as 

equipas. 

Será de realçar o facto de estes treinadores considerarem que os aspetos diferenciadores 
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das Ligas de futebol em estudo se estabelecem, essencialmente, ao nível dos fatores 

culturais e estratégico-táticos; no entanto, também analisaram, de forma detalhada, o 

percurso evolutivo que carateriza o jogo praticado nos diferentes países. No mesmo 

contexto, constataram que o estilo de jogo que carateriza cada uma das equipas em 

análise é resultado de uma cultura de jogo/identidade que persiste ao longo do tempo 

nessas instituições. Porém, essas características peculiares de cada um dos campeonatos 

e equipas em estudo não são imunes à influência das particularidades dos diferentes 

treinadores, dirigentes e jogadores que deles vão fazendo parte, sendo estes uma parte 

integrante e decisiva na dinâmica evolutiva de todo o processo. 

Por fim, e conscientes de que todo o trabalho de análise de jogo se sustenta na 

observação efetuada, não poderemos deixar de salientar as quatro tarefas propostas que 

resultaram da análise das entrevistas. Nesta fase do trabalho foram sistematizadas as 

fases de preparação, observação, avaliação/diagnóstico e intervenção que caraterizam 

grande parte do trabalho do treinador. 

Neste contexto, será de evidenciar que os treinadores atribuem uma importância maior à 

expressão tática da sua equipa do que à expressão tática do adversário. Assim, todo o 

processo de avaliação/diagnóstico é efetuado numa relação de antagonismo entre as 

características da própria equipa e as características da equipa adversária, para 

posteriormente se intervir, principalmente através da adaptação/modificação dos 

exercícios de treino, que visam, sobretudo, consolidar a funcionalidade geral e 

específica da organização do jogo da própria equipa mas, por vezes, também objetivam 

a operacionalização de algumas mudanças na forma de jogar em função de 

especificidades do adversário.  

Tornou-se evidente que os clubes se organizam, cada vez mais, a fim de edificarem 

departamentos cuja tarefa específica se centra na observação do jogo. Estes 

departamentos são organizados de acordo com os ideais dos treinadores que, 

normalmente, selecionam pessoas com uma sensibilidade para a observação e análise do 

jogo semelhantes aquela que eles próprios detêm.  

Apesar da análise efetuada nos ter permitido concluir que são analisadas grandes 

quantidades de informação, constatámos que os meios de análise utilizados são pouco 

sofisticados, tendo em conta os recursos atualmente existentes, especificamente 

vocacionados para a análise da performance desportiva. Tal facto deve-se, por um lado, 

à ausência de recursos financeiros e, por outro, ao desfasamento que existe entre os 



Capítulo V 

281 
  

dados que são obtidos mediante o recurso a esse tipo de software e às necessidades dos 

treinadores, uma vez que os eixos de análise preferidos estão relacionados com a 

dimensão estratégico-tática do jogo sendo menos importante o aspeto energético-

funcional (análise tempo-movimento). 

Desta forma, impõe-se, igualmente, realçar o facto de existir uma divergência clara 

entre aquilo que é a tendência geral da investigação e a publicação de cariz científico 

nesta área, que se centra, especialmente, na análise de dados relacionados com a 

expressão físico-motora dos atletas que se revelam importantes para o conhecimento da 

atividade e programação do treino, mas que não vão de encontro às expetativas dos 

treinadores, que centram a sua análise, sobretudo, na deteção de estruturas regulares de 

comportamento, de cariz estratégico-tático. Esta análise é efetuada, sobretudo, a “olho 

nu”, sendo as técnicas da análise sequencial de retardos e a análise de T-patterns duas 

das opções que permitem complementar esta análise de uma forma científica.   

 

Recomendações para o domínio da prática 

 

No decorrer dos resultados obtidos, apresentam-se, de seguida, algumas recomendações 

para o domínio da prática. Não pretendemos que estas sugestões se apresentem com um 

caráter definitivo ou inabalável, antes que contribuam para o incremento da qualidade 

dos processos de preparação das equipas a partir da explicitação dos resultados mais 

relevantes da presente investigação. 

Alguns dos trabalhos anteriormente realizados centraram-se na recolha de dados de 

diversas equipas e analisaram-nos de forma conjunta, tentando obter tendências ou 

padrões gerais do jogo que se encontram mais diretamente relacionadas com o sucesso 

ou insucesso das equipas. Relativamente a este aspeto, possuímos um entendimento 

distinto, uma vez que consideramos que cada equipa se constitui como uma identidade 

diferenciada, constituída por jogadores com características próprias e treinadores com 

ideias de jogo distintos. Desta forma, e tal como ficou comprovado pelos diversos 

padrões sequenciais obtidos através da análise sequencial de retardos, existem estruturas 

regulares de comportamento que se associam de forma mais evidente a uma equipa, mas 

não às outras.  

Por isso, as principais conclusões relativas aos padrões sequenciais de conduta que 
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foram anteriormente plasmadas (ver ponto 3.4) constituem referenciais para o domínio 

da prática especificamente para as equipas em questão, podendo os treinadores, a partir 

da sua análise, incrementar, ainda mais, a eficácia dos padrões que conduzem a finais de 

processo ofensivo com eficácia ou intervir no sentido de adaptar/modificar os padrões 

que se revelam menos eficazes. Estas constatações podem ser, igualmente, úteis para os 

treinadores de equipas adversárias, dado que com base no conhecimento das estruturas 

regulares do jogo que conduzem a uma maior ou menor eficácia das equipas oponentes, 

poderão desenvolver estratégias no sentido de inibir e/ou aproveitar determinados 

pontos fortes ou debilidades dessas equipas. Deste modo, o recurso a esta metodologia 

revela-se profícuo, complementando a análise que normalmente é efetuada pelos 

treinadores “a olho nu”. 

Todavia, existem aspetos que parecem ser comuns às equipas observadas e que poderão 

ser tidos em conta aquando da programação dos exercícios de treino. Assim, o futebol 

atual afigura-se-nos reclamar uma organização ofensiva em que é preciso responder de 

forma mais rápida e objetiva para que se possa desequilibrar uma lógica que se 

carateriza cada vez mais por um maior equilíbrio entre forças. 

Neste sentido, o contra-ataque e o ataque rápido reputam-se ser os métodos de jogo 

ofensivo que melhor respondem a esta lógica interaccional. Não obstante, enquanto no 

contra-ataque predomina uma obsessão por chegar rapidamente à zona de finalização, 

independentemente da qualidade com que se chega, no ataque rápido existe uma maior 

preocupação com a qualidade, sendo no equilíbrio destas situações que reside, em nossa 

opinião, a melhor solução, ou seja, no recurso a uma maior utilização de passes curtos e 

médios em largura e profundidade, realizados com a velocidade suficiente que permita 

os apoios sucessivos, a fim de propiciar uma maior variabilidade de ações.  

Contudo, não podemos deixar de referir o sucesso decorrente do jogo praticado pela 

equipa do Barcelona, assente, sobretudo, na realização de ataques posicionais mediante 

a realização de um elevado número de passes curtos, laterais e diagonais, progredindo 

de forma controlada no sentido vertical e longitudinal. Porém, uma análise cuidada 

permite concluir que muitas destas situações que terminam com eficácia (apesar de se 

caracterizarem por serem sequências de ataque posicional), resultam, na sua fase final, 

de um passe ou uma ação individual executada com a velocidade e criatividade 

necessárias para desequilibrar a estrutura defensiva adversária, originando aquilo a que 

chamaríamos de um “ataque combinado” ou “misto”, dado que combinam as 
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características típicas de um ataque posicional com as de um contra-ataque ou ataque 

rápido. Posto isto, pensamos que a variação dos espaços em que se progride, bem como 

a alternância entre ações individuais e combinações coletivas, são comportamentos 

conducentes a situações de sucesso na fase ofensiva, evitando, deste modo, a 

previsibilidade. 

Outra constatação que se afigura comum às equipas analisadas prende-se com o facto do 

passe longo (em profundidade), conduzir, por regra, a finais do processo ofensivo sem 

eficácia ou a situações que permitem a continuidade do processo ofensivo. Apesar de 

aparentemente estar relacionado com algum insucesso, não consideramos que a 

execução deste gesto técnico deva deixar de ser incentivada. Julgamos sim que, em 

função das características dos jogadores, deverá ser incentivada a sua utilização nos 

contextos mais favoráveis, porque, quando realizado com precisão, poderá causar 

desequilíbrios na estrutura defensiva adversária. 

Tendo presente que as três equipas analisadas são equipas de excelência, torna-se 

importante referir que a tendência que existe para o “plágio” do modelo de jogo destas 

equipas nem sempre é o caminho certo. É tarefa de cada treinador desenvolver um 

modelo de treino que acompanhe as necessidades do jogo e que permita aproveitar o 

máximo das capacidades dos seus jogadores, considerando que este processo se define 

como uma “descoberta guiada” que deverá ter em conta não só o contexto cultural, mas 

também o trauma de relações que existem no seio do grupo. 

As opiniões dos treinadores por nós entrevistados surgem na linha de entendimento que 

anteriormente descrevemos; contudo, foi possível discernir que a organização dos 

exercícios de treino deverá ter em conta a lógica do jogo, possibilitando que os 

jogadores se coloquem em situação de transição defensiva quando perdem a bola e de 

organização defensiva se não a conseguirem recuperar nos instantes imediatos. Por seu 

turno, o processo ofensivo apresenta uma maior variabilidade no que concerne ao aspeto 

comportamental, estando dependente da zona onde a bola circula. Neste conspecto, 

impõe-se que o treinador programe situações que possibilitem um desempenho dos 

jogadores, mais programado em zonas perto da baliza que defendem, passando para 

situações de alguma ordem no setor intermédio e terminando em situações indutoras de 

maior criatividade em zonas do sector ofensivo. 

No mesmo sentido, e porque constituem tendências evolutivas do jogo/treino 

diretamente referidas pelos treinadores, existem dois desafios que se colocam 
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atualmente no contexto do treino: o primeiro prende-se com o desenvolvimento de 

exercícios que possibilitem o treino dos momentos de ligação entre os quatro momentos 

do jogo; o segundo prende-se com o desenvolvimento de exercícios de treino que 

possibilitem a execução dos esquemas táticos de forma ainda mais sistematizada. 

Acresce que o conhecimento das quatro tarefas propostas (observação, análise, 

avaliação/diagnóstico e intervenção) por parte de todos aqueles que intervêm no 

processo de treino e que pretendem incrementar a performance dos seus 

jogadores/equipas, poderá constituir-se como um ponto de partida para um processo de 

treino sistematizado numa prespetiva dinâmica de interação entre elas. 

 

Sugestões para futuras investigações na área da análise do jogo em Futebol 

 

Tendo por base a reflexão sobre algumas opções tomadas ao longo da investigação 

realizada, a interpretação e direção dos resultados e algumas das limitações inerentes ao 

estudo, passamos a explicitar algumas sugestões para futuros estudos. 

Assim, dado que uma das principais limitações que constatámos aquando da recolha dos 

dados relativos à observação dos jogos se deteve com o tempo que as mesmas 

implicam, consideramos que a elaboração da macro no software Excel permitiu 

diminuir consideravelmente esse tempo; ainda assim, o desenvolvimento de um sistema 

táctil para aplicação, por exemplo, em touthcpad, com uma ligação direta para vídeo 

que possibilite a recolha das imagens de forma direta após a análise dos padrões, 

consistirá um avanço significativo em termos metodológicos. 

A análise dos padrões sequenciais de conduta em função de determinados aspetos 

situacionais, como o local da realização da prova (casa/fora), o resultado momentâneo 

do jogo e a qualidade da oposição poderão fornecer resultados significativos para a 

compreensão do jogo destas equipas nas diversas situações. 

A deteção de T-patterns será um caminho profícuo nesta área, uma vez que, na sua 

deteção, é tido em conta o fator tempo, extremamente importante no contexto deste 

jogo. 

Entendemos que as quatro tarefas propostas (observação, análise, avaliação/diagnóstico 

e intervenção) se constituem como um ponto de partida, uma vez que poderão, ainda, 
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ser complementadas com mais informação detalhada acerca de cada uma delas. Para tal 

será necessário desenvolver um guião que permita atingir esse objetivo específico, no 

sentido de ser aplicado a mais treinadores e de diversos níveis competitivos. 

Consideramos pertinente avaliar e comparar as perspetivas que possuem os treinadores, 

os analistas/observadores e os próprios jogadores acerca da importância/pertinência 

deste processo e da forma como ele é aplicado.   
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Anexo 1 

 

Versão Preliminar do guião da entrevista 

 
Caro Professor(a)/Treinador, 

 

Encontro-me neste momento a realizar um trabalho de doutoramento na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, supervisionado pelo Professor Doutor José Carlos 

Leitão, Professor Doutor Jorge Campaniço e Professora Doutora Teresa Anguera, que 

se centra na observação e análise do jogo de Futebol. Para tal, numa primeira fase do 

estudo, foi efectuada uma análise dos diferentes métodos de jogo ofensivo em três 

equipas com características específicas (Barcelona, Inter de Milão e Manchester 

United), mediante o recurso a um instrumento de observação elaborado especificamente 

para este propósito. 

Numa segunda fase, pretendo, por um lado, aceder ao entendimento que os treinadores 

possuem sobre os resultados obtidos na primeira fase do estudo e, por outro, conhecer 

quais os aspectos que os treinadores consideram ser mais importantes na observação do 

jogo, como se organizam objectivamente no sentido de planear essa observação e qual a 

intervenção que resulta de todo esse processo. 

Neste sentido, o guião da entrevista que segue em anexo, foi concebido com o intuito de 

consultar os treinadores sobre a problemática a que me refiro. 

No entanto, a utilização de uma entrevista como instrumento de recolha de informação 

envolve sempre a certificação da sua validade, o que implica, normalmente, uma 

consulta a especialistas externos que se constituam como um factor de isenção na 

análise da construção e conteúdo destes instrumentos. 

É nesta qualidade de especialista que me dirijo a si, solicitando a sua opinião acerca da 

entrevista que junto em anexo. Esta crítica, podendo ser extensível a outras observações 

que entender fazer, deve focar objectivamente a sua opinião relativamente à dificuldade 

das perguntas, sentido que elas possam ter, à linguagem utilizada, e até à 

dificuldade das respostas que, eventualmente, implicarão. 

Sinta-se com toda a disponibilidade para criticar seja o que for, por excesso ou por 

defeito. A sua opinião será fundamental e de elevada importância, seja para retirar, 

acrescentar ou reformular algumas das questões.  

Estou ciente do tempo e incómodo que, eventualmente, lhe causarei. Todavia, não seria 

tarefa fácil encontrar outras soluções de tão elevada competência quanto a sua. 

A sua ajuda é imprescindível e antecipadamente agradecida. 

Atenciosamente, 

Hugo Miguel Borges Sarmento  
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Doutoramento em Ciências do Desporto 

Observação e Análise do Jogo 

O presente trabalho insere-se no âmbito de um Doutoramento em Ciências do desporto 

que se centra na observação e análise do jogo de Futebol. Para tal, numa primeira fase 

do estudo, foi efectuada uma análise dos diferentes métodos de jogo ofensivo em três 

equipas com características específicas (Barcelona, Inter de Milão e Manchester 

United). 

Nesta fase do trabalho, mediante o recurso a entrevistas a treinadores de equipas de alto 

rendimento, pretendemos aceder ao entendimento que os treinadores possuem sobre os 

resultados obtidos na primeira fase do nosso estudo, e também conhecer quais os 

aspectos que os treinadores consideram ser mais importantes na observação do jogo, 

como se organizam objectivamente no sentido de planear essa observação e qual a 

intervenção que resulta de todo esse processo. 

  

Identificação 

1. Idade:_____ anos 

 

Formação Académica 

2. Grau académico mais elevado: 

 1º Ciclo do Ensino Básico                                       Licenciatura 

 2º Ciclo do Ensino Básico                                       Mestrado 

 3º Ciclo do Ensino Básico                                       Doutoramento 

                     Ensino Secundário                                                   Outro. Qual?_______ 

 Bacharelato 

 

Situação Profissional 

3. Experiência enquanto treinador:_____anos 

4. Tem curso de treinador homologado pela Federação Portuguesa de Futebol? 

  Sim. Que nível? ____ 

 Não 
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Guião da Entrevista - PARTE I  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Doutoramento em Ciências do Desporto 

Observação e Análise do Jogo 

O presente trabalho insere-se no âmbito de um Doutoramento em Ciências do desporto 

que se centra na observação e análise do jogo de Futebol. Para tal, numa primeira fase 

do estudo, foi efectuada uma análise dos diferentes métodos de jogo ofensivo em três 

equipas com características específicas (Barcelona, Inter de Milão e Manchester 

United). 

Nesta fase do trabalho, mediante o recurso a entrevistas a treinadores de equipas de alto 

rendimento, pretendemos aceder ao entendimento que os treinadores possuem sobre os 

resultados obtidos na primeira fase do nosso estudo, e também conhecer quais os 

aspectos que os treinadores consideram ser mais importantes na observação do jogo, 

como se organizam objectivamente no sentido de planear essa observação e qual a 

intervenção que resulta de todo esse processo. 

Identificação 

1. Idade:_____ anos 

 

Formação Académica 

2. Grau académico mais elevado: 

 1º Ciclo do Ensino Básico                                       Licenciatura 

 2º Ciclo do Ensino Básico                                       Mestrado 

 3º Ciclo do Ensino Básico                                       Doutoramento 

                     Ensino Secundário                                                   Outro. Qual?_______ 

 Bacharelato 

 

Situação Profissional 

3. Experiência enquanto treinador:_____anos 

4. Tem curso de treinador homologado pela Federação Portuguesa de Futebol? 

  Sim. Que nível? ____ 

 Não 

 

Guião da Entrevista  

Local __________________ 
Data___/___/___ 
Hora de início: 
____h____ 
Hora de fim: ___h___ 
Duração: ___h____ 
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PARTE I 

1- Ao longo dos anos, “a análise do jogo entendida como o estudo do jogo a partir da 

observação da actividade dos jogadores e das equipas”, tem vindo a ser alvo de uma 

importância acrescida. Em que medida considera que o recurso à análise do jogo (da sua 

equipa, bem como das equipas adversárias) pode contribuir para o sucesso da sua 

equipa? 

 

2- Existem vários aspectos que estão na base da eficácia da observação. Que 

características considera essenciais para que um treinador/analista consiga efetuar uma 

observação eficaz? 

3 - Suponho que habitualmente realiza a observação prévia das equipas adversárias. 

Quem realiza essa observação e que meios utiliza?  

 

4 - O processo de observação e análise das equipas adversárias possibilita que disponha 

da informação que necessita ou considera pertinente relativamente ao jogo e aos 

jogadores dessas equipas. O que é que pretende observar/conhecer nas equipas 

adversárias e porquê? 

 

5 - Após dispor dos resultados da observação e análise das equipas adversárias, de que 

forma faz chegar essa informação aos jogadores (reuniões, vídeos, cd´s, organização dos 

exercícios de treino, etc…)? 

 

6- Ao dispor de toda a informação, suponho que se sinta mais preparado para aquilo que 

poderá vir a ocorrer durante o jogo. Peço-lhe agora que se centre no seu desempenho 

enquanto dirige um jogo. O que é que tende a observar concretamente? Porquê? 

 

7 - A observação que realiza durante o jogo permite-lhe recolher dados relativamente 

aos diversos acontecimentos respeitantes à sua equipa, bem como à equipa adversária. 

Perante esta informação que vai recolhendo, de que forma realiza a sua intervenção 

durante o jogo (fala, faz sinais combinados, alterações, etc…)? 
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8 - A análise que efectua dos jogos da sua própria equipa restringe-se à resultante da 

observação que efetua no próprio jogo, ou efectua também outro tipo de análise mais 

pormenorizada após a realização do jogo, recorrendo a gravações de vídeo, software 

específicos, etc? Qual a informação que pretende adquirir através deste processo? 

 

9 - Ao dispor dessa informação, como a comunica aos atletas e de que forma baseia a 

sua intervenção? 

 

10 - Provavelmente, ao longo da sua carreira não teve sempre os mesmos 

objectivos/preocupações relativamente à observação do jogo. Consegue descrever-me 

quais as principais alterações ocorridas, ao longo da sua carreira, em relação aquilo que 

observa num jogo e quais os factores responsáveis por essa mudança? 

 

11 - Durante um jogo existem diversos fatores relacionados com o próprio jogo, mas 

também com o ambiente em torno do mesmo, que influenciam os diversos 

intervenientes e que podem também exercer alguma influência sobre a qualidade da 

observação que um treinador efectua. Tem a percepção da influência destas variáveis na 

sua atividade durante o jogo? Quais os fatores que considera que mais o afectam? 

 

 

PARTE II 

 

1- O futebol, sendo uma linguagem universal, não é igual em todos os campeonatos, 

nomeadamente nos campeonatos anteriormente referidos (Inglês, Espanhol, Italiano). O 

que carateriza, em sua opinião, cada um deles? 

2- Como disse anteriormente, o estudo que realizei centrou-se nas equipas do Inter de 

Milão (campeã europeia), Manchester United (no ano em que não foi campeã) e 

Barcelona (campeã de Espanha, derrotada na meia final da Champions pelo Inter). 

Como descreveria as características (O estilo de jogo?) essenciais do jogo destas três 

equipas? 

3- Qual o método de jogo ofensivo (contra-ataque, ataque-rápido, ataque posicional) 

que priveligia, se é que priveligia algum especificamente e porquê? 
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4- Considera que a relação numérica (por exemplo, superioridade numérica, 

inferioridade numérica, etc.), a zona do campo e a acção (por exemplo, desarme, 

interceção, etc…) mediante a qual é realizada a recuperação da posse da bola, são 

determinantes na definição da estratégia de transição defesa-ataque? Justifique. Em 

caso afirmativo, de que forma?  

 

5- Os resultados do nosso estudo, sugerem que existem determinados gestos técnicos 

que estão mais relacionados com a fase de construção do processo ofensivo, como o 

passe (curto/longo), a receção/controle e a condução da bola, enquanto outros parecem 

estar mais relacionados com a fase de pré-finalização e/ou finalização, como o drible, o 

cruzamento e o remate. De que forma a execução destes gestos técnicos poderão 

contribuir para uma dinâmica específica de cada método de jogo ofensivo nas diferentes 

equipas? 

 

6- A eficácia (obtenção de golo, remate à baliza, etc.) a que conduz a execução de cada 

um destes gestos técnicos é diferente de equipa para equipa e também em função dos 

diferentes Métodos de Jogo Ofensivo. Esta eficácia também é influenciada pela zona do 

terreno de jogo onde são executadas as acções, e pela relação numérica no centro do 

jogo. Qual a sua percepção em relação à eficácia que estes gestos técnicos (por 

exemplo, drible, cruzamento, remate, etc.) poderão conduzir nas diferentes equipas em 

função dos métodos de jogo ofensivo? 
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Anexo 2 

 

Versão final do guião da entrevista 

 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Doutoramento em Ciências do Desporto 

Observação e Análise do Jogo 

O presente trabalho insere-se no âmbito de um Doutoramento em Ciências do desporto 

que se centra na observação e análise do jogo de Futebol. Para tal, numa primeira fase 

do estudo, foi efectuada uma análise dos diferentes métodos de jogo ofensivo em três 

equipas com características específicas (Barcelona, Inter de Milão e Manchester 

United). 

Nesta fase do trabalho, mediante o recurso a entrevistas a treinadores de equipas de alto 

rendimento, pretendemos aceder ao entendimento que os treinadores possuem sobre os 

resultados obtidos na primeira fase do nosso estudo, e também conhecer quais os 

aspectos que os treinadores consideram ser mais importantes na observação do jogo, 

como se organizam objectivamente no sentido de planear essa observação e qual a 

intervenção que resulta de todo esse processo. 

Identificação 

1. Idade:_____ anos 

 

Formação Académica 

2. Grau académico mais elevado: 

 1º Ciclo do Ensino Básico                                       Licenciatura 

 2º Ciclo do Ensino Básico                                       Mestrado 

 3º Ciclo do Ensino Básico                                       Doutoramento 

                     Ensino Secundário                                                   Outro. Qual?_______ 

 Bacharelato 

 

Situação Profissional 

3. Experiência enquanto treinador:_____anos 

4. Tem curso de treinador homologado pela Federação Portuguesa de Futebol? 

  Sim. Que nível? ____ 

 Não 

 

Local __________________ 
Data___/___/___ 
Hora de início: 
____h____ 
Hora de fim: ___h___ 
Duração: ___h____ 
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Guião da Entrevista  

PARTE I 

1- Ao longo dos anos, “a análise do jogo entendida como o estudo do jogo a partir da 

observação da atividade dos jogadores e das equipas”, tem vindo a ser alvo de uma 

importância acrescida. Em que medida considera que o recurso à análise do jogo (da sua 

equipa, bem como das equipas adversárias) pode contribuir para o sucesso da sua 

equipa? 

 

2- Existem vários aspetos que estão na base da eficácia da observação. Que 

características considera essenciais para que um treinador/analista consiga efetuar uma 

observação eficaz? 

3 - Suponho que habitualmente realiza a observação prévia das equipas adversárias. 

Quem realiza essa observação e que meios utiliza?  

 

4 - O processo de observação e análise das equipas adversárias possibilita que disponha 

da informação que necessita ou considera pertinente relativamente ao jogo e aos 

jogadores dessas equipas. O que é que pretende observar/conhecer nas equipas 

adversárias e porquê? 

 

5 - Após dispor dos resultados da observação e análise das equipas adversárias, de que 

forma faz chegar essa informação aos jogadores (reuniões, vídeos, cd´s, organização dos 

exercícios de treino, etc…)? 

 

6- Ao dispor de toda a informação, suponho que se sinta mais preparado para aquilo que 

poderá vir a ocorrer durante o jogo. Peço-lhe agora que se centre no seu desempenho 

enquanto dirige um jogo. O que é que tende a observar concretamente? Porquê? 

 

7 - A observação que realiza durante o jogo permite-lhe recolher dados relativamente 

aos diversos acontecimentos respeitantes à sua equipa, bem como à equipa adversária. 

Perante esta informação que vai recolhendo, de que forma realiza a sua intervenção 

durante o jogo (fala, faz sinais combinados, alterações, etc…)? 
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8 - A análise que efetua dos jogos da sua própria equipa restringe-se à resultante da 

observação que efetua no próprio jogo, ou efetua também outro tipo de análise mais 

pormenorizada após a realização do jogo, recorrendo a gravações de vídeo, software 

específicos, etc? Qual a informação que pretende adquirir através deste processo? 

 

9 - Ao dispor dessa informação, como a comunica aos atletas e de que forma baseia a 

sua intervenção? 

 

10 - Provavelmente, ao longo da sua carreira não teve sempre os mesmos 

objetivos/preocupações relativamente à observação do jogo. Consegue descrever-me 

quais as principais alterações ocorridas, ao longo da sua carreira, em relação àquilo que 

observa num jogo e quais os fatores responsáveis por essa mudança? 

 

11 - Durante um jogo existem diversos fatores relacionados com o próprio jogo, mas 

também com o ambiente em torno do mesmo, que influenciam os diversos 

intervenientes e que podem também exercer alguma influência sobre a qualidade da 

observação que um treinador efetua. Tem a perceção da influência destas variáveis na 

sua atividade durante o jogo? Quais os fatores que considera que mais o afetam? 

 

 

PARTE II 

 

1- O futebol, sendo uma linguagem universal, não é igual em todos os campeonatos, 

nomeadamente nos campeonatos anteriormente referidos (Inglês, Espanhol, Italiano). O 

que carateriza, em sua opinião, cada um deles? 

2- Como disse anteriormente, o estudo que realizei centrou-se nas equipas do Inter de 

Milão (campeã europeia), Manchester United (no ano em que não foi campeã) e 

Barcelona (campeã de Espanha, derrotada na meia final da Champions pelo Inter). 

Como descreveria as caraterísticas essenciais do jogo destas três equipas? 

3- Qual o método de jogo ofensivo (contra-ataque, ataque rápido, ataque posicional) que 

privilegia, se é que privilegia algum especificamente e porquê? 
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4- Considera que a relação numérica (por exemplo, superioridade numérica, 

inferioridade numérica, etc.), a zona do campo e a ação (por exemplo, desarme, 

interceção, etc…) mediante a qual é realizada a recuperação da posse da bola, são 

determinantes na definição da estratégia de transição defesa-ataque? Justifique. Em 

caso afirmativo, de que forma?  

 

5- Os resultados do nosso estudo, sugerem que existem determinados gestos técnicos 

que estão mais relacionados com a fase de construção do processo ofensivo, como o 

passe (curto/longo), a receção/controle e a condução da bola, enquanto outros parecem 

estar mais relacionados com a fase de pré-finalização e/ou finalização, como o drible, o 

cruzamento e o remate. De que forma a execução destes gestos técnicos poderão 

contribuir para uma dinâmica específica de cada método de jogo ofensivo nas diferentes 

equipas? 

 

6- A eficácia (obtenção de golo, remate à baliza, etc.) a que conduz a execução de cada 

um destes gestos técnicos é diferente de equipa para equipa e também em função dos 

diferentes métodos de jogo ofensivo. Esta eficácia também é influenciada pela zona do 

terreno de jogo onde são executadas as ações, e pela relação numérica no centro do 

jogo. Qual a sua perceção em relação à eficácia que estes gestos técnicos (por exemplo, 

drible, cruzamento, remate, etc.) poderão conduzir nas diferentes equipas em função dos 

métodos de jogo ofensivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


