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RESUMO 

 

Os Jogos Reduzidos (JR) são frequentemente utilizados pelos treinadores para o 

desenvolvimento técnico-táctico dos jogadores e também, cada vez mais, da aptidão aeróbia 

(Rampinini et al., 2007). 

O objectivo deste estudo foi determinar os efeitos da utilização de diferentes JR, com variação 

do número de jogadores e espaço de jogo, ao nível do comportamento técnico-táctico 

(indicadores técnico-tácticos - ITT) e da carga interna (Frequência Cardíaca - FC) de jovens 

jogadores em Futebol. 

Foram avaliados doze jogadores, pertencentes a um clube de nível Distrital, com média (SD) 

de 12,3 (0,9) anos de idade, 3,0 (1,1) anos de prática, 47,2 (10,1) Kg de peso e 156 (11) cm de 

altura, durante a sua participação em JR de 6x6 (60x40m) e 3x3 (30x25m), durante 10 minutos. 

Para caracterizar o comportamento técnico-táctico foi utilizada a observação de imagens 

captadas por uma câmara de vídeo e posterior análise com recurso a um sistema de notação 

manual. Para a avaliação da FC foi utilizado o Polar Team System. Na análise dos dados 

recorremos aos procedimentos da estatística descritiva e ao teste não paramétrico de 

“Wilcoxon”. Para tratamento dos dados utilizámos o software “Statistical Package for Social 

Sciences” (SPSS) versão 16.0. O nível de significância utilizado foi de P<0,05. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas relativamente aos ITT: tempo de 

posse de bola, número de intervenções no jogo, contactos na bola, passes certos, remates e 

golos. Relativamente à carga interna, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas ao nível da FCméd e do tempo passado na Zona 2 (75-84% FCmáx).  

Os JR provocaram exigências fisiológicas elevadas nos jogadores, independentemente do JR 

utilizado. A redução do número de jogadores e do espaço de jogo promoveu uma maior 

frequência dos ITT, mantendo um nível de intensidade do exercício idêntico. 

 

PALAVRAS CHAVE: Futebol, Jogos Reduzidos, Indicadores Técnico-Tácticos, Frequência 

Cardíaca. 
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ABSTRACT 

 

Small-sided games (SSG) are frequently used by coaches as a method to improve the 

technical-tactical abilities of soccer players and also, increasingly, their aerobic fitness 

(Rampinini et al., 2007). 

The aim of this study was then to determine the consequences of using a diversity of SSG, 

through the variation of the number of players and pitch size, either in terms of the technical-

tactical behavior (technical-tactical indicators - TTI) and of the internal load (Heart Rate - HR) for 

young male soccer players. 

Twelve district level players were assessed with a mean (SD) of 12.3 (0.9) years of age, 3.0 

(1.1) years of practice, 47.2 (10.1) kg of weight, and 156 (11) cm of height. Their assessment 

took place while they were participating in SSG of 6x6 players (60x40m) and 3x3 players 

(30x25m) for a period of 10 minutes. In order to characterize the technical-tactical behavior it 

was used the material recorded during the games by a video camera. The captured footage 

was subsequently analyzed using a hand notation system. The Polar Team System was used 

for the evaluation of HR. The data analysis was done following the procedures of descriptive 

statistics and the nonparametric Wilcoxon Test. For data analysis we used the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 16.0 version. The level of significance used was P<0.05. 

Significant statistical differences were found in relation to the TTI: time of possession, number of 

interventions in the game, contacts with the ball, correct passes, shots and goals. Relatively to 

the internal load, differences were statistically significant at the mean HR and time spent in 

Zone 2 (75-84% maximum HR). 

SSG led to high physiological demands on players, regardless of the SSG used. The reduction 

of the number of players and pitch area resulted in a greater frequency of TTI, while the level of 

exercise intensity was identical. 

 

KEYWORDS: Soccer, Small-Sided Games, Technical-Tactical Indicators, Heart Rate. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Inserido nos Jogos Desportivos Colectivos, o jogo de Futebol é comummente 

aceite como um dos mais imprevisíveis e aleatórios devido ao seu 

envolvimento aberto, elevado número de jogadores e grande dimensão do 

espaço de jogo apresentando, por isso, uma enormíssima variabilidade das 

situações de jogo e transportando, a todo o momento, um elevadíssimo grau de 

incerteza. 

Durante muitos anos, entendeu-se o treino do Futebol como o desenvolvimento 

das acções técnicas e da condição física, sem a preocupação de o 

contextualizar em relação às particularidades das condições específicas da 

competição. 

No entanto, no presente, o futebol é visto como uma modalidade complexa que 

não decorre apenas da execução motora, mas sobretudo do conhecimento, 

compreensão, tomada de decisão e capacidade de acção em situação de jogo, 

pelo que a separação dos factores de jogo deixou há muito de ser uma opção 

válida levando a que o treino tenha, forçosamente, de ser um processo 

referenciado pela lógica interna do jogo, dirigido em função da sua 

especificidade e atendendo sempre à sua natureza fundamental. 

O conhecimento profundo do jogo e do esforço desenvolvido pelos jogadores 

permite descrever o futebol como uma modalidade acíclica de alta intensidade, 

que requer dos jogadores a repetição de diversas actividades (corrida lenta, 

sprints, saltos, etc.) durante os 90 minutos de jogo (Mohr et al., 2003; Bangsbo 

et al., 2006a) a uma intensidade muito próxima do limiar anaeróbio, 

normalmente entre os 80-90% da frequência cardíaca máxima (FCmáx) (Stolen 

et al., 2005).  
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Este conhecimento levou a considerar que os jogadores, que possuem alta 

aptidão aeróbia, são capazes de percorrer maiores distâncias durante o jogo, 

participar num maior número de situações de jogo decisivas, aumentar o 

número de sprints realizados (Helgerud et al., 2001), melhorar a sua 

recuperação após os esforços anaeróbios (Aziz et al., 2007), atenuar a 

diminuição do desempenho no segundo tempo de jogo (Ekblom, 1986) e 

aumentar o desempenho global durante um jogo de futebol (Wisloff et al., 1998; 

McMillan et al., 2005a; Stolen et al., 2005).  

Deste modo, uma vez que é um pré-requisito do jogo de futebol moderno 

(McMillan et al., 2005b), sugere-se a necessidade de dar uma maior ênfase ao 

treino aeróbio (Helgerud et al, 2001; Chamari et al., 2005; Bangsbo et al., 

2006a) utilizando, para esse fim, protocolos de treino mais específicos, 

envolvendo trabalhos com bola e intensidades elevadas (90-95% da FCmáx) 

(Hoff et al., 2002). 

Estes dados adquirem ainda uma maior relevância se atendermos aos 

resultados obtidos pelo estudo de Vanttinen et al. (2007), que permitiram 

concluir que a prestação dos jovens (antes da puberdade), depende ainda mais 

da produção de energia aeróbia do que a dos adultos. 

Assim, os treinadores devem planear e organizar o treino diário com o objectivo 

único de optimizar a preparação, sabendo que a chave para o sucesso deste 

processo reside na utilização de situações que possam ser directamente 

transferidas para a competição, pelo que, segundo Eniseler (2005), se torna 

essencial quantificar os estímulos aplicados aos jogadores, de modo que os 

treinadores possam aplicar e corrigir com precisão a intensidade de treino. 
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Sabendo que a capacidade de monitorizar a intensidade dos exercícios durante 

os treinos de futebol pode ser utilizada para fornecer informação pertinente aos 

treinadores, no que diz respeito aos estímulos de treino aplicados (Coutts et al., 

2009) torna-se muito comum hoje em dia o controlo dos mesmos, através da 

utilização de aparelhos de monitorização da Frequência Cardíaca (FC) 

(Bangsbo et al., 2006b), uma vez que são instrumentos fiáveis para aferir a 

intensidade do esforço produzido pelos jogadores (Ali & Farrally, 1991; Hoff et 

al., 2002; Esposito et al., 2004; Eniseler, 2005; Little & Williams, 2007). 

A caracterização dos mais variados exercícios de treino, conduziram os 

treinadores a uma cada vez maior utilização dos Jogos Reduzidos (JR) como 

exercícios específicos de treino. Isto porque, apresentam estímulos de treino 

comparáveis aos de corridas intermitentes de curta duração (Sassi et al., 2004; 

Reilly & White, 2004; Impellizzeri et al., 2006; Dellal et al., 2008), podem 

estimular FC próximas dos 90-95% da FCmáx (Hoff et al., 2002) e aumentar a 

eficiência do treino pelo facto de serem mais específicos, devido à inclusão de 

acções como o passe, o cabeceamento, o tackle, etc. (Reilly & White, 2004; 

Rampinini et al., 2007), ajudando a replicar as exigências que são 

experienciadas durante o jogo (Mallo & Navarro, 2008).  

Jensen et al. (2007) acabaram mesmo por concluir, num estudo efectuado com 

jogadores profissionais, que a utilização adicional de 30 minutos de JR, uma 

vez por semana durante a época, aumenta vincadamente a capacidade 

aeróbia, a potência anaeróbia e a capacidade de realizar exercícios 

intermitentes (específicos do futebol).  

Deste modo, os JR surgem, indubitavelmente, como um instrumento de treino 

diário essencial na gestão que os treinadores efectuam contra as limitações 
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temporais a que estão sujeitos, sobretudo no que diz respeito àqueles que 

desenvolvem o seu trabalho ao nível da formação. No entanto, existe a 

necessidade de avaliar com exactidão a especificidade dos estímulos aplicados 

pela sua utilização.  

Neste sentido, Rampinini et al. (2007) chamam a atenção para as 

características e regras utilizadas nos JR, uma vez que estas têm de ser 

cuidadosamente escolhidas, pois cada elemento pode influenciar de forma 

determinante a actividade dos jogadores. Esta preocupação é reforçada por 

Dellal et al. (2008) quando mencionam que a principal dificuldade durante os 

JR é o controlo da actividade dos jogadores, uma vez que, a escolha do 

número dos jogadores, a presença (ou não) de guarda-redes (GR) e as 

instruções no jogo afectam a intensidade dos exercícios, verificada pelas 

respostas da FC. 

Assim, alguns estudos examinaram o modo como a utilização e/ou 

manipulação das variáveis espaço de jogo (Tessitore et al., 2006; Kelly & Drust, 

2008), número de jogadores (Owen et al., 2004; Williams & Owen, 2007), 

encorajamento por parte dos treinadores (Rampinini et al., 2007; Sampaio et 

al., 2007), presença de GR (Mallo & Navarro, 2008; Dellal et al., 2008) e regime 

do exercício (Hill-Haas et al., 2009) podem influenciar a intensidade dos JR. 

Nos vários estudos, que têm por base a utilização dos JR, encontramos 

resultados assaz pertinentes, no que diz respeito à sua utilização na 

conceptualização dos meios de treino por parte dos treinadores, que permitem 

concluir a validade da sua utilização sob o ponto de vista fisiológico (Hoff et al., 

2002; Sassi et al., 2004; Little & Williams, 2006, 2007; Tessitore et al., 2006; 

Impellizzeri et al., 2006; Jones & Drust, 2007; Dellal et al., 2008; Kelly & Drust, 
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2008; Katis & Kellis, 2009), para além da referência ao facto de se tratar de 

actividades eficientes em termos de aproveitamento do tempo de treino (Little & 

Williams, 2006; Williams & Owen, 2007; Hill-Haas et al., 2008), já que 

melhoram simultaneamente os aspectos técnicos, tácticos e físicos do jogo 

(Owen et al., 2004; Tessitore et al., 2006; Impellizzeri et al., 2006; Dellal et al., 

2008). 

Apesar da pertinência do mencionado anteriormente, os métodos de pesquisa 

parecem, de uma forma geral, ter promovido o estudo dos efeitos fisiológicos 

dos JR, enquanto parecem esquecer os efeitos dos mesmos relativamente às 

variáveis técnico-tácticas, já que foram poucos os estudos que investigaram os 

efeitos das variações dos exercícios na performance técnico-táctica dos 

jogadores, em exercícios específicos de Futebol. 

No entanto, enquanto actividade, o futebol apresenta um conjunto de indivíduos 

em interacção mútua com base numa relação de cooperação/oposição, sendo 

que a lógica interior do jogo é a expressão dos seus objectivos, manifestando-

se, por um lado, na procura do golo e, por outro, na defesa da baliza. 

Neste sentido, a equipa com posse de bola desenrola um conjunto de acções 

ofensivas que visam a manutenção da posse de bola e/ou a concretização do 

golo, enquanto a equipa sem posse de bola realiza acções defensivas que 

procuram evitar a progressão da bola em direcção à sua baliza, tentando não 

sofrer golo e recuperar a posse de bola para poder assumir a iniciativa do jogo. 

Deste modo, a avaliação técnico-táctica do jogo pressupõe, por parte dos 

treinadores e investigadores, a clarificação e estruturação de indicadores do 

jogo que possibilitem a sua orientação no treino e respectiva regulação em 

competição. 
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Este trabalho surge assim, da referida necessidade de recorrer constante e 

incessantemente à investigação de forma a promover o desenvolvimento dos 

métodos de treino no futebol e, fundamentalmente, com a intenção de 

contribuir para a contínua caracterização de um dos principais exercícios de 

treino do futebol moderno - o JR, uma vez que julgamos ser necessária uma 

intervenção consciente e racional dos treinadores, para a qual é indispensável 

uma actualização constante dos conhecimentos sobre os seus mais diversos 

domínios. 

Um trabalho desta natureza torna-se, no nosso entender, pertinente na medida 

em que permitirá recolher informação valiosa para o processo de treino em 

futebol, no que diz respeito à selecção de exercícios contextualizados por parte 

dos treinadores, como meios privilegiados do treino, organizados e 

direccionados às competências dos jogadores e à especificidade do jogo. 

É por não encontrarmos na literatura nacional muitos estudos em relação ao 

tema que propomos desenvolver e, no sentido de contribuir para a minimização 

desta lacuna que, julgamos nós, este trabalho poderá adquirir algum peso e 

relevância. 

Deste modo, o objectivo desta investigação foi determinar os efeitos da 

utilização de diferentes JR, com variação do número de jogadores (6x6 e 3x3) 

e espaço de jogo, na performance de jovens jogadores Sub-13. 

De uma forma mais específica, pretende-se avaliar e quantificar os efeitos da 

aplicação de dois exercícios na performance dos jogadores, no âmbito: i) 

Comportamento Técnico-Táctico (tempo de posse de bola; número de 

intervenções no jogo; número de contactos na bola; passes certos; passes 

errados; remates; golos; desarmes e intercepções; ii) Carga interna (FC). 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Caracterização da Amostra 

A amostra do estudo foi constituída por doze jogadores, pertencentes a um 

clube do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Vila Real, no 

escalão de Infantis (Sub-13), com um volume de treino semanal de 180 

minutos (2 treinos) e um jogo de competição por semana. 

O Quadro1 caracteriza de forma mais pormenorizada a amostra utilizada, com 

dados sobre a idade, peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e anos de 

prática dos jogadores. 

Quadro 1 - Caracterização da amostra com descrição da idade, peso, altura, IMC e anos de 
prática dos jogadores do estudo. 

Jogadores Idade  
(anos) 

Peso  
(Kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 
 

Anos de 
Prática 

Jogador 1 12,1 43,6 150 19,4 4 

Jogador 2 12,2 35,6 148 16,3 4 

Jogador 3 12,9 61,9 176 20,0 2 

Jogador 4 13,9 43,2 150 19,2 4 

Jogador 5 12,1 55,6 163 20,9 4 

Jogador 6 12,4 40,9 156 16,8 3 

Jogador 7 13,4 58,2 161 22,5 4 

Jogador 8 13,1 62,3 174 20,6 4 

Jogador 9 11,5 31,2 140 15,9 2 

Jogador 10 11,8 44,5 151 19,5 1 

Jogador 11 10,8 45,3 155 18,9 2 

Jogador 12 11,4 43,7 149 19,7 2 

Média ± Desvio 
Padrão 

12,3 ± 0,9 47,2 ± 10,1 156 ± 11 19,1 ± 1,9 3,0 ± 1,1 

Todos os participantes foram informados sobre os objectivos e procedimentos 

a utilizar para uma melhor compreensão do objectivo pretendido com o estudo, 

dando o seu consentimento por escrito. 
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2.2 - Variáveis do Estudo 

As variáveis independentes do nosso estudo foram determinadas pelos JR 

utilizados, 6x6 em espaço de 60x40m e 3x3 em espaço de 30x25m, sendo 

semelhantes aos usados em estudos prévios (Little & Williams, 2006; Jones & 

Drust, 2007; Hill-Haas et al., 2008; Katis & Kellis, 2009). 

As variáveis dependentes estudadas na realização do trabalho foram: (i) 

Comportamento Técnico-Táctico dos jogadores, através dos seguintes 

indicadores técnico-tácticos (ITT): tempo de posse de bola; número de 

intervenções no jogo; número de contactos na bola; passes certos; passes 

errados; remates; golos; desarmes e intercepções; (ii) Carga Interna, através 

da FCméd e da intensidade do exercício expressa em percentagens da FCmáx e 

classificadas em 4 zonas de intensidade previamente definidas: Zona 1 (< 75% 

FCmáx); Zona 2 (75 - 84% FCmáx); Zona 3 (85 - 89% FCmáx) e Zona 4 (> 90% 

FCmáx) (Hill-Haas et al., 2008). 

 

2.3 - Métodos 

 2.3.1 - Descrição dos Exercícios 

Foram realizados dois JR de acordo com a descrição apresentada no quadro 2: 

Quadro 2 - Caracterização dos Jogos Reduzidos. 

  Jogos Reduzidos 

Variáveis  6x6 3x3 
Espaço 60x40m 30x25m 

Duração  10 minutos 

Regime do exercício   Contínuo 

Existência de Guarda-Redes Sim 

Encorajamento do Treinador/Feedback Sim 
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O primeiro exercício foi constituído por um JR de 6x6 com duração de 10’, num 

espaço de 60x40m e, o segundo exercício foi constituído por um JR de 3x3 

com duração de 10’, num espaço de 30x25m (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Representação esquemática dos Jogos Reduzidos utilizados. 

 

Estes procedimentos foram efectuados em condições e espaço natural de 

prática (campo de futebol de relva sintética), sendo utilizado o seguinte material 

desportivo: bolas de futebol (20 bolas), colocadas numa área próxima das 

linhas do campo para potencializar ao máximo o exercício; cones sinalizadores; 

duas balizas movíveis com dimensões iguais (6x2m) e coletes identificadores 

dos jogadores e das equipas. 

Os jogadores foram agrupados por equipas, em função das suas 

características individuais e, de acordo com as sugestões dos seus treinadores, 

nomeadamente, em relação às tarefas e funções normalmente 

desempenhadas no jogo (respeitando a estrutura e organização habitualmente 

30m 

Jogo 
6x6 

Jogo
3x3 

10’ 

40m 

25m 

60m 
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utilizada pela equipa - GR+2+3+1), na tentativa de promover a existência de 

equilíbrio de forças entre as mesmas. 

A realização dos JR contou com a participação de 2 GR que não foram 

avaliados, nem ao nível da carga interna (FC), nem do comportamento técnico-

táctico (ITT), participando apenas no JR uma vez que são jogadores 

importantes para a organização, dinâmica e lógica interna dos JR utilizados. 

Foram aplicadas as regras oficiais do futebol, com algumas adaptações, 

nomeadamente: os lançamentos pela linha lateral foram executados com o pé; 

não se utilizou a regra de fora de jogo; na marcação de livres, a barreira foi 

colocada a uma distância de seis metros. 

O controlo dos exercícios de treino foi da responsabilidade do investigador. Os 

treinadores da equipa solicitaram aos jogadores para treinarem com o máximo 

rigor, empenho e concentração, estando também presentes no decorrer da 

realização dos exercícios, de forma a encorajar e motivar constantemente os 

seus jogadores, como normalmente fazem nas sessões de treino. 

 

 2.3.2 - Procedimentos Experimentais 

Com o intuito de evitar situações que pudessem exortar erros susceptíveis de 

influenciar os resultados, a aplicação do protocolo foi devidamente ponderada e 

cuidada, pelo que esta abordagem envolveu a realização de uma sessão de 

teste onde foram efectuados todos os procedimentos experimentais, de forma a 

permitir uma adaptação prévia aos instrumentos, equipamentos e 

conhecimento dos JR propostos, por todos os jovens que faziam parte da 

amostra.  
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Esta sessão de teste permitiu, ainda, uma melhor preparação do investigador 

aos instrumentos, aspectos logísticos e operacionais do estudo. 

Duas semanas antes do teste, foi determinada a FCmáx para cada jogador, 

utilizando o “Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1” (YYIRTL1) (Bangsbo, 

1994; Krustrup et al., 2003; Bangsbo et al., 2008). 

Este teste foi desenhado para avaliar jogadores com um baixo nível de treino e 

avaliar a capacidade de um jogador efectuar, repetidamente, esforços de alta 

intensidade sendo extremamente útil para o futebol, modalidade na qual a 

capacidade de realizar um esforço, depois de períodos curtos de recuperação, 

pode ser decisiva para o rendimento durante a competição.  

Resumidamente, este teste prevê a realização de percursos de 40 metros 

(2x20m) respeitando a cadência do sinal sonoro proveniente de uma gravação 

áudio (Bangsbo, 1994) que estabelece a velocidade de corrida, sendo a 

intermitência do exercício assegurada por um período de recuperação de 10 

segundos, depois de cada percurso de 40 metros. Neste período de 

recuperação, os jogadores devem dar a volta a um outro cone, que dista 5 

metros do primeiro, a caminhar ou a correr lentamente, voltando de novo ao 

ponto de partida, aguardando até que o sinal sonoro indique o recomeço do 

percurso (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 2 - Esquema do “Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1”. 
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Nesse teste, o jogador tentará realizar o maior número de idas e voltas 

possíveis, respeitando sempre a velocidade de corrida que é indicada pela 

gravação áudio, que começa com uma velocidade de 10 km/h e com aumentos 

progressivos de velocidade, controlados por meio dos sinais sonoros, que 

diminuem de intervalo com o passar do teste (começando com acções de 15 

segundos até chegar a apenas 5 segundos no final do teste). 

O jogador termina a sua prestação quando, pela segunda vez consecutiva, não 

conseguir finalizar o percurso de acordo com o sinal sonoro, devido à fadiga. 

Os valores da FCmáx obtidos na realização do YYIRTL1 foram usados como 

valores de referência para, posteriormente, relativizar os valores absolutos da 

FC observada durante cada um dos JR. Na semana anterior à recolha dos 

dados, a amostra foi sujeita a um processo de recolha do peso e da altura. O 

processo de recolha de dados para o estudo ocorreu com garantia de total 

recuperação da fadiga, no decurso normal do período competitivo, na agenda e 

horário normal dos treinos.  

Os sujeitos participaram nos exercícios de treino como parte normal da sua 

sessão de treino, tendo-lhes sido previamente pedido para se absterem de 

esforços vigorosos nos dois dias anteriores à realização do estudo. 

Numa primeira abordagem aos jogadores foi-lhes comunicado o objectivo 

global do estudo, assim como a metodologia de recolha de dados. Este 

procedimento possibilitou dar-lhes a conhecer qual o seu nível de envolvimento 

no estudo, bem como o esclarecimento de algumas dúvidas que pudessem 

surgir. 

Posteriormente, os exercícios foram realizados em duas sessões com um 

intervalo de uma semana entre elas, sendo que na primeira foi efectuado o jogo 
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6x6 e na segunda o jogo 3x3, depois de um aquecimento inicial 

(estandardizado) de 10 minutos (de duração), seguido de um período de 2 

minutos de recuperação passiva (alongamentos). 

 

2.4 - Instrumentos e Equipamentos Utilizados 

Para a realização do YYIRTL1 foi necessária a utilização de um aparelho 

reprodutor de som, CD (áudio) com os sinais sonoros, cones para marcação 

das linhas e folhas de anotação para registo dos trajectos de 20 metros 

realizados. 

Na sua delimitação foram usados cones para marcar 3 linhas paralelas como 

aparece descrito na Figura 2. 

Os aparelhos de monitorização da FC, foram devidamente colocados no 

apêndice xifóide dos jogadores e ajustados com bandas elásticas. Para a 

avaliação da FC foi utilizada rádio-telemetria de curto alcance (Polar Team 

System, Polar Electro OY, Kempele, Finland). A mesma foi monitorizada durante 

os JR e gravada em intervalos de 5 segundos. Após cada sessão todos os 

registos foram descarregados para um computador portátil (TOSHIBA CX série 

L40) através de um interface adequado (Polar AdvantageTM), para posterior 

análise dos dados recolhidos, utilizando os programas de software Polar 

Precision Performance SW e Microsoft Office Excel 2007. 

Para caracterizar o comportamento técnico-táctico dos jogadores foi utilizada a 

observação e análise de imagens captadas por uma câmara de vídeo (Sony 

DSR-500WSP, filmagem realizada por um técnico dos audiovisuais da UTAD), 

colocada de forma a conferir um ângulo de filmagem que englobasse todo o 

terreno de jogo, permitindo observar a movimentação de todos os jogadores, 
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bem como analisar e determinar, com precisão, quais as acções desenvolvidas 

sobre a bola e posterior registo, utilizando um sistema de notação manual 

previamente definido para o efeito. 

Para a visualização das filmagens foi utilizado um Leitor de DVD (LG LH-

RH7506PA) e um Televisor (LG 42PX4RVA). Para este registo ser mais eficaz 

foi colocado um cronómetro incorporado na imagem a partir do início dos JR 

(montagem efectuada pelos serviços técnicos de audiovisuais da UTAD). 

A fiabilidade da observação é tanto menos limitada quanto mais pormenorizada 

for o critério que preside à mensuração ou quantificação do comportamento 

técnico-táctico. 

De modo a realizar uma observação uniforme e válida cientificamente, 

procedeu-se à definição de todos os indicadores seleccionados (adaptada de 

Garganta, 1997 e Maçãs, 1997). Através desta definição foi obtida uma 

delimitação do campo de observação, isto é, o observador condicionou a sua 

análise e recolha de dados aos parâmetros por ela contemplados. 

Deste modo, a definição dos ITT utilizados neste estudo, foi a seguinte: 

Ø  Tempo de Posse de Bola 

É o intervalo de tempo (segundos) em que cada jogador individualmente tem a 

posse de bola, no seu espaço motor e sob o seu total controlo. Foi registado o 

tempo de posse de bola por jogador em segundos; 

Ø  Número de Intervenções no Jogo 

É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número de vezes que o 

jogador interage directamente com o objecto do jogo (a bola). Foi registado o 

número de intervenções sobre a bola por jogador; 
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Ø  Contactos na Bola 

É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número total de 

contactos na bola durante a realização de todo o jogo. Nesta variável foram 

registados o número de contactos na bola por jogador; 

Ø  Número de Passes 

O passe consiste numa transmissão do móbil de jogo entre os elementos da 

mesma equipa na fase ofensiva. Nessa medida, constitui um meio que une as 

intenções dos jogadores e traduz a coesão ofensiva de uma equipa, razão pela 

qual, em alguns casos, funciona como um indicador importante para a 

caracterização do estilo e método de jogo praticados; 

§ Passes Certos 

Consideramos como passes certos as acções em que a bola foi efectivamente 

transmitida entre dois elementos da mesma equipa, permitindo uma 

comunicação directa entre eles. Foi registado o número de passes certos por 

jogador; 

§ Passes Errados 

Por oposição ao ITT anterior, este ocorre sempre que o jogador em posse de 

bola não dá sequência ao processo ofensivo. Neste caso, foi registado o 

número de vezes em que, o jogador na tentativa de realizar a acção Técnico-

Táctica de passe, a bola não atingiu o seu objectivo. 

Ø  Remates 

Acção individual de natureza ofensiva que permite ao jogador manifestar uma 

intenção clara em procurar o objectivo do jogo (golo). Foi registado o número 

de remates por jogador; 
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Ø  Golos 

Este indicador revela o número de vezes que a bola ultrapassa a linha de 

baliza, em condições de cumprimento total das leis de jogo. Foi registado o 

número de golos obtidos por jogador; 

Ø  Desarmes 

É a disputa da bola realizada por um jogador, sem bola, com o seu adversário 

directo na posse desta, numa situação de 1 contra 1, tentando o primeiro 

jogador retirar a bola ao seu adversário. Considera-se a acção do desarme 

eficaz sempre que o jogador sem bola fica na posse desta, após disputa com o 

adversário previamente em posse de bola. Foi registado o número de 

desarmes efectuados por jogador; 

Ø  Intercepções 

É a acção desenvolvida por um jogador que se coloca na trajectória da bola, 

sendo esta conduzida ou rematada por um adversário ou ainda dirigida para 

um outro adversário. Para se considerar intercepção, o jogador que realiza esta 

acção terá de ficar claramente com a posse de bola ou enviá-la ao primeiro 

toque para um seu colega de equipa. Foi registado o número de intercepções 

realizadas por jogador. 

Após a definição de todas as categorias das variáveis em observação, era 

necessário fazer a sua aplicação, na observação concreta dos JR. Como esta 

tarefa recaiu sobre o investigador, era importante verificar se havia uma 

estabilidade no registo das categorias observadas, ou seja, era necessário 

determinar o cálculo da fidelidade intra-observador. Para cumprir esta tarefa, 

observamos os JR em dois momentos (com quinze dias de intervalo). Da 

comparação dos dados encontrados, através da fórmula de Bellack et al. 
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(1966), foi possível determinar a fidelidade das observações. Os valores 

encontrados foram superiores ao intervalo de 80-85% (sugerido pelos autores), 

pelo que estava garantida a validade das nossas observações. 

 

2.5 - Análise Estatística dos Dados 

Para análise estatística dos dados recorremos aos procedimentos da estatística 

descritiva, com apresentação dos valores da média, desvio padrão, frequências 

absolutas, relativas, valores mínimos e máximos. Utilizámos o teste não 

paramétrico de “Wilcoxon” para comparar as diferenças dos valores médios dos 

grupos nos JR utilizados. Para tratamento dos dados utilizámos o programa de 

software “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) versão 16.0. O nível 

de significância utilizado foi de P<0,05. 
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3 - RESULTADOS 

Relativamente ao comportamento técnico-táctico foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois JR na maioria dos ITT observados 

(tempo de posse de bola, número de intervenções no jogo, contactos na bola, 

passes certos, remates e golos). 

Apenas em ⅓ dos ITT estudados (passes errados, desarmes e intercepções) 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

JR. 

Foi registada uma maior frequência de ocorrência de todos os ITT no jogo 3x3. 

No Quadro 3 podem ser consultados, em pormenor, todos os resultados 

relativos à observação dos ITT. 

Quadro 3 - Média ± Desvio Padrão (X ± SD) dos Indicadores Técnico-Tácticos. 

  Jogo 6x6 Jogo 3x3   

Indicadores Técnico-Tácticos X ± SD X ± SD Z P 

Tempo Posse de Bola (segundos)  25,3±11,8 * 42,2±9,9 * -2,669 0,008 

Nº de Intervenções no Jogo  13,7±5,0 * 29,3±6,1 * -3,062 0,002 

Contactos na Bola  29,3±14,2 * 58,3±12,9 * -2,982 0,003 

Passes Certos  7,1±3,3 * 11,3±5,0 * -2,436 0,015 

Passes Errados 2,3±1,8 3,7±1,6 -1,523 0,128 

Remates  1,3±1,2 * 7,2±3,4 * -3,065 0,002 

Golos  0,6±0,7 * 1,6±1,1 * -2,226 0,026 

Desarmes 0,9±1,1 1,5±0,5 -1,443 0,149 

Intercepções 2,5±3,1 4,3±1,0 -1,787 0,074 

* Diferenças estatisticamente significativas (P <0,05). 

 

A FCmáx, obtida pelos jogadores na realização do YYIRTL1 pode ser analisada 

em pormenor no Quadro 4, de acordo com os jogadores que participaram nos 

dois JR. 
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Quadro 4 - FCmáx dos jogadores no Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1. 

 FCmáx YYIRTL1 

 Jogadores 6x6 Jogadores 3x3 

Jogador 1 185 bpm - 

Jogador 2 208 bpm 208 bpm 

Jogador 3 191 bpm - 

Jogador 4 202 bpm 202 bpm 

Jogador 5 204 bpm 204 bpm 

Jogador 6 213 bpm 213 bpm 

Jogador 7 194 bpm - 

Jogador 8 200 bpm - 

Jogador 9 201 bpm - 

Jogador 10 195 bpm 195 bpm 

Jogador 11 204 bpm - 

Jogador 12 196 bpm 196 bpm 

Média ± Desvio Padrão 199,4±7,7 bpm 203±6,9 bpm 

 

A média da FCmáx obtida pela totalidade dos jogadores foi de 199,4 batimentos 

por minuto (bpm) com um desvio padrão de 7,7 bpm, o que expressa a 

variabilidade inter-individual da FCmáx do grupo de jogadores estudado. 

Relativamente aos jogadores que participaram no jogo 3x3, a média da FCmáx 

foi de 203 bpm com um desvio padrão de 6,9 bpm. 

No nosso estudo, a FCmáx foi atingida por 58,3% dos jogadores durante a 

realização do jogo 6x6 e por 66,7% dos jogadores durante o jogo 3x3. 

A média da FCmáx no jogo 6x6 foi de 197,7±7,2 bpm e no jogo 3x3 de 202,5±6,0 

bpm, valores muito próximos dos obtidos na realização do YYIRTL1. As médias 

das FC observadas nos jogos 6x6 e 3x3 foram, respectivamente 185,3±5,3 

bpm e 192,3±6,9 bpm. 

A intensidade de esforço desenvolvido pelos jogadores correspondeu a uma 

média de 93% da FCmáx no jogo 6x6 e de 95% da FCmáx no jogo 3x3.  
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Quadro 5 - Valores da FCmáx, FCméd e percentagem da FCmáx por Jogo Reduzido. 

 Jogos Reduzidos 
 Jogo 6x6 Jogo 3x3 

FCmáx 199,4±7,7 bpm 203±6,9 bpm 

FCméd  185,3±5,3 bpm 192,3±6,9 bpm 

% FCmáx  93%  95% 

 

No Quadro 6 pode ser observada a FCméd e a distribuição do tempo passado 

(média ± desvio padrão) nas diferentes zonas de intensidade da FCmáx, em 

ambos os JR. 

Quadro 6 - Média ± Desvio Padrão da FCméd (bpm) e do tempo (segundos) passado em cada 
uma das 4 Zonas de Intensidade utilizadas por Hill-Haas et al. (2008). 

  Jogo 6x6 Jogo 3x3   

 x ± sd x ± sd Z P 

FCméd 185,3±5,3* 192,3±6,9* -2,909 0,004 

Zona 1  10,8±10,2 10,0±11,3 -0,119 0,905 

Zona 2   35,8±26,7 * 16,7±8,9 * -2,613 0,009 

Zona 3 71,3±40,7 53,3±39,4 -1,687 0,092 

Zona 4  482,1±66,7 520,0±54,5 -1,869 0,062 

* Diferenças estatisticamente significativas (P <0,05). 

 

Apesar das diferenças estatisticamente significativas observadas nos valores 

da FCméd, o tempo passado em cada zona de intensidade foi similar nos dois 

tipos de jogos, com a excepção da Zona 2 em que foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas (ver Quadro 6). 

Foi verificada, em ambos os JR, uma elevada percentagem do tempo total de 

jogo passado dentro da Zona 4 de intensidade (> 90% da FCmáx), 80,3% no 

jogo 6x6 e 86,7% no jogo 3x3. 
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4 - DISCUSSÃO 

O objectivo deste estudo foi comparar o comportamento técnico-táctico e a 

carga interna durante a realização de JR de 6x6 e 3x3, em jogadores Sub-13 

de futebol. 

Segundo Rampinini et al. (2007), a inclusão de actividades específicas do jogo 

como o passe, cabeceamento, tackle, etc., nos JR torna o estímulo de treino 

mais específico relativamente às exigências do jogo aumentando, desse modo, 

a eficiência do treino. A avaliação dos indicadores das acções técnicas de 

diferentes JR surge, assim, como um aspecto fundamental a ter em 

consideração. 

Neste sentido, os ITT dos dois JR foram avaliados, durante os 10 minutos de 

duração de cada JR, através da contagem do tempo de posse de bola e da 

frequência de realização de várias acções de jogo. 

A informação recolhida ilustra que o jogo 3x3 requer dos jogadores a realização 

de um número de repetições, da maioria dos ITT, significativamente superior 

em comparação com o observado no jogo 6x6. Estes dados são, de forma 

geral, concordantes com a informação recolhida por Jones & Drust (2007) e 

Katis & Kellis (2009), os quais verificaram que, a redução do número de 

jogadores e do espaço de jogo, provocou um aumento significativo da 

ocorrência dos ITT estudados. 

Os resultados recolhidos não deixam dúvidas que a utilização do jogo 3x3 

proporcionou, aos jogadores, um tempo médio de posse de bola 

substancialmente superior do que o jogo 6x6 (42,2 e 25,3 segundos, 

respectivamente), bem como a realização de praticamente o dobro de 

intervenções no jogo, contactos na bola e passes certos (figura 3).  
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Figura 3 - Média dos Indicadores Técnico-Tácticos desenvolvidos por jogador. 

* Diferenças estatisticamente significativas (P <0,05). 

Deste modo podemos constatar que, com menos jogadores e utilizando um 

espaço de jogo mais reduzido, o jogo 3x3 promove um maior envolvimento dos 

jogadores e uma maior continuidade das acções de jogo tendo, como 

consequência, uma menor probabilidade dos jogadores permanecerem no 

jogo, sem intervenção directa sobre a bola. 

Esta ocorrência fica, do nosso ponto de vista, a dever-se ao facto de no jogo 

3x3, o “centro do jogo” ser o próprio jogo, onde cada jogador pode ser 

solicitado a qualquer momento por um colega de equipa sendo, desse modo, 

confrontado de forma mais frequente com a necessidade de decidir sobre o 

que fazer e como fazer, optando entre conservar a posse de bola, passá-la a 

um colega ou rematar à baliza, aspectos que julgamos essenciais para a 

aprendizagem/treino do jogo.  

Capranica et al. (2001) verificou que no jogo 7x7 os jogadores realizavam mais 

contactos com a bola do que no jogo formal (11x11) pelo que, a condição de 
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exercitação com um menor número de jogadores e num espaço de jogo mais 

reduzido, constitui uma condição de jogo mais adequada à capacidade dos 

jovens praticantes. 

Por conseguinte, concordamos com alguns autores (Garganta & Pinto, 1998; 

Pacheco, 2001; Capranica et al. (2001); Castelo, 2003; Castagna et al., 2003) 

que se têm pronunciado de forma favorável à utilização de JR em substituição 

do Jogo Formal, no ensino/treino do futebol. 

Ainda nesta linha de pensamento, gostaríamos de salientar um outro aspecto 

de extrema importância, que é o facto de os jogadores terem executado acima 

de cinco vezes mais remates e obtido quase três vezes mais golos no jogo 3x3 

do que no jogo 6x6, corroborando os resultados obtidos Katis & Kellis (2009) 

num estudo com jovens jogadores (13±0,9 anos de idade), empregando dois 

JR idênticos aos nossos (3x3 em espaço de 25x15m e 6x6 em espaço de 

40x30m). 

Estes dados afiguram-se, no nosso entender, como um dado de extrema 

relevância para o treino uma vez que a existência de uma maior possibilidade 

de concretização é um factor extraordinariamente motivador e adequado para a 

aprendizagem do jogo (sobretudo numa primeira fase da sua abordagem). 

Mesmo em outros contextos de prática, o aspecto da finalização assume 

extrema relevância, sendo este um bom instrumento para potenciar o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento da acção de remate, assim como da 

fase de finalização do jogo.  

Não confundamos, no entanto, o atrás mencionado como razão para o 

menosprezo de JR com maior número de jogadores, como o 6x6 pois estes, 

apesar de não promoverem uma tão frequente ocorrência de remates quanto o 
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jogo 3x3 podem ser, no nosso entender, instrumentos valiosíssimos na criação 

de situações de finalização mais próximas do contexto real do jogo.  

Uma análise mais cuidada dos resultados observados revela ainda, que 

existem diferenças significativas entre os dois JR, do ponto de vista da 

realização das acções ofensivas (apenas na variável “passes errados” não 

encontrámos diferenças significativas).  

Já do ponto de vista da realização das acções defensivas (desarmes e 

intercepções) não se verificaram diferenças significativas entre os dois JR. 

Estes dados revelam que se o objectivo do treino for a melhoria das acções 

defensivas, pode não haver diferença entre a utilização de qualquer dos JR, 

contrariamente às acções ofensivas que, essas sim, poderão ser 

substancialmente melhoradas através da utilização do JR com menor número 

de jogadores (3x3). Isto porque proporciona uma repetição significativamente 

superior das várias acções ofensivas e, consequentemente, uma maior 

possibilidade de aprendizagem/treino das mesmas. 

Por conseguinte, a manipulação do número de jogadores/espaço de jogo 

utilizado parece ter um impacto significativo no comportamento dos jogadores, 

afectando a maioria dos ITT colocados em prática, podendo indicar que é 

crucial uma organização cuidada da prática se o objectivo desta for o 

desenvolvimento técnico-táctico dos mesmos. 

Uma vez que não foi possível, neste estudo, determinar o efeito da variável 

espaço, seria interessante repeti-lo, utilizando para esse efeito o mesmo 

número de jogadores e variando o espaço de jogo (por exemplo: 3x3 em 

espaços de 25x 20m, 30x25m e 35x30m), como procedido por Owen et al. 



Jogos Reduzidos em Futebol 

25 
 

(2004), Tessitore et al. (2006) e Kelly & Drust (2008) de forma a avaliar a 

influência desta variável no comportamento técnico-táctico dos jogadores. 

Relativamente à avaliação da carga interna, apesar dos valores de referência 

da FC para os exercícios constituírem um importante meio para avaliar o 

impacto fisiológico da carga de treino, depende de alguns factores que podem 

perturbar os seus resultados.  

A este respeito Bangsbo (1994) refere a motivação, o nível técnico dos 

jogadores e as condições do terreno de jogo como factores que podem afectar 

a intensidade do exercício. Este mesmo autor menciona ainda um outro 

aspecto a ter em consideração, que é o facto de os jogadores atingirem, em 

muitos casos, níveis de intensidade superiores ao que é usual quando têm 

conhecimento que estão a ser monitorizados. 

No entanto, os valores da FCméd encontrados no nosso estudo foram 

significativamente diferentes (192,3±6,9 bpm e 185,3±5,3 bpm respectivamente 

nos jogos 3x3 e 6x6).  

Estes dados aparecem em contradição com os obtidos por Jones & Drust 

(2007) num estudo com jovens jogadores (7±1 anos de idade), empregando 

dois JR muito idênticos aos nossos (4x4 em espaço de 30x25m e 8x8 em 

espaço de 60x40m), no qual não foram encontradas diferenças significativas 

entre os dois JR. No entanto, é de assinalar que foram obtidas FCméd 

ligeiramente mais baixas (175,3±10 bpm no jogo 4x4 e 168±6 bpm no jogo 8x8) 

que no nosso estudo. 

Esta discrepância de resultados entre os dois estudos pode, do nosso ponto de 

vista, ficar a dever-se não só à diferença de idade e de maturidade existente 

entre as duas amostras, uma vez que estes factores contribuem 



Jogos Reduzidos em Futebol 

26 
 

significativamente para a variabilidade das capacidades funcionais dos 

jogadores (Vaeyens et al., 2006) mas também, ao facto do grupo de jogadores 

que (no nosso estudo) participou no jogo 3x3 apresentar uma média da FCmáx 

superior à do grupo que participou no jogo 6x6 (consultar quadro 4). 

De qualquer modo, como se pode constatar pela análise gráfica da variação 

dos registos da FCméd (Figura 4), a variante de jogo 3x3 apresenta, ao longo da 

realização de todo o exercício, valores mais elevados do que a variante de jogo 

6x6. 

 

Figura 4 - Variação da FCméd no decurso dos Jogos Reduzidos. 

 

Através desta análise podemos, também, verificar que é no 5º minuto de jogo 

que aparecem registados os valores mais elevados da FCméd (191,5 bpm e 

199,7 bpm, respectivamente nos jogos 6x6 e 3x3), o que poderá significar que 

é necessário pelo menos este tempo de jogo, para poder potenciar ao máximo 

este tipo de exercícios. A este propósito, julgamos que poderia ser pertinente a 

repetição deste estudo, utilizando diferentes tipos de regime de treino (por 

exemplo: 24 minutos de exercício contínuo e 4 períodos de 6 minutos de 
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exercício intervalado), à imagem do estudo efectuado por Hill-Haas et al. 

(2009), de forma a avaliar a influência desta variável na carga interna dos 

jogadores. 

Para um melhor controlo da intensidade de esforço desenvolvido pelos 

jogadores, Karvonen & Vuorimaa (1988) recomendam a relativização da FC em 

função da FCmáx, indicando a Intensidade do exercício em percentagem da 

FCmáx, a qual representa um parâmetro mais adequado para este efeito. 

No sentido do supra-citado, os resultados observados parecem demonstrar que 

a utilização destes JR não alterou as respostas cardíacas observadas.  

Isto porque, apesar da FCméd no jogo 3x3 ser significativamente superior à 

observada no jogo 6x6, como vimos anteriormente, não existem diferenças 

significativas entre os dois no que diz respeito ao tempo dispensado nas Zonas 

de Intensidade 1, 3 e 4.  

 

 

Figura 5 - Média do tempo de jogo (em segundos) passado por jogador em cada uma das Zonas 

de Intensidade definidas por Hill-Haas et al. (2008).  

* Diferenças estatisticamente significativas (P <0,05). 
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Apenas existiram diferenças significativas na Zona 2, na qual os jogadores 

passaram significativamente menos tempo na realização do jogo 3x3 do que no 

jogo 6x6 (ver Figura 5). 

Devemos no entanto ter em atenção que, o tempo dispensado na Zona 2 de 

intensidade corresponde, respectivamente nos jogos 3x3 e 6x6, apenas a 2,8% 

e 6% do tempo total do exercício ou seja, a uma percentagem muito reduzida 

do mesmo, sobretudo quando comparados com os 8,9% e 11,9% passados na 

Zona 3 e acima de tudo com os excepcionais 86,7% e 80,3% passados na 

Zona 4 (ver Figura 6). 

Os resultados observados aparecem, de forma global, em desacordo com o 

estudo realizado por Hill-Haas et al. (2008), no qual foram encontradas 

diferenças significativas relativamente ao tempo passado em cada zona de 

intensidade, tendo este autor concluído que os JR com menor número de 

jogadores promovem respostas cardíacas mais elevadas. 

 

 
Figura 6 - Percentagem do tempo total de jogo passado em cada uma das Zonas de Intensidade 

definidas por Hill-Haas et al. (2008). 
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No entanto, um dado de relevo que sobressai do nosso estudo é que os 

jogadores apresentaram, em ambos os JR, valores médios da percentagem da 

FCmáx acima dos 90% (95% no jogo 3x3 e de 93% no jogo 6x6), passando mais 

de 80% do tempo de jogo na Zona 4 (>90% FCmáx) de intensidade, ou seja, 

dentro ou acima da zona alvo de intensidade (90-95% da FCmáx) de treino, que 

Helgerud et al. (2001) julgam necessária para o aumento efectivo da aptidão 

aeróbia.  

No que diz respeito à média da percentagem da FCmáx, foram observados 

valores relativamente superiores aos encontrados por Little & Williams (2006) 

num estudo efectuado com jogadores profissionais (22,8±4,5 anos de idade), 

empregando vários JR, em que dois deles eram muito idênticos aos nossos 

(3x3 em espaço de 40x30m e 6x6 em espaço de 60x40m), nos quais a média 

da percentagem da FCmáx alcançada foi de 90,6% no jogo 3x3 e 87,5% no jogo 

6x6. 

No nosso entender, esta discrepância de valores entre os dois estudos está 

relacionada com o facto dos jogadores com maior experiência e de um nível 

competitivo mais elevado, apresentarem um superior conhecimento específico 

do jogo (Costa et al., 2002) factor este que, uma vez mais, associado à 

diferença de idade e maturidade das duas amostras, contribui de forma 

significativa para a variabilidade das capacidades funcionais dos jogadores 

(Vaeyens et al., 2006). 

Deste modo, os resultados deste estudo indiciam claramente que os JR 

utilizados promoveram exigências fisiológicas elevadas, independentemente do 

JR utilizado, intercalando momentos de grande esforço com períodos de menor 

intensidade.  
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Este tipo de esforço assemelha-se ao solicitado no jogo formal (Svensson & 

Drust, 2005), sobretudo nas suas fases mais intensas. Por este motivo, 

julgamos justificar-se a utilização (no treino) deste tipo de exercícios “mais 

próximos” da realidade do jogo que, além de contemplar o modelo de esforço 

associado, observam a sua natureza fundamental, referenciam-se pela lógica 

interna do jogo e são dirigidos em função da sua especificidade. 

Sabendo que são exigidas respostas elevadas da FC durante o treino, para a 

melhoria efectiva da aptidão aeróbia nos jogadores de futebol (Helgerud et al., 

2001; Impellizzeri et al., 2006), os resultados obtidos neste estudo sugerem 

que é passível a utilização de ambos os JR, se o objectivo for o aumento desta 

competência. 

Pelo referido anteriormente, acreditamos que se forem aplicadas todas as 

características usadas nestes JR (utilização de GR, forte encorajamento verbal 

e existência de um elevado número de bolas que permita uma rápida reposição 

em jogo), os treinadores podem confiar na obtenção de um estímulo de treino 

adequado às exigências específicas do futebol. 

Não residem dúvidas que os exercícios, por nós estudados, podem ser usados 

como substitutos de grande parte dos exercícios sem bola, normalmente 

desenvolvidos pelos treinadores para o treino da aptidão aeróbia, oferecendo 

em simultâneo o desenvolvimento da componente técnico-táctica. 
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5 - CONCLUSÃO 

Após a realização deste estudo, convictos de que acrescentamos informação 

útil para a concepção dos JR em futebol, apresentamos as principais 

conclusões: 

Os JR 3x3 e 6x6 apresentaram diferenças significativas em relação aos ITT 

estudados. 

A redução do número de jogadores no jogo promoveu, de forma significativa: 

a) Uma maior participação directa no jogo, atestada pelo aumento da 

ocorrência dos ITT: tempo de posse de bola, número de intervenções 

no jogo, número de contactos na bola e passes certos; 

b) Uma maior possibilidade de concretização, confirmada pela realização 

de um maior número de remates e golos; 

c) A criação de um ambiente, extraordinariamente, motivador e mais 

adequado para a promoção da aprendizagem/treino do jogo, com 

jovens jogadores.  

Os JR provocaram exigências fisiológicas elevadas, muito semelhantes às 

solicitadas pelo jogo formal, em jovens jogadores: 

a) Não foram encontradas diferenças significativas relativamente ao 

tempo passado em cada zona de intensidade (excepto na zona 2); 

b) Os JR promoveram uma intensidade média acima dos 90% da FCmáx 

durante mais de 80% do tempo de jogo; 

c) Os JR promoveram um estímulo de treino adequado às exigências 

específicas do futebol, podendo ser utilizados para o aumento efectivo 

da aptidão aeróbia. 
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Os resultados observados sugerem que as actividades que incluem um número 

mais reduzido de jogadores promovem um melhor treino das acções técnico-

tácticas, mantendo um elevado nível de intensidade cardiovascular.  

Os JR com menor número de jogadores estão mais adaptados às 

necessidades dos jovens jogadores, uma vez que promovem um maior 

envolvimento no jogo e, consequentemente, uma maior possibilidade de 

aprendizagem/treino das suas componentes. 

Julgamos que seria extremamente pertinente, em trabalhos futuros, procurar 

explorar os efeitos da utilização de uma estrutura táctica neste tipo de 

exercícios, de forma a recolher informação relevante para a selecção de 

exercícios cada vez mais direccionados às competências dos jogadores e à 

forma específica de jogar das equipas. 
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