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RESUMO 
O objetivo deste estudo consistiu em analisar os efeitos que o processo de aprendizagem e a 

alteração da organização estrutural da equipa tem sobre os indicadores técnico-táticos 

individuais e coletivos, a frequência cardíaca, perceção subjetiva de esforço, distância total e 

parcial percorrida nas diferentes zonas de velocidade e percentagem de tempo passado nas zonas 

de velocidade em jogos reduzidos. A amostra foi constituída por 14 alunos do 2º ano da UTAD 

da licenciatura em Ciências do Desporto e têm uma idade média M±DP de 21,1±0,78, uma 

estatura média 175,25±4,04 cm, um peso médio 73,58±6,43 Kg e 6,83±3,21 anos de prática da 

modalidade. 

A recolha foi realizada através da participação da amostra GR+6x6+GR pré processo 

aprendizagem (J1) e pós processo aprendizagem (J2), os jogos tiveram a duração de 12 minutos. 

No 2ºobjetivo, procedeu-se a uma alteração da organização estrutural da equipa de 1+2+3+1 

para 1+3+3, com a mesma duração do tempo de jogo. 

No 1º objetivo, a análise aos ITTI não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas, ao contrário dos ITTC em que em 3 indicadores, duração da fase ofensiva, 

número de passes por ação ofensiva e jogadores envolvidos por fase ofensiva. Foram 

identificadas também diferenças estatisticamente significativas na perceção subjetiva de esforço. 

Estes dados demonstraram que os jogos reduzidos são eficazes no processo 

ensino/aprendizagem, desenvolvendo e melhorando a performance individual e colectiva ao 

nível técnico-tático e fisiológico. Quanto ao 2º objetivo, identificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas apenas no número de passes por fase ofensiva dos ITTC. 

Verificou-se ainda, diferenças estatisticamente significativas na PSE, nas distâncias percorridas 

totais, parciais nas Z V1 (0,0-6,9 Km/h), Z V2 (6,9-9,9 Km/h) e Z V3 (9,9-12,9 Km/h)  e ainda 

na percentagem de tempo passado nas Z V1, Z V2 e Z V3. No entanto, perante as limitações da 

ocorrência temporal da recolha dos dados para o 2º objetivo, acreditamos que os resultados 

foram influenciados por factores externos, não sendo possível aferir se os mesmos foram 

resultantes do impacto da alteração da organização estrutural da equipa. 

Palavras-chave: Futebol, indicadores técnico-táticos, organização estrutural, jogos reduzidos, 

frequência cardíaca, perceção subjetiva de esforço, distância percorrida,  velocidades. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to analyze the effects that the learning process and the tactics’ change  

have on the technical and tactical indicators, both individual and collective, heart rate, effort 

subjective perception, total and partial distance covered on the different velocity’s zones  and 

percentage of time spent in velocity’s zones in small-sided games.  

The sample was constituted by 14 students of the second year of Sport Science, in UTAD that 

had an average age M ± SD of 21.1 ± 0.78, an average height of 175.25 ± 4.04 cm, an average 

weight of 73.58 ± 6.43 kg and 6.83 ± 3.21 years of practice in this modality. 

On the goal 1, the data gathering was accomplished through the participation of the sample GR 

+6 x6 + GR pre-process learning (G1) and post process learning (G2), the games lasted for 12 

minutes each. In goal 2, a tactical change was made from 1+3+3 to 1+2+3+1, also lasting for 12 

minutes.  

Regarding goal 1,on the individual technical and tactical indicators (ITTI) analysis no 

statistically significant differences were found, unlike collective technical and tactical indicators  

(CTTI) that were found differences on three indicators, offensive phase duration, number of 

passes per offensive action and players involved in the offensive phase. There were also 

identified significant differences in effort subjective perception. These data demonstrated that 

reduced games bring benefits to teaching/learning process, developing and improving individual 

and collective performance, both on the technical and tactical level as well as on physiological 

level. Regarding goal 2, were identified statically significant differences only onthe number of 

passes and players involved in the offensive phase (CTTI). There were also found statistically 

significant differences on effort subjective perception, on total and partial traveled distance on Z 

V1 (0,0-6,9 Km/h), Z V2 (6,9-9,9 Km/h) and Z V3 (9,9-12,9 Km/h)  and also on the percentage 

of time spent in Z V1, Z V2 e Z V3. However, given the time limitations of the occurrence of 

data collection for the 2 goal, we believe that the results were influenced by external factors and 

it was not possible to assess whether they were a resulting from the impact of the change in the 

structural organization of the players.  

 

Keywords: Football, technical and tactical indicators small-sided games, heart rate, effort 

subjective perception, distance, velocity. 
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 1.INTRODUÇÃO 

Os jogos desportivos coletivos (JDC) caracterizam-se pela confrontação hostil e complexa entre 

duas equipas, visando a posse do objeto de jogo e respetivo controlo, os quais se objetivam na 

concretização do expoente máximo do jogo, a vitória (Martins, 2004).  

A relação existente de oposição entre os elementos de ambas as equipas em confronto e a 

relação de cooperação dos elementos da mesma equipa (Garganta & Pinto, 1998, p. 98) 

desenvolvidas num contexto de incerteza e imprevisibilidade, marcam a natureza dos JDC, 

classificando-os como jogos de oposição (Gréhaigne & Guillon citados por Garganta & Pinto, 

1998).  

Portanto, caraterísticas ofensivas do jogo (manter a posse de bola, tentar finalizar de forma a 

obter o golo e criação de espaços para o ataque), como as defensivas (defesa do meio campo 

defensivo, defesa contra o ataque e a defesa como uma verdadeira equipa) são semelhantes, 

tanto no futebol, como no basquetebol e no hóquei, (Dietrich, 1979), (Michell, 1996), tal como 

em outras modalidades designadas coletivas, como são os casos andebol ou o rugby. 

Para Mahlo (1997), o processo tático enquanto processo intelectual de uma solução assume-se, 

de facto, como uma componente indissociável da atividade em jogo. De acordo com Tavares 

(1998), o pensamento tático do jogador é afectado pela aquisição e elaboração das informações 

recolhidas, processadas e utilizadas na orientação adequada das ações motoras. Neste sentido, o 

futebol, como atividade complexa que é, desenvolve-se de acordo com as ações do próprio jogo, 

que não correspondem a uma sequência de códigos pré-definidos (Garganta, 1997). 

Para Mesquita (2005), nos JDC a tática adota uma elevada maleabilidade, entrelaçando o linear 

com o caótico, em função das condições concretas do jogo, de tal ordem que a ação não se pode 

dissociar da decisão. Então, o principal objetivo do treino é melhorar o desempenho do jogador 

em competição, por isso, o jogar “bem” implica, sobretudo, decidir “bem” durante essa 

competição (Araújo & Volossovitch, 2005). Em todo o caso, na maioria das vezes, os problemas 

a resolver no decurso do jogo não são iguais aos do treino, é por isso imprescindível que o 

jogador se torne autónomo e que se torne capaz de interpretar adequadamente cada situação, 

resolvendo-a em tempo útil, de forma a atingir o objetivo (Silva, 2006). 



JOGOS REDUZIDOS EM FUTEBOL 	 2015	
 

Silva, T. 2 
  

Como consequência, é de todo importante desenvolver competências que transcendam a 

execução propriamente dita e valorizem as capacidades relacionadas com as estratégias 

cognitivas que guiam a captação de informação e a tomada de decisão (Garganta, 2005).  

Então, no que respeita ao ensino do futebol, ou de outra modalidade coletiva, para aprender a 

jogar o jogo é essencial e imprescindível uma envolvência e inter-relação de aspetos como a 

perceção, a resolução de problemas e tomadas de decisão (Curry & Light, 2006). Para Queiroz, 

(1983), para se fazer uma transferência das técnicas básicas para o jogo, devem ser utilizadas 

condições de exercitação idênticas às do jogo formal. 

Nesse sentido, seguindo linhas orientadoras do ensino do jogo através do jogo, o modelo de 

ensino para a compreensão (Teaching Games for Understanding), deu um importante contributo 

para o ensino dos JDC (Bunker & Thorpe, 1982). Este modelo sugere que o ensino dos JDC 

deve preceder de um enquadramento formal, deve por isso utilizar principalmente os JR no 

processo de ensino/aprendizagem, este centra-se no jogo e não nas habilidades técnicas que 

outros modelos defendem que sejam assimiladas anteriormente à aprendizagem do jogo. 

Portanto, a aplicação de jogos condicionados e/ou reduzidos permite a exercitação dos 

elementos técnicos incorporando-os no jogo como um todo (Gonçalves, 2010).  

O futebol pode ser caraterizado como um tipo de exercício intermitente de alta intensidade, 

envolvendo, de forma intercalada, períodos de alta intensidade e curta duração, e períodos de 

média e baixa intensidade e de maior duração, que promovem a recuperação (Rebelo, 1993). 

Parece-nos então de vital importância, que os futebolistas sejam capazes de realizar diversas 

vezes ações de grande intensidade durante o jogo. Então, segundo Bangsbo (1993), o treino 

deverá visar o aumento da capacidade de resposta durante os períodos intensos do jogo e a 

minimização do número e da duração dos períodos de recuperação necessários. 

Durante um jogo de futebol, os jogadores necessitam de exercitar uma variedade de intensidades 

intermitentes distribuídas de uma forma acíclica e, portanto, imprevisível (Reilly, 2005; Mallo & 

Navarro, 2008; Bangsbo & Mohr, 2006; Mohr & Krustrup, 2003), sendo realizado de uma 

forma intermitente e com sequências aleatórias de fases de esforço e de repouso (Soares, 2000).  

Neste sentido, Little & Williams, (2006) e Drust & Jones, (2006) referem-se aos jogos reduzidos 

(JR) como atividades eficientes em termos de aproveitamento do tempo de treino, sendo 

habitualmente utilizados pelos treinadores durante as sessões de treino, já que solicitam 

simultaneamente aspetos técnicos, táticos e físicos, principalmente ao nível da capacidade 
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aeróbia (Hill-Haas et al.,2008; Dellal et al., 2008). Desta forma, os JR permitem uma simulação 

de movimentos padrão das modalidades desportivas coletivas, enquanto mantêm uma atmosfera 

competitiva na qual os atletas devem agir sob pressão e fadiga (Gabbett & Mulvey, 2008). Para 

Owen et al. (2004), a velocidade de execução das ações em jogo bem como a frequência 

cardíaca (FC) aumentam com a redução do número de jogadores e terreno de jogo, resultante de 

um aumento da intensidade do exercício. 

Ainda, segundo Owen et al. (2004), com a continuidade deste tipo de situações, os jogadores 

podem desenvolver as suas decisões, as caraterísticas técnicas, conhecimento tático e sua 

condição física através de movimentos funcionais relevantes no momento do jogo formal.  

Nesta perspetiva os JR tornaram-se numa ferramenta muito útil no processo de treino (Hill-Haas 

et al. 2008; Mallo & Navarro, 2008; Coutts et al., 2009). Estes, no caso do futebol, traduzem-se 

em exercícios específicos de treino, apresentando estímulos comparáveis aos de corridas 

intermitentes de curta duração (Sassi et al. 2004; Reilly & White, 2004; Impellizzeri et al. 2006; 

Dellal et al. 2008), podendo estimular FC próximas dos 90-95% da frequência cardíaca máxima 

(FCmáx) e aumentar a eficiência do treino pelo facto de serem mais específicos, já que incluem 

ações como o passe, o cabeceamento, o tackle, etc. (Reilly & White, 2004; Rampinini et al. 

2007), replicando as exigências vivenciadas no próprio jogo (Mallo & Navarro, 2008). A FC 

como indicador de carga interna constitui uma importante fonte para localizar com maior 

sucesso a zona de impacto fisiológico de carga de treino, dependendo de algumas condições de 

realização (Lima, 2010). 

Hill-Haas et al. (2008), demonstraram que os JR em termos de espaço suscitam maiores 

respostas da taxa média do coração, com os jogadores a passarem mais tempo nas zonas de 

maior FC. Num estudo realizado em futebol, Rampinini et al. (2007), provou que através dos 

JR, manipulando o tipo de exercício, as dimensões do espaço e com o encorajamento do 

treinador, a intensidade do treino se altera, portanto, é possível com a combinação de alguns 

fatores e variáveis condicionar o treino, bem como a sua intensidade, privilegiando o trabalho 

nas zonas de mais alta intensidade. 

 Dada a limitação temporal para o treino das capacidades físicas nos desportos coletivos, é 

necessária uma otimização da eficácia dos JR como um estímulo condicionado e um 

conhecimento mais efetivo relativamente à exigência física destes jogos, nomeadamente ao 

nível da FC (Hill-Haas et al. (2008). Ainda para Mallo & Navarro (2008), os JR podem ser 
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incorporados nos programas de treino físico tradicionais já que a intensidade destes, têm 

demonstrado que é semelhante ou até mesmo superior à que é exposta durante a competição. 

No entanto, como refere Bangsbo (1994), alguns fatores que podem afetar a intensidade de 

execução do exercício, nomeadamente a motivação, execução técnica do jogador, condições de 

prática (terreno de jogo, temperatura) e se a sua atenção é focalizada para o esforço. Estas 

intensidades de treino levam um atleta a melhorar a sua condição aeróbia e a sua performance 

física durante o JR sendo isto similar em magnitude ao mais tradicional treino intervalado. 

(Kelly & Drust, 2008). 

Deste modo, os JR são nos dias que correm uma ferramenta útil e bastante eficaz para o treino 

aeróbio específico (Rampinini et al., 2007). No caso específico do futebol, Hill-Haas et al. 

(2008), apresentaram que a utilização dos JR, na dimensão do espaço do terreno do jogo, pode 

revelar-se como extremamente útil para melhorar a capacidade aeróbia dos atletas. Através 

destes, podemos aumentar ou diminuir a intensidade dos exercícios, sendo que esta é a principal 

vantagem destes tipos de jogos, permitindo que o condicionamento dos mesmos aumente ou 

diminua essa intensidade consoante os objetivos do treino (Jeffreys, 2004). Esta potencialidade 

pode ser usada para oferecer dados importantes ao treinador sobre o estímulo de treino aplicado 

aos jogadores (Coutts, Rampinini, Marcora, Castagna & Impellizzer, 2009). 

Hill-Haas et al. (2008a) demonstraram que variados formatos de JR jogados em qualquer 

regime, contínuo ou intervalado, fornecem informações credíveis das respostas internas e 

externas, representando assim uma alternativa viável ao tradicional treino intervalado que visa o 

desenvolvimento e manutenção da capacidade aeróbia. 

A investigação relativamente à avaliação dos indicadores internos nos JR é extensa. A FC pode 

ser um desses indicadores e a sua quantificação tem sido largamente utilizada como sendo um 

dos métodos mais usados na avaliação da intensidade na competição e no treino. A FC dos 

jogadores permite-nos quantificar o valor da carga interna dos jogadores, para que sejamos 

capazes de definir com rigor e monitorizar corretamente a intensidade do treino. Estas 

informações permitirão uma análise dos fatores que relacionam o desempenho fisiológico do 

jogo e acompanhar de perto o processo de treino, verificando se os objetivos estão a ser 

cumpridos. Assim, para um melhor controlo da intensidade do esforço, o recurso à 

monitorização da FC tem sido muito utilizada nos JDC, incluindo o futebol. Neste caso, são 

vários os estudos que reforçam o sucesso da monitorização da FC (Mombaerts, 1996; Bangsbo, 

1997; Soares, 2000).  
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Outro método é o recurso à perceção subjetiva de esforço (PSE), segundo Rampinini et al., 

(2007), citados por Coutts et al., (2009), o valor da PSE tem-se evidenciado como uma 

alternativa simples, válida e eficaz para a quantificação da intensidade do treino de futebol, bem 

como uma excelente mais-valia quando é correlacionada a outro indicador de intensidade. 

Confirmando esta ideia, Coutts et al., (2009), demonstraram que a combinação da percentagem 

da FC e a concentração de lactato no sangue, apoiado pela PSE, apresenta uma maior 

fiabilidade. Deste modo, a utilização da PSE pode ser validada como indicador da intensidade 

dos exercícios durante o treino intermitente de alta intensidade nos jogos reduzidos no futebol. 

Também ao nível das distâncias percorridas os JR têm um impacto significativo, Hill-Haas et 

al., (2008), afirmam que, em situações de JR maiores conduzem a distâncias percorridas também 

maiores.  

Para Roriz (2009), a distância percorrida pelos jogadores de futebol é talvez, a variável mais 

estudada e conhecida, apesar disso, seria extremamente útil aprofundar se as distâncias 

percorridas se devem a uma leitura correta do jogo, se os resultados podem ser influenciados 

pelo clima, se a intencionalidade que um jogador coloca na distância percorrida poderá ser um 

indicador da sua maturidade desportiva e revela a sua capacidade de leitura.  

O autor refere ainda, que face as limitações apresentadas pela distância percorrida na 

interpretação do esforço exigido a um jogador, se deveria introduzir a velocidade como variável 

a avaliar, a qual relaciona a distância percorrida com o tempo dispensado no percurso, para 

calcular a média de um jogador durante um jogo, para isso bastaria dividir a distância percorrida 

pela duração.  

A velocidade média apresenta, no entanto, limitações, não informando sobre o modo como o 

indivíduo gere a sua velocidade durante a competição. Ora, o futebol carateriza-se por esforços 

intermitentes implicando uma grande variedade de combinações entre trabalho aeróbio e 

anaeróbio, ou seja, entre velocidades de execução reduzidas e elevadas (Roriz, 2009). Desta 

forma, Hill-Haas et al., (2008), definem seis zonas de velocidade, procurando dar resposta a este 

tipo de limitações. 

Pela análise da bibliografia disponível, torna-se claro que o recurso à utilização dos JR no que 

concerne ao treino dos JDC, tem-se traduzido como importante ferramenta no desenvolvimento 

e aperfeiçoamento de todas as componentes, quer os aspetos fisiológicos, quer motivacionais 

dos atletas e ainda os técnico-táticos.  
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Portanto, no presente estudo definimos os seguintes objetivos, saber os efeitos do processo de 

aprendizagem relativos ao programa do módulo da unidade curricular de jogos desportivos 

coletivos II (mucjdc II) e saber os efeitos da organização estrutural da equipa, passando do 

sistema tático 1+2+3+1 para 1+3+3 numa situação de jogo reduzido nos indicadores técnico-

táticos individuais, coletivos, frequência cardíaca, perceção subjetiva de esforço, distâncias 

totais e parciais nas diferentes zonas de velocidade e a percentagem de tempo passado nas 

diferentes zonas de velocidade. 
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2. METODOLOGIA 

2.1Amostra 

A amostra foi constituída por 14 alunos, do 2º ano da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD), da licenciatura em Ciências do Desporto. Todos os alunos têm experiência na 

prática da modalidade futebol, e têm uma idade média M±DP de 21,1±0,78, uma estatura média 

175,25±4,04 cm, um peso médio 73,58±6,43 Kg e 6,83±3,21 anos de prática da modalidade. 

Os sujeitos foram informados dos objetivos do estudo, bem como todos os seus intervenientes, o 

consentimento da intervenção foi obtido através de uma comunicação oral aos alunos, os 

sujeitos foram também informados de que podiam desistir da sua participação no estudo a 

qualquer momento.   

2.2 Variáveis 

2.2.1. Variáveis independentes 

Efeitos do processo da aprendizagem:   

• Situação de jogo - J1 (Pré processo de aprendizagem) 

• Situação de jogo - J2 (Pós processo de aprendizagem) 

Aqui houve uma diferença temporal, onde ocorreu a aprendizagem do jogo, através do mucjdc 

II, modalidade de futebol. Este módulo teve um total de 43 aulas, em que 15 delas foram 

teóricas e 28 práticas. Neste sentido, procurou-se que os alunos desenvolvessem competências 

no âmbito da modalidade, de forma a atingirem os seguintes objetivos: ler e interpretar o jogo 

nas dimensões micro e macro-táticas, conhecer a análise sistemática do jogo, conhecer as leis de 

jogo, conceptualizar e operacionalizar exercícios de ensino/treino do jogo. Os conteúdos 

programáticos desenvolvidos ao longo do módulo tiveram suporte nos seguintes temas: ler e 

interpretar o jogo, módulos, métodos e estratégias de ensino do jogo, análise sistemática do 

jogo: as fases do jogo, os princípios do jogo, os factores do jogo, as formas do jogo, estruturar e 

organizar exercícios em futebol e as leis de jogo.         

Efeitos da alteração estrutural  

• Situação de jogo - J3 

Neste segundo objetivo, apenas alterámos a disposição tática das equipas do sistema 

anteriormente usado, o 1+2+3+1 para o 1+3+3. 
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2.2.2. Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes objeto de estudo foram: indicadores técnico-táticos individuais (ITTI) 

através da análise de passes certos, passes errados, desarmes, perda de bola, tempo de posse de 

bola por jogador. 

Quanto aos indicadores técnico-táticos colectivos (ITTC), foram avaliadas as ações colectivas, 

passes por fase ofensiva, remates, golos, duração da ação ofensiva e número de jogadores 

envolvidos por fase ofensiva. 

Ainda no que respeita às variáveis dependentes avaliámos também  

• Tempo passado nas diferentes zonas de intensidade da frequência cardíaca; 

• Perceção Subjetiva de Esforço; 

• Distância percorrida nas diferentes zonas de velocidade e distancia total percorrida; 

2.2.3. Critérios de ocorrências dos ITTI e ITTC  

 

Deste modo e de acordo com Maças (1997), o critério de ocorrências dos ITTI utilizados neste 

estudo foi o seguinte: 

Passes Certos: Consideramos como passes certos as ações em que a bola foi efetivamente 

transmitida entre dois elementos da mesma equipa, permitindo uma comunicação direta entre 

eles, foi registado o número de vezes em que este evento ocorreu, durante o processo ofensivo. 

Passes errados: Por oposição ao indicador técnico-tático anterior, este ocorre sempre que o 

jogador, em posse de bola, não dá sequência ao processo ofensivo. Neste estudo contabilizamos 

o número de vezes em que os jogadores na tentativa de realizarem a ação técnico-tática de passe, 

estas não atingem o seu objetivo. 

Desarmes: É a disputa da bola realiza por um jogador, sem bola, com o seu adversário direto na 

posse desta, numa situação de 1 contra 1, tentando o primeiro jogador retirar a bola ao seu 

adversário. Considera-se ação 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 efetuados por jogadores. 

Perda de Bola: Jogador que perde a posse de bola por ação de um oponente.  
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Tempo de posse de bola por jogador: 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.    

Os indicadores técnico-tácticos colectivos, as ocorrências avaliadas foram: 

Número de passes por fase ofensiva: Quantidade (número) de passes realizados entre jogadores 

da equipa com posse de bola, desde o início da ação ofensiva até à sua conclusão. 

Remates: Ação individual de natureza ofensiva que permite ao jogador manifestar uma intenção 

clara em procurar o objetivo do jogo (golos), foi registado o número de remates por jogo. 

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 

jogo.  

Duração fase ofensiva: É o intervalo de tempo (segundos) em que decorre a ação ofensiva, isto 

é, desde que a equipa entra em posse de bola até a sua perda.   

Número de jogadores envolvidos: Quantidade (número) de jogadores envolvidos na ação/fase 

ofensiva. Nesta variável consideramos o número total de jogadores diferentes da equipa com 

posse de bola, que tornam parte da ação ofensiva. 
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2.3 Organização dos procedimentos metodológicos e jogos reduzidos 

utilizados 
Numa primeira abordagem aos indivíduos que constituíram a amostra foi-lhes comunicado o 

objetivo global do estudo, assim como a metodologia utilizada na recolha de dados. Todos os 

indivíduos ficaram a conhecer qual o seu nível de envolvimento no estudo. O consentimento da 

intervenção foi obtido através de uma comunicação oral, os indivíduos foram também 

notificados de que podiam desistir da sua participação no estudo a qualquer momento. 

Inicialmente, antes de qualquer sessão, foram colocados a todos os jogadores o global 

positioning system (GPS) e polar team system integrado.  

Foi definido, durante todo o processo de recolha de dados, que o grupo de indivíduos em análise 

iria utilizar sempre o mesmo aparelho GPS, ou seja, o GPS 1 ficou sempre destinado ao sujeito 

1, GPS 2 ao sujeito 2 e assim sucessivamente. Desta forma garantiu-se que todos os sujeitos 

usaram em todos os jogos o mesmo aparelho. No final de cada sessão, foram descarregados 

todos os dados recolhidos pelo GPS para um computador de trabalho no laboratório de 

investigação. Esta variável apresenta-se expressa em seis zonas de velocidade (ZV) predefinidas 

por hill-haas et al. (2008) zona V1 (0,0-6,9 km/h); zona V2 (7,0-9,9 Km/h); zona V3 (10,0-12,9 

Km/h); zona V4 (13,0-15,9 Km/h); zona V5 (16,0-17,9 Km/h); zona V6 (18,0-300,0 Km/h). 

Para a análise e recolha dos dados relativos ao comportamento técnico-tático foi efetuada uma 

filmagem por um técnico dos audiovisuais da UTAD, que se colocou de forma a conferir um 

ângulo que englobasse todo o terreno de jogo, permitindo observar a movimentação de todos os 

jogadores, bem como analisar e determinar, quais as ações desenvolvidas sobre a bola e 

posterior registo, utilizando o sistema de anotação manual. Para este registo ser mais eficaz, foi 

colocado um cronómetro incorporado na imagem. 

Duas semanas antes dos testes, foi determinada a FCmax para cada individuo, foram avaliados 

os valores de FC em atividade obtidos em cada JR, tendo como base as percentagens da FCmax 

e foram definidas 4 zonas de intensidade (hill-haas et al. 2007): zona 1 (<75% FCmax) , zona 2 

(75-84% FCmax ) , zona 3 (85-89% FCmax) e zona 4 (>90% FCmax). 

 Utilizamos o yo-yo intermittent recovery test level 1 (YYIRTL1), (Coutts et al., 2009). Este 

teste foi desenhado para avaliar a capacidade de um jogador efetuar, repentinamente, esforços de 

alta intensidade. Este teste prevê a realização de percursos de 40m (2x20) respeitando a cadência 
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do sinal sonoro proveniente de uma gravação áudio (Bangsbo, 1994) que estabelece a 

velocidade de corrida.  

A intermitência do exercício é assegurada por um período de recuperação de 5 a 10 segundos 

depois de cada percurso de 40 metros. Neste teste, o jogador realizará 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. O teste termina quando o jogador pela segunda vez consecutiva não consegue finalizar o 

percurso, devido a fadiga (Lima, 2010). 

De seguida foi feita uma recolha referente ao jogo reduzido Gr+6x6+GR, realizada dia 11 de 

Fevereiro de 2011, na estrutura organizacional 1+2+3+1. Numa segunda recolha, pós processo 

de aprendizagem, foi efectuada a 20 de Maio de 2011 na forma jogada GR+6x6+GR também no 

sistema tático 1+2+3+1 e posteriormente após o período de recuperação, fez-se nova recolha, 

desta feita, com a estrutura organizacional da equipa em 1+3+3. Todas as formas jogadas 

tiveram duração de 12 minutos, sendo precedidos de um aquecimento inicial (estandardizado) de 

20 minutos de duração seguindo um período de 4 minutos de recuperação ativa (alongamentos), 

sendo permitido os jogadores ingerirem água. 

Estes JR foram efetuados, (quadro 2.3.1.), em condições e espaço natural de prática (campo de 

futebol, relvado natural) onde foram utilizadas 10 bolas de futebol, colocadas numa área 

próxima das linhas do campo para potencializar ao máximo o exercício, balizas oficiais (2,44m 

de altura e 7,32 m de largura), cones sinalizadores da área de jogo e coletes identificadores das 

equipas. Foram aplicadas as regras oficiais de futebol, o controlo e a organização dos JR foi da 

nossa responsabilidade. Os jogadores foram agrupados por equipas, em função das suas 

caraterísticas individuais e de acordo com o seu histórico futebolístico nomeadamente em 

relação às tarefas e funções por norma desempenhadas no jogo. 

Quadro 2.3.1 - dimensões do campo adoptadas nos diversos JR 
JR Dimensões 

  Campo 
    JR1                                  GR+6x6+GR  70x50  

JR2                                   GR+6x6+GR  70x50  

         JR3                                    GR+6x6+GR  70x50  
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De referir que na análise do primeiro objetivo, efeito do processo aprendizagem nos JR, 

GR+6x6+GR pré processo de aprendizagem e pós processo de aprendizagem, nos ITTI não 

foram avaliados os GR, sendo avaliados apenas 12 elementos, na análise dos ITTC foram 

avaliados todos os elementos, 14 jogadores. Na PSE foram avaliados 12 elementos, não tendo 

sido avaliados os 2 GR.  

No final de cada JR os jogadores foram submetidos a um teste, em forma de inquérito, referente 

à PSE para medir o esforço percebido na realização do JR utilizou-se a escala em que o jogador 

assinala o valor que acha indicado num intervalo de 6 a 20 em que 6 representa, nada cansado e 

20 representa, extremamente cansado (Borg 1998). 

No segundo objetivo, correspondente à alteração da organização estrutural da equipa o processo 

foi exatamente igual, ou seja, nos ITTI não foram avaliados os GR, na análise dos ITTC foram 

avaliados todos os elementos. Na PSE foram avaliados 12 elementos, não tendo sido avaliados 

os 2 GR. 

2.4. Instrumentos e equipamentos 

Inicialmente, para obter a FCmax individual, os jogadores realizaram o teste yyirtl1 e 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 o registo dos trajetos. O valor mais 

elevado registado durante o teste foi considerado a FCmax do jogador, a FC foi medida e 

registada (em intervalos de 5 segundos) através de radiotelemetria (polar team system, polar 

electro, finland). Os polares são cintas transmissoras colocadas à volta do peito, na zona de 

apêndice xifoide.  

Por sua vez, a variável distâncias percorridas (metros) foi efetuada através do sistema do GPS 

(GPSports systems, pty, ldt,2003, Austrália), que integra a receção de sinal de satélite com 

acelerómetro. Procedeu-se à colocação do aparelho num colete que continha uma bolsa onde se 

encaixou, posicionando-se o GPS sobre a região dorsal do atleta.  

Na análise do comportamento técnico-tático individual e coletivo foi utilizada a observação e 

análise de imagens captadas por uma câmara de vídeo Sony DSR.500WSP.  

Após cada sessão, todos os registos foram transferidos para um computador e guardados para 

posterior análise dos dados recolhidos nos programas de software: polar precision performance 

SW, mini maxx analisar software V2.5 Gpsport equipe AMSv 1.2.1.12 e Microsoft Office Excel 

2007.                            
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2.5. Análise estatística 

Para os resultados da estatística descritiva utilizámos a apresentação de valores de média, desvio 

padrão, frequências absolutas, valores mínimos e máximos. Usámos o teste paramétrico “T-test” 

na análise da FC, PSE, distâncias percorridas (totais e parciais) e percentagem de tempo nas 

diferentes zonas de velocidade. Na análise dos indicadores técnico-táticos foi utilizado o teste 

não paramétrico de Wilcoxon (signed-ranks) que permite comparar medianas em amostras 

emparelhadas em função da variável independente situação de jogo. Esta análise foi realizada 

através da utilização do software Statistical Packge for Social Sciences (SPSS) V 17.0 e o nível 

de significância foi mantido em p <0,05.           
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3. RESULTADOS 

Os JR foram analisados através de registos obtidos por GPS bem como por anotações manuais 

individuais de cada jogador. Os resultados obtidos foram interpretados, com base no objetivo de 

analisar o comportamento dos ITTI, ITTC, FC, PSE, distâncias percorridas e percentagens de 

tempo nas diferentes zonas de velocidade nos JR analisados.     

3.1.Apresentação dos resultados dos efeitos do processo de aprendizagem 

Relativamente ao primeiro objetivo, efeitos do processo de aprendizagem entre o JR J1 e o JR 

J2, aqui houve uma diferença temporal, onde ocorreu a aprendizagem do jogo. 

3.1.1. ITTI 

Quanto aos ITTI os dados obtidos, expostos no quadro 3.1.1 demonstram que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja, p<0,05, no entanto, é possível 

verificar um ligeiro decréscimo do momento de pré aprendizagem para o pós aprendizagem em 

relação aos desarmes, perdas de bola e tempo de posse, este com resultados de (26,20) para o J1 

e de (22,16) no J2, no entanto, regista-se um pequeno aumento dos passes certos, bem como dos 

passes errados do J1 para o J2 

Quadro 3.1.1-Média ± Desvio Padrão (X± SD) Indicadores técnico táticos individuais (J1vsJ2) 

Indicadores Técnico 
Táticos Individuais  
(ITTI)  

Jogo1 
X±SD 
 

Jogo2 
X±SD 

z                       P 

Passes Certos 

Passes Errados 

Desarmes 

Perdas de Bola 

Tempo Posse bola (seg.) 

8,08±4,36 
 
1,42±1,17 
 
1,33±0,99 
 
2,33±1,30 
 
26,20±13,34 

9,00±3,52 
 
1,92±0,90 
 
1,17±1,03 

 
2,00±1,71 
 
22,16±12,28 

,713  
 

1,613 
 

,214 
 

,550 
 
,863 

 
 
 

,476 
 
,107 
 
,831 

 
,582 
 
,388 

 

     
    *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

3.1.2.ITTC 

Quanto aos ITTC os dados obtidos, apresentados no quadro 3.1.2 demonstram que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, p< 0,05, nomeadamente ao nível da 

duração da fase ofensiva (D.F.O.), com o valor médio de 33,60 no J1 e de 23,34 no J2 em que,  

p=0,026, no número de passes por fase ofensiva (N.P.F.O.), com valores médios de 8,28 para o 



JOGOS REDUZIDOS EM FUTEBOL 	 2015	
 

Silva, T. 15 
 

J1 e de 5,53 no J2 e p=0,034 e ainda no número de jogadores envolvidos na fase ofensiva (J. E. 

F. O.), em que no J1 a média foi de 2,88 e no J2 de 4,52 com p=0,003. Em relação ao número de 

remates e golos, nota-se um ligeiro decréscimo do J1 para o J2, em todo o caso, sem diferenças 

estatisticamente significativas. 

Quadro 3.1.2-Média ± Desvio Padrão (X± SD) Indicadores técnico táticos coletivos (J1vsJ2) 

Indicadores Técnico 
Táticos Coletivos  
(ITTC)  

Jogo1 
X±SD 
 

Jogo2 
X±SD 

z                       P 

D. F. O. 

N. P. F. O.  

J. E. F. O. 

Remates  

Golos  

33,60±21,75 
 
8,28±5,34 
 
2,88±3,27 
 
0,72±1,17 
 
0,20±0,69 

23,34±16,93 
 
5,53±4,63 
 
4,52±3,26 

 
0,54±0,97 
 
0,05±0,33 

 2,22 
 

2,12 
 

3,00 
 

1,62 
 
1,51 

 
 
 

,026* 
 
,034* 
 
,003* 

 
,106 
 
,131 
 

     
      *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

3.1.3. FC nas diferentes zonas de intensidade 

No que respeita à carga interna, na FC, os dados obtidos, visíveis no quadro 3.1.3 demonstram 

que não existem quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre o J1 e o J2, embora 

possamos verificar que os jogadores passaram mais tempo na zona 3 do J1, enquanto no J2 

passaram mais tempo na zona 4. 
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Quadro 3.1.3 - Média ±Desvio Padrão (x± SD) do tempo (minutos) passado em cada uma das 4 
zonas de intensidade utilizadas por Hill-Haas et al. (2008). 
Zonas de FC  Jogo1 

X±SD 
 

Jogo2 
X±SD 

t                     P 

Zona 1 (<75%FC máx.) 

Zona 2 (75-84,%FC máx.) 

Zona 3 (85-89,%FC máx.) 

Zona 4 (> 90%FC máx.) 

0,33±0,24 
 
3,58±3,28 
 
4,50±1,10 
 
3,58±3,00 
 
 
 

0,66±0,58 
 
3,11±3,30 
 
3,84±2,10 
 
4,37±3,56 
 

 -1,831 
 

,438 
 

,862 
 
-,727 

,100 
 
,672 
 
,411 
 
,485 
 
 

     
    *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

3.1.4.PSE  

 Relativamente à PSE, os dados obtidos, patentes no quadro 3.1.4 demonstram que existem 

diferenças estatisticamente significativas com resultados de 11,17 de média no J1 para 14,00 no 

J2 em que, p=0,002.  

Quadro 3.1.4 - Média ± Desvio Padrão (X± SD) da PSE (J1vsJ2). 

PSE Jogo1 
X±SD 
 

Jogo2 
X±SD 

t                     P 

 11,17±2,33 
 

14,00±1,86 
 

 -3,900 ,002* 
 
 

     
    *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

3.1.5. Distâncias percorridas e percentagem de tempo nas diferentes zonas de velocidade 

Na análise das distâncias percorridas totais e parciais em diferentes zonas de velocidades, os 

dados alcançados, evidenciados no quadro 3.1.5.1., revelam que não houve diferenças 

estatisticamente significativas, no entanto foi possível verificar que a distância total percorrida 

foi ligeiramente superior no J2 em relação ao J1. 
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Quadro 3.1.5.1 -Média ±Desvio Padrão (x± SD) da distância percorrida nas diferentes  
Zonas de velocidade e distância total percorrida Hill-Haas (2008) (J1vsJ2). 

 Jogo1 
X±SD 
 

Jogo2 
X±SD 

t                     P 

Z V1 (0,0-6,9 km/h) 

Z V2 (6,9-9,9 km/h) 

Z V3 (9,9-12,9 km/h) 

Z V4 (12,9-15,9 km/h) 

Z V5 (15,9-17,9 km/h) 

Z V6 (17,9-300,0 km/h) 

Distância Total 

467,68±66,35 
 
291,12±48,18 
 
296,58±58,83 
 
223,18±95,80 
 
86,10±46,12 
 
108,09±65,41 
 
1472,75±187,97 

473,43±82,07 
 
295,86±53,49 
 
308,17±93,20 
 
195,45±64,44 
 
82,98±31,19 
 
131,75±66,77 
 
1487,64±191,92 

 -,562 
 

-,379 
 

-,872 
 

2,202 
 
,343 
 
-1,374 
 
-,658 

,588 
 
,713 
 
,406 

 
,055 
 
,739 

,203 

,527 

     
        *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

Na análise da observação da percentagem de tempo passado em cada uma das 6 zonas de 

velocidade, os dados obtidos, perceptíveis no quadro 3.1.5.2, é possível identificar que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre o J1 e o J2. 

Quadro 3.1.5.2 -Média ±Desvio Padrão (x± SD) do tempo (%) passado em cada uma das 6 
zonas de velocidade utilizadas por Hill-Haas et al. (2008) (J1vsJ2). 
 Jogo1 

X±SD 
 

Jogo2 
X±SD 

t                     P 

Z V1 (0,0-6,9 km/h) 

Z V2 (6,9-9,9 km/h) 

Z V3 (9,9-12,9 km/h) 

Z V4 (12,9-15,9 km/h) 

Z V5 (15,9-17,9 km/h) 

Z V6 (17,9-300,0 km/h 

56,29±9,60 
 
17,38±2,98 
 
13,20±2,53 
 
7,87±3,39 
 
2,58±1,38 
 
2,67±1,60 
 

55,81±10,50 
 
17,73±3,21 
 
13,79±4,06 

 
6,98±2,32 
 
2,48±0,94 
 
3,19±1,59 
 
 

 ,379 
 
-,450 
 
-1,009 
 
2,088 
 
,365 
 
-1,301 

,713 
 
,663 
 
,339 
 
,066 
 
,723 
 
,226 

     
                      *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
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3.2. Apresentação dos resultados dos efeitos da alteração estrutural da equipa 

Relativamente ao segundo objetivo, ou seja, efeitos da alteração estrutural da organização da 

equipa nos indicadores técnico-táticos (ITTI e ITTC), FC, PSE, distâncias percorridas totais e 

parciais e percentagem de tempo nas diferentes zonas de velocidade. Neste caso analisamos os 

dados do J2 no sistema 1+2+3+1 com os do J3 no 1+3+3.  

3.2.1 ITTI 

Quanto aos ITTI os dados obtidos, expostos no quadro 3.2.1 demonstram que não existem 

diferenças estatisticamente significativas, sendo possível observar que os valores médios são 

muito semelhantes entre o J2 com o J3. 

Quadro 3.2.1-Média ± Desvio Padrão (X± SD) Indicadores técnico táticos individuais (J2vsJ3) 

Indicadores Técnico 
Táticos Individuais  
(ITTI)  

Jogo2 
X±SD 

Jogo3                   
 X±SD      

z                       P 

Passes Certos 

Passes Errados 

Desarmes 

Perdas de Bola 

Tempo Posse bola (seg.) 

9,00±3,52 
 
1,92±0,90 
 
1,17±1,03 

 
2,00±1,71 
 
22,16±12,28 

9,08±1,73    
 
2,29±1,24 
 
1,17±1,40 
 
2,00±0,85 
 
23,52±11,45 

,158 
 

,877 
 
,000 

 
,092 
 
,235 
 
 

,874 
 

,380 
 

1,000 
 

,927 
 
,814 

     
               *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
 

3.2.2 ITTC 

Quanto aos ITTC, os dados obtidos, expostos no quadro 3.2.2 demonstram que existem 

diferenças estatisticamente significativas apenas ao nível do N.P.F.O., com valores médios a 

subirem de 5,53 para o J2 e de 7,42 no J3 com p=0,033  
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Quadro 3.2.2-Média ± Desvio Padrão (X± SD) Indicadores técnico táticos coletivos (J2vsJ3) 

Indicadores Técnico 
Táticos Coletivos  
(ITTC)  

Jogo2 
X±SD 

Jogo3 
X±SD 

z                       P 

D. F. O. 

N. P. F. O.  

J. E. F. O. 

Remates  

Golos 

23,34±16,93 
 
5,53±4,63 
 
4,52±3,26 

 
0,54±0,97 
 
0,05±0,33 

26,52±15,99 
 
7,42±4,80 
 
4,81±3,36 

 
0,44±0,92 
 
0,22±0,69 

 1,394 
 

2,132 
 
2,16 

 
,635 
 
1,838 

 
 
 

,163 
 
,033* 
 
,731 

 
,525 
 
,066 
 

     
                      *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
 

3.2.3 FC nas diferentes zonas de intensidade 

 Quanto à FC os dados, patentes no quadro 3.2.3, demonstram que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o J2 e o J3, no entanto verificamos que no geral o tempo 

passado em cada uma das zonas diminuiu, excepto em relação à zona 4, que a média aumentou 

ligeiramente no J3 (4,90) em relação ao J2 (4,37). 

Quadro 3.2.3 -Média ±Desvio Padrão (x± SD) do tempo (minutos) passado em cada uma das 4 
zonas de intensidade utilizadas por Hill-Haas et al. (2008). (J2vsJ3) 
Zonas de FC  Jogo2 

X±SD 
 

Jogo3 
X±SD 

t                     P 

Zona 1 (< 75%FC máx.) 

Zona 2 (75-84,%FC máx.) 

Zona 3 (85-89,%FC máx.) 

Zona 4 (> 90%FC máx.) 

0,66±0,58 
 
3,11±3,30 
 
3,84±2,10 
 
4,37±3,56 
 
 
 

0,64±1,13 
 
2,69±2,90 
 
3,75±2,29 
 
4,90±3,91 
 

 ,078 
 

1,157 
 

,285 
 
1,362 

,939 
 
,277 
 
,782 
 
,206 
 
 

     
              *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
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3.2.4 PSE 

Na análise da PSE, os dados visíveis no quadro 3.2.4 demonstram que existem diferenças 

estatisticamente significativas com resultados de 14,00 de média no J2 para 15,75 no J3 em que, 

p=0,020. 

Quadro 3.2.4 - Média ± Desvio Padrão (X± SD) da PSE (J2vsJ3). 

PSE Jogo2 
X±SD 
 

Jogo3 
X±SD 

t                     P 

 14,00±1,86 
 
 

15,75±2,18 
 
 

  -2,730 ,020* 
 
 
 

     
    *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

3.2.5 Distâncias percorridas e percentagem de tempo nas diferentes zonas de velocidade 

Na análise das distâncias percorridas totais e parciais em diferentes zonas de velocidades, os 

dados que obtivemos e expostos no quadro 3.2.5.1., evidenciam que houve diferenças 

estatisticamente significativas entre o J2 e J3 nas zonas V1 (0,0-6,9 km/h) com o valor de 

p=0,046, na zona V2 (6,9-9,9 km/h), com p=0,000, na zona V3 (9,9-12,9 km/h), p=0,014 e 

ainda, em relação à distância total percorrida com o valor de p=0,017. 
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Quadro 3.2.5.1. -Média ±Desvio Padrão (x± SD) da distância percorrida nas diferentes  
Zonas de velocidade e distância total percorrida Hill-Haas (2008) (J2vsJ3). 

 Jogo2 
X±SD 
 

Jogo3 
X±SD 

t                     P 

Z V1 (0,0-6,9 km/h) 

Z V2 (6,9-9,9 km/h) 

Z V3 (9,9-12,9 km/h) 

Z V4 (12,9-15,9 km/h) 

Z V5 (15,9-17,9 km/h) 

Z V6 (17,9-300,0 km/h) 

Distância Total 

 

473,43±82,07 
 
295,86±53,49 
 
308,17±93,20 
 
195,45±64,44 
 
82,98±31,19 
 
131,75±66,77 
 
1487,64±191,92 
 

511,19±69,22 
 
242,23±61,88 
 
251,85±75,79 
 
174,64±64,66 
 
83,68±41,92 
 
111,93±43,13 
 
1375±166,26 

 -2,319 
 

5,301 
 

3,058 
 

,968 
 
-,052 
 
1,247 
 
2,933 

,046* 
 
,000* 
 
,014* 

 
,359 
 
,960 

,244 

,017* 

     
        *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

Na análise da observação da percentagem de tempo passado em cada uma das 6 zonas de 

velocidade, os dados, identificados no quadro 3.2.5.2, é possível identificar que há diferenças 

estatisticamente significativas entre o J2 em relação ao J3 nas zonas V1 (0,0-6,9 km/h) com o 

p=0,005, na V2 (6,9-9,9 km/h), em que o p=0,000 e ainda na V3 (9,9-12,9 km/h), em que o 

valor de p=0,010. 
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Quadro 3.2.5.2. -Média ±Desvio Padrão (x± SD) do tempo (%) passado em cada uma das 6 
zonas de velocidade utilizadas por Hill-Haas et al. (2008) (J vsJ3). 
 Jogo2 

X±SD 
 

Jogo3 
X±SD 

t                     P 

Z V1 (0,0-6,9 km/h) 

Z V2 (6,9-9,9 km/h) 

Z V3 (9,9-12,9 km/h) 

Z V4 (12,9-15,9 km/h) 

Z V5 (15,9-17,9 km/h) 

Z V6 (17,9-300,0 km/h 

55,81±10,50 
 
17,73±3,21 
 
13,79±4,06 
 
6,98±2,32 
 
2,48±0,94 
 
3,19±1,59 
 

62,96±9,69 
 
14,39±3,69 
 
11,24±3,32 
 
6,16±2,27 
 
2,50±1,25 
 
2,74±0,99 
 
 

 -3,722 
 
5,521 
 
3,258 
 
1,141 
 
-,050 
 
1,171 

,005* 
 
,000* 
 
,010* 
 
,283 
 
,961 
 
,272 

     
                      *Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
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4.DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi determinar e comparar os efeitos do processo de aprendizagem 

e da alteração da organização estrutural da equipa, nas ações técnico-táticas, na FC, PSE, 

distâncias totais e parciais e a percentagem de tempo passado nas diferentes zonas de 

velocidade, através dos JR no futebol.  

Para Rampinini, et al., (2007) e Tessitore, et al., (2006), o uso de jogos condicionados e 

reduzidos são sugeridos por diversos autores como uma estratégia eficaz para aumentar o tempo 

de prática específica dos jogadores, estimulando, simultaneamente, aspetos físicos e técnicos e 

um maior envolvimento tático.  

Neste sentido, Dellal, et al., (2008), apontam que a utilização dos jogos reduzidos exige aspectos 

técnicos, táticos e físicos ao mesmo tempo, tornando o treino muito semelhante ao jogo de 

futebol formal. Este autor alerta ainda, que a presença da bola aumenta a motivação dos 

jogadores. 

Assim, iremos iniciar a discussão sobre os resultados referentes ao primeiro objetivo, aos efeitos 

do processo de aprendizagem. Entre os resultados do J1 e do J2 houve um espaço temporal, em 

que o objetivo foi proporcionar a aprendizagem, na leitura e interpretação do jogo 

fundamentalmente. 

Os resultados obtidos dos ITTI e identificados no quadro 3.1.1., indicam que não existiram 

diferenças estatisticamente significativas, embora, seja possível identificar uma diminuição dos 

desarmes, das perdas de bola e do tempo de posse de bola, ao passo que, os passes errados e os 

passes certos aumentam ligeiramente, do J1 em relação ao J2.  

Estes resultados podem ser explicados pela experiência dos indivíduos, média de 6,83 anos de 

prática e consequente conhecimento da modalidade, principalmente ao nível dos aspectos 

técnicos, no entanto, a diminuição do tempo de posse de bola médio em cerca de 4s do J1 para o 

J2, leva-nos a crer aqui uma melhor organização tática da equipa, decorrentes de uma melhor 

ocupação dos espaços por parte dos jogadores, bem como uma melhor interpretação do jogo e 

uma tomada de decisão mais eficaz, sugerindo uma aquisição de competências a este nível.  

De acordo com Oliveira et al., (2006), se uma equipa e jogadores promovem constantemente os 

vários princípios de jogo durante o treino, vai potenciar o aparecimento de determinados 

comportamentos e padrões de jogo próprios, criando-se uma dinâmica colectiva própria, 
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evidenciando assim, que essa diminuição do tempo de posse de bola, pode ser explicado por 

uma ocupação dos espaços de jogo mais eficaz e melhor organização colectiva. 

Em relação aos ITTC, apresentados no quadro 3.1.2., é possível identificar diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois JR, ao nível da D.F.O., do N.P.F.O. e ainda do 

número de J.E.F.O. 

Houve uma diminuição dos valores da duração da fase ofensiva bem como no número de passes 

por fase ofensiva no J2 em relação ao J1, ao passo que nos jogadores envolvidos por fase 

ofensiva aumentaram. Estes resultados vêm corroborar os dados dos ITTI, que apesar de não 

existirem diferenças estatisticamente significativas, é possível perceber uma melhor organização 

coletiva.  

Assim, podemos observar que no J2 houve realmente uma dinâmica coletiva de jogo mais 

eficiente, consequência da melhor organização colectiva e ocupação do terreno de jogo como 

comprova com o aumento do número de jogadores envolvidos na fase ofensiva,  possibilitando a  

uma redução do tempo na duração da fase ofensiva e ainda no número de passes necessários a 

concluir a ação. Estes resultados evidenciam no nosso entender um maior conhecimento do 

jogo, ideia reforçada por Bangsbo e Peitersen (2003), concluindo que o jogador será tão mais 

rápido a observar a situação de jogo e a resolver como atuar perante a mesma, quanto mais 

experiência e conhecimento tiver. 

Portanto, estes resultados pressupõem que houve, decorrentes do processo de 

ensino/aprendizagem, uma melhoria ao nível do domínio tático do jogo e da tomada de decisão. 

Segundo Faria & Tavares, (1993), o domínio tático do jogo, pode ser entendido como a 

capacidade de perceber o jogo, adaptando convenientemente as respostas de acordo com as 

exigências inerentes à decisão. Nesta perspetiva, Queiroz, (2003), citado por Tavares, (2003) já 

tinha demonstrado que a repetição sistemática e habitual dos mesmos gestos, comportamentos, 

hábitos e atitudes pressupõe que ao longo do tempo que um jogador se torne mais eficiente, 

sendo mais produtivo na repetição desses gestos.  

Podemos também observar, ainda que não tenha sido estatisticamente significativo, uma 

diminuição do número de remates e golos no J2 em relação ao J1, estes resultados podem ser 

explicados pela evolução e melhoria da eficácia defensiva decorrentes do processo de 

aprendizagem, acompanhando a evolução do processo ofensivo. Neste aspecto, é possível 

identificar em outros estudos, que em futebol a defesa muitas vezes supera o ataque, (Garanta, 
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1997). Para Queiroz, (1986) e Castelo, (1992), um dos grandes problemas do futebol reside em 

conseguir oportunidades para finalizar, reiterando e demonstrando também o nosso estudo que 

com o processo de treino houve uma evolução no domínio dos aspectos técnico-táticos coletivos 

do jogo. 

Quanto à carga interna, especificamente à FC, os resultados obtidos e demonstrados no quadro 

3.1.3., é que não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre o J1 em relação ao 

J2, todavia, é possível identificar que houve uma alteração do J1, em que a zona em que os 

jogadores passaram mais tempo foi na zona 3 e no J2 a zona de intensidade em que passaram 

mais tempo foi na zona 4.  

Para Kelly & Drust, (2008), os JR solicitam respostas fisiológicas ao nível FC em torno dos 90-

95% da FC Máx, como e possível identificar no J2, estes resultados podem ser explicados com 

uma melhor condição física resultado do período experimental a que os alunos foram sujeitos 

através das aulas, confirmando assim o que Rampini et al. (2007), tinham comprovado que 

através dos JR e manipulando o exercício, terreno de jogo, bem como encorajamento por parte 

do treinador a intensidade do treino pode ser alterada e efetivar-se uma aquisição de 

competências físicas. 

Relativamente à PSE, a análise efetuada ao quadro 3.1.4., podemos constatar, através dos dados 

recolhidos, que no J2 os jogadores revelaram um maior sinal de esforço em relação ao J1, 

traduzindo-se num resultado estatisticamente significativo. Este resultado pode ser corroborado  

através da verificação do quadro da FC 3.1.3., que identifica que no J2, os jogadores estiveram 

na maior parte do tempo de jogo na zona 4 de intensidade (> 90%FC máx.), ou seja, estiveram 

grande parte do jogo, com uma intensidade bastante elevada, o que levou a que os atletas 

tivessem a percepção do esforço maior, traduzindo-se então numa PSE de igual forma superior 

em detrimento do J1, em que passaram mais tempo na zona 3.  

Assim, os valores revelados pela FC, podem ser confirmados e sustentados pelos valores da 

PSE, tornando-se desta forma mais válidos e fiáveis quando sustentados por outros indicadores 

da intensidade dos exercícios. Deste modo, a PSE trata-se de um excelente indicador da 

intensidade do exercício, sendo possível identificar se o estímulo está a revelar-se o inicialmente 

proposto (Coutts et al., 2009). Para Rampinini et al., (2007), o valor assumido da PSE de um 

jogador assume-se como um método alternativo simples, válido e eficaz para a quantificação do 

tempo de intensidade de treino. 
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Na análise das distâncias percorridas nas diferentes zonas de velocidade e distância total, quadro 

3.1.5.1., é possível verificar, pelos dados obtidos, que não existem diferenças significativas entre 

o J1 e o J2. No entanto, podemos observar que houve um ligeiro aumento da distância total 

percorrida no J2.  

É de igual modo possível identificar que no J2, os jogadores percorreram uma maior distância 

na Z V6 (17,9-300,0 km/h), em relação ao J1, situação que se explica por uma melhoria da 

condição física, decorrente do número de aulas de prática que os jogadores foram alvo no 

processo de ensino/aprendizagem. Podemos ainda concluir, que estes dados podem ser também 

explicados com uma maior motivação, decorrente de um superior conhecimento do jogo, já que, 

segundo Bangsbo (1994), a intensidade de execução do exercício, pode ser alterada, mediante a 

motivação, bem como a execução técnica do indivíduo. 

Em relação à percentagem de tempo passado em cada uma das 6 zonas de velocidade utilizadas 

por Hill-Haas et al. (2008), os dados revelados no quadro 3.1.5.2., não identificam quaisquer 

diferenças estatisticamente significativas. Em todo o caso, é perceptível e acompanhando os 

resultados descritos no quadro 3.1.5.1. que houve um aumento na Z V6, sugerindo aqui também 

essa melhoria dos índices físicos.  

Podemos verificar também que seguindo os dados presentes no quadro da distância percorrida 

nas diferentes zonas de velocidade, também a zona onde houve uma maior percentagem de 

tempo passado foi Z V1, reiterando que o futebol é um desporto de intensidades intermitentes, 

corroborando a ideia de Bangsbo et al., (2006), que o futebol é uma modalidade acíclica de alta 

intensidade porque requer dos jogadores a repetição de diversas actividades (corrida, corrida 

lenta, sprints, saltos etc.), no entanto, como jogo colectivo e perante a sua natureza tática o jogo 

compreende velocidades elevadas em apenas alguns momentos, decorrentes das ações do 

próprio jogo, não em todos os momentos, daqui se explica esta prevalência da maior parte do 

tempo de jogo se realizar na zona mais baixa de velocidade. 

No segundo objetivo, vamos analisar e discutir os efeitos da alteração da organização estrutural 

1+2+3+1 para 1+3+3, representados pelo J2 e J3 respectivamente nos ITTI e ITTC, FC, PSE, 

distâncias percorridas totais, parciais e percentagem de tempo passado nas diferentes zonas de 

velocidade. 

 No que respeita aos ITTI do segundo objetivo, presente no quadro 3.2.1., não se registaram 

quaisquer diferenças estatisticamente significativas, sendo possível verificar que os resultados 
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são muito semelhantes entre o J2 e o J3. Então, podemos referir que a alteração da organização 

estrutural não produziu quaisquer efeitos em relação aos indicadores técnico-táticos individuais. 

Aqui, podemos recordar o que foi dito na análise ao 1º objetivo e verificar que os anos de prática 

dos alunos teve um impacto preponderante ao nível do conhecimento técnico-tático individual 

do jogo. 

Pela observação e análise do quadro 3.2.2, relativo aos ITTC, é possível verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, apenas no N.P.F.O., notando-se 

ainda, uma subida nos valores da duração da fase ofensiva D.F.O. apesar dos resultados não 

serem estatisticamente significativos, indicando uma organização ofensiva mais lenta e 

demorada, diminuindo a velocidade e aumentando o número de passes. 

Estes resultados parecem ficar a dever-se não alteração da organização estrutural introduzida, 

mas sim à fadiga resultante de que o J3 se efectuou imediatamente a seguir ao J2, com um 

período de recuperação que pode não ter sido suficiente para uma recuperação dos níveis físicos 

ideais. Outro aspecto que pode ter influenciado os resultados pode estar relacionados com o  

clima, já que os jogadores foram sujeitos a uma temperatura elevada, contribuindo para o 

desgaste dos índices físicos, tal como preconiza Bangsbo, (1994), alguns fatores que podem 

afetar a intensidade de execução do exercício, nomeadamente a motivação, execução técnica do 

indivíduo, condições de prática (terreno de jogo, temperatura) e se a sua atenção é focalizada 

para o esforço. 

Analisando também o número de remates e golos marcados, apesar de igual forma não serem 

significativos, também podemos encontrar sinais de fadiga e perda de discernimento defensivo, 

já que os valores médios dos remates foram menores, mas revelaram um número superior de 

golos no J3 em relação ao J2. 

Na análise do quadro 3.2.3., referente ao tempo passado em cada uma das 4 zonas de 

intensidade da FC utilizadas por Hill-Haas et al. (2008), podemos verificar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas, no entanto é possível identificar uma descida nos 

valores médios nas 3 primeiras zonas de FC, aumentando ligeiramente na zona 4 do J3 em 

comparação com o J2.  

Estes resultados, apesar da ligeira subida dos valores na zona 4, não são suficientes para 

dizermos que tal se deve à alteração da organização estrutural da equipa, no entanto, voltam a 

confirmar que os JR são um método eficaz para o treino aeróbio específico (Rampinini et al., 
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2007), já que, a amostra passou mais tempo, com valores acima de 90% FCmáx. Estes valores, 

vêm ao encontro de outros estudos, que referem que os JR podem estimular FC próximas dos 

90-95% da frequência cardíaca máxima, (Sassi et al. 2004; Reilly & White, 2004; Impellizzeri et 

al. 2006; Dellal et al. 2008), bem como, de Sampaio, Abrantes & Leite (2009) que em 

basquetebol, demonstraram que a utilização dos JR eleva a FCmáx acima dos 80%.  

Na observação e análise da PSE através do quadro 3.2.4., podemos identificar diferenças 

estatisticamente significativas ao nível de um aumento desta no J3 em relação ao J2. Estes 

resultados reforçam os resultados da FC, mesmo que, as diferenças não tenham sido 

estatisticamente significativas, houve um aumento do tempo passado por parte dos jogadores na 

zona 4 de intensidade (> 90% FCmáx.), em relação ao J2. Desta forma, confirma-se que a PSE 

se assume como como um método válido e eficaz na quantificação da intensidade do treino 

como complemento à FC, (Rampinini et al. (2007).  

Em relação às distâncias percorridas nas zonas de velocidade definidas por Hill-Haas, (2008), na 

análise ao quadro 3.2.5.1., é possível identificar diferenças estatisticamente significativas entre o 

J2 e o J3, nomeadamente na Z V1 (0,0-6,9 km/h), na Z V2 (6,9-9,9 km/h), na Z V3 (9,9-12,9 

km/h) e também referente à distância total percorrida. Destes resultados, apenas na zona V1, 

houve um aumento da distância percorrida, em todos os outros resultados que registaram 

diferenças estatisticamente significativas, é notório que desceram de forma significativa, 

especialmente a distância total.  

 

Quanto à percentagem de tempo passado em cada uma das 6 zonas de velocidade representado 

pelo quadro 3.2.5.2. é possível verificar que existem diferenças estatisticamente significativas 

nas zonas de velocidade Z V1, Z V2 e Z V3, o que vem confirmar o que foi referido 

anteriormente em relação às distâncias percorridas em cada uma das 6 zonas de velocidade, ou 

seja, na zona V1, a percentagem de tempo passado nesta zona foi superior no J3 perante o J2, 

bem como em todas as outras zonas, excepto na Z V5 que houve um diminuto aumento.  

Pelos dados apresentados nestes 2 quadros em que é perceptível uma diminuição das distâncias 

totais percorridas, assim como a diminuição dos valores médios das distâncias parciais nas 

zonas de velocidade mais elevadas, tendo aumentado consideravelmente na zona de velocidade 

mais lenta, ZV1. Assim, observando que a percentagem de tempo passado em cada uma das 

zonas de velocidade acompanhou o registo de descida para valores das zonas de velocidade mais 

elevadas ao passo que aumentou de igual forma na ZV1, sugere aqui uma diminuição da 

velocidade de execução das ações do jogo.  
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Portanto, relacionando estes resultados com o aumento verificado e discutido atrás relativamente 

à FC e PSE, em que os valores aumentaram do J2 para o J3, parece-nos ser possível afirmar que 

no J3 houve uma diminuição da performance, podendo ser explicada pela ocorrência temporal 

do J3 que aconteceu logo após o J2, com um curto período de recuperação, que pode não ter 

sido suficiente para repor os índices físicos ideais. Outro fator que pode ter influenciado os 

resultados foi o clima, já que aquando da realização dos jogos a temperatura era elevada, como 

refere Bangsbo, (1994), alguns fatores podem condicionar a intensidade do exercício, como a 

motivação, as condições de prática (terreno de jogo, temperatura) e se a sua atenção é focalizada 

para o esforço. Também Roriz, (2009), dá importância a este facto, referindo que é de suma 

utilidade perceber se as distâncias percorridas se devem a uma perceção correta do jogo ou se os 

resultados podem ser influenciados pelo clima. Neste sentido, parece-nos importante reter que 

os resultados parecem ter sido influenciados por fatores externos e não pela diferente 

organização estrutural da equipa. 

 

Pelos resultados, observados no nosso estudo, é possivel afirmar que a aplicação de jogos 

reduzidos ao treino e ensino dos JDC, através da aplicação organizada e estruturada, ou seja, 

ensinando o jogo, jogando, podemos comprovar que existiu uma melhoria e aquisição de 

competências no sentido de potenciar a performance individual e coletiva. É também perceptível 

que os jogos reduzidos são um meio eficaz e fiável de melhorar as capacidades físicas dos 

atletas ao mesmo tempo que se melhoram as capacidades técnico táticas, constituindo-se assim 

como um aliado importante a treinadores e professores. 
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5.CONCLUSÕES 

Este estudo permitiu-nos verificar a influência dos efeitos do processo aprendizagem e os efeitos 

da organização estrutural da equipa nos indicadores técnico-táticos individuais e coletivos, na 

FC, PSE, distâncias totais e parciais e a percentagem de tempo passado nas diferentes  

velocidades em alunos do género masculino, do 2ºano da licenciatura em ciências do desporto 

da UTAD. 

Então da análise dos respetivos resultados, referentes ao primeiro objetivo, os efeitos do 

processo aprendizagem, relativo ao J1 e J2, identificamos as seguintes conclusões: 

• Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nos ITTI, no 

entanto podemos observar alguns efeitos do processo de aprendizagem como 

melhor organização coletiva, melhor leitura e interpretação do jogo, facto 

corroborado pelas diferenças significativas encontradas nos ITTC, ao nível da 

D.F.O., do N.P.F.O. e do número de J.E.F.O. 

• Não existem diferenças estatisticamente significativas na carga interna (FC) entre 

o J1 e o J2, mas é possível identificar a solicitação de uma percentagem de tempo 

superior acima dos 90% da FCmáx no J2. 

• A PSE é superior no J2, corroborando assim os dados da FC, assumindo-se como 

um método alternativo válido. 

• O aumento da distância percorrida na Z V6, bem como da distância total e ainda 

o da percentagem de tempo passado também na zona de velocidade V6 (17,9-

300,0km/h) obtido no J2 em comparação ao J1, indicam um aumento da 

velocidade de execução na realização das ações do JR, reiterando uma melhoria 

nos aspetos físicos através do treino. 

 

Em relação ao segundo objetivo, os efeitos da alteração da organização estrutural da equipa as 

principais conclusões são as seguintes: 

• A análise dos dados referentes aos ITTI não identifica qualquer alteração 

estatisticamente significativa decorrente da alteração da organização estrutural da 

esquipa entre o J2 e o J3. 

• Em relação aos ITTC é possível identificar resultados estatisticamente significativos 

apenas no N.P.F.O. em houve um aumento dos valores no J3 relativamente ao J2, no 

entanto, estes resultados parecem ter sido influenciados pela fadiga resultante da 
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proximidade temporal da realização do J2 e da temperatura do dia da recolha ao invés da 

alteração da organização estrutural.  

• No que respeita à FC, em ambos os jogos foi possível identificar que os jogadores 

passaram a maior parte do tempo do exercício acima dos 90% da FCmáx, não sendo 

possível perceber que tal se deveu à diferente organização estrutural da equipa, apesar 

dos valores serem ligeiramente superiores no J3 em relação ao J2. 

• A PSE indicou diferenças estatisticamente significativas, confirmando os resultados da 

FC de que a intensidade foi superior no J3. 

•  A diminuição estatisticamente significativa nos resultados da distância percorrida nas 

diferentes zonas de velocidade e a distância total, bem como da diminuição da 

percentagem de tempo nessas mesmas zonas de velocidade ficaram a dever-se ao 

cansaço e à fadiga que promoveram uma diminuição da velocidade nas acções do jogo 

resultantes da proximidade dos 2 jogos em vez da alteração da organização estrutural da 

equipa.  

 

Assim, parece-nos claro que os JR devem fazer parte do processo de ensino/treino dos JDC, já 

que possibilitam aos indivíduos a exercitação dos elementos técnico-táticos a um nível de 

intensidade alta, aproximando-o do contexto real do jogo. Este estudo permitiu desta forma, 

identificar que a o ensino do jogo, através da prática orientada, jogando, que produz resultados 

ao nível da aprendizagem, melhorando a performance individual e coletiva dos jogadores, bem 

como melhora os índices físicos. Em relação ao segundo objetivo não foi possível relacionar os 

dados obtidos com a alteração da organização estrutural da equipa, dando a entender que as 

limitações e a proximidade temporal entre os dois jogos referidas influenciaram esses mesmos 

resultados.  

Portanto e como sugestão para um trabalho futuro poderá ser interessante aprofundar esta 

temática da alteração da organização estrutural da equipa, mas será importante ter em atenção a 

recuperação total dos jogadores, bem como as condições climatéricas de modo a evitar que estas 

tenham influência nos resultados.  
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7.ANEXO-A 
Escala de Percepção subjetiva do Esforço - Escala de Borg 

Gunnar Borg, (1985;1998) 

Número 
(Tabela Original – X 10=bpm) Intensidade do Esforço percebido 

6 Nenhum Esforço 
7 Extremamente Leve 
8  
9 Muito Leve 

10  
11 Leve 
12  
13 Moderado/ Um pouco intenso 
14  
15 Forte/intenso 
16  
17 Muito Forte/Muito intenso 
18  
19 Extremamente Forte 
20 Esforço Máximo 

  

“Durante o exercício vai tentar avaliar a sua percepção de esforço. Tente avaliar a sensação de 

esforço o mais honestamente possível. Não subestime nem lhe atribua valores exagerados. 

Observe a escala e a respectiva legenda, decida o que descreve melhor o seu nível de esforço e 

corresponda essa descrição ao valor da escala. Para alguns indivíduos este poderá ser o exercício 

mais vigoroso alguma vez vivenciado. O valor deve expressar uma combinação do esforço e da 

fadiga total.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


