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Resumo 
 

O objetivo do presente estudo foi identificar os efeitos técnicos e fisiológicos decorrentes da 

aplicação de Jogos Reduzidos (JRs) de futebol com limitação do número de contatos com a 

bola em cada posse individual da mesma, bem como da restrição quanto a finalização à gol 

ser executada exclusivamente através do cabeceio. Para tal, recorreremos a um grupo de 

doze futebolistas do sexo masculino (idade 15,16 ± 0,28 anos; estatura 1,72 ± 0,06 metros; 

massa corporal 60,45 ± 5,85 kg; IMC 20,39 ± 1,10), vinculados a uma equipe da cidade 

mineira de Muriaé, Brasil. Foram aplicados seis JRs de 3x3 acrescidos de goleiros, de 12 

(doze) minutos de duração, com regras diferenciadas quanto a permissão do número de 

contatos com a bola, bem como a liberdade de utilização de técnicas de finalização à meta. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) nos valores de 

frequência cardíaca máxima e média entre (JRs). No que se refere a Ações Técnicas 

Individuais (ATIs), verificou-se diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nas ATIs 

número de contatos com a bola, cruzamentos aéreos e cabeceios defensivos, sugerindo 

assim que os JRs com restrição de três contatos com a bola e finalização livre resultam em 

menor número médio de contatos com a bola (0,45 ± 0,14). Já os JRs que permitem até três 

contatos com a bola e restringem a finalização a cabeceios, estimulam as ações técnicas 

relacionadas aos cruzamentos aéreos (4,50 ± 2,19). Porém, se o intuito do treino for o 

incentivo a cabeceios defensivos, deve-se priorizar os JRs com até dois contatos com a bola, 

a cada posse individual da mesma e finalização exclusivamente através de cabeceios (1,08 ± 

1,08). Tendo como base os resultados a limitação de ações técnicas aplicadas neste estudo 

em relação aos jogos reduzidos não interfere na carga interna medida pela frequência 

cardíaca. A restrição de 3 toques nos jogos reduzidos, com finalização livre ou de cabeça, 

parece ser a mais eficaz para trabalhar os fundamentos técnicos defensivos e ofensivos. 

 

 

Palavras chave: futebol, jogos reduzidos, ações técnicas e adaptações fisiológicas. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to identify technical and physiological adaptations of small-sided 

soccer games (SSG) introducing a rule that restrict the number of ball contacts per individual 

possession, and another rule that allows score goals only with the heading technique. The 

sample was composed by twelve male youth soccer players (age 15,16 ± 0,28 years; height 

1,72 ± 0,06 meters; body mass 60,45 ± 5,85 kg; BMS 20,39 ± 1,10), linked to a Brazilian team 

in the city of Muriaé, in the state of Minas Gerais in small-sided-games. Six 3x3 small-sided 

soccer games were conducted, with goalkeepers, played during twelve minutes each one, with 

different rules such as restriction of the number of ball contacts per individual possession, and 

another one that allows score goals only with the heading technique. No statistical differences 

(p>0,05) were observed between small-sided soccer games in the maximal and mean heart 

rate. Statistical differences (p<0,05) were identified in the Individual Technical Actions (ITAs) 

number of ball contacts, air crossings and defensive headers, inducing that SSG by the rule 

restriction of three contacts and free shooting results in less contacts with the ball (0,45 ± 0,14). 

SSG that allows three contacts with the ball and headers to score goals stimulate ITAs related 

with air crossing (4,50 ± 2,19). In addiction, if the propose of the training section is to encourage 

defensive heading, coaches must use SSG with rule restriction of two ball contacts and scoring 

goals only with the head (1,08 ± 1,08). Based in this study results, we can conclude that the 

limitations used in these small-sided soccer games do not influenced the internal load of the 

players, accessed by the heart rate. Also, the restriction of 3 contacts with the ball, 

independently of the finalization form, appears to be more effective for the training of the 

offensive and defensive techniques. 

 

Key Words: small-sided soccer games, technical actions, physiological adaptations.
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INTRODUÇÃO 1 
 

EFEITOS DA LIMITAÇÃO DE CONTATOS COM A BOLA E RESTRIÇÃO DE 

FINALIZAÇÕES ATRAVÉS DO CABECEIO SOBRE AS AÇÕES TÉCNICAS INDIVIDUAIS, 

FREQUÊNCIA CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM JOGOS 

REDUZIDOS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-15 
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1.Introdução 
 

O principal papel dos treinadores de futebol, sobretudo aqueles responsáveis pela 

formação de jovens atletas, consiste no desenvolvimento integral dos desportistas, 

nomeadamente nos aspectos físicos, psicológicos, fisiológicos, sociais, técnicos e 

táticos (Barbero-Alvarez, 2007). Segundo Silva (2008), o futebol “tem sido motivo de 

várias opções metodológicas ao longo dos tempos, no que se refere ao processo 

ensino-aprendizagem” (p. 25) 

Assim sendo, treinadores e pesquisadores mobilizam esforços visando 

potencializar ao máximo os treinos aplicados aos futebolistas, tendo em vista que as 

complexidades impostas aos atletas durante o período de treino devem ser as mais 

semelhantes possíveis às situações vivenciadas em competições (Mallo & Navarro, 

2008) 

Uma das formas mais utilizadas, nos dias atuais, visando contextualizar o treino às 

exigências das partidas de futebol, é a inserção de Jogos Reduzidos (JRs) nos ciclos 

de treino dos atletas. De acordo com Esteves (2010), entende-se por Jogos Reduzidos 

de futebol as atividades caracterizadas “pela alteração de uma ou mais componentes 

do jogo, comparativamente ao jogo formal” (p. 2), sobretudo no que diz respeito às 

dimensões do campo e ao número de atletas envolvidos. 

Para Gabbett e Mulvey (2008), os JRs possibilitam tanto o desenvolvimento de 

questões técnicas quanto táticas e promovem estímulos capazes de desenvolver até 

mesmo aspectos fisiológicos dos praticantes, em perfeita consonância com as 

exigências do jogo convencional de futebol. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, os JRs possibilitam a manutenção da 

especificidade do treino de futebol, sobretudo pelo contato constante com a bola. Já 

Hill-Hass, Coutts, Rowsell & Dawson (2009) reforçam a relevância da aplicação dos JRs 

como forma de treino ao afirmarem que o contato permanente com o objeto de jogo é 

um fator extremamente motivacional para os futebolistas, sobretudo para os mais 

jovens. 

Pesquisadores como Sampaio et al. (2007) comprovam que os JRs são 

ferramentas capazes de desenvolver aspectos físicos, técnicos e táticos, de acordo com 

a manipulação de determinadas variáveis, tais quais o número de atletas envolvidos, o 

tamanho e o formato da área de jogo, a duração do exercício, o período concedido para 

recuperação (seja de forma ativa ou passiva), o encorajamento dos treinadores e as 

regras aplicadas às atividades. 
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Uma das regras comumente implementadas em JRs é a limitação do número de 

contatos com a bola, cada vez que o atleta estiver de posse da mesma. Popularmente 

conhecido no Brasil como treino de “dois toques”, “três toques”, “toque livre”, etc., de 

acordo com o número de contatos permitidos, tal manipulação das regras acarreta em 

sensíveis alterações na dinâmica dos JRs. 

Em contrapartida, o cabeceio à gol não parece ser devidamente explorado nos JRs. 

Apesar da bibliografia pesquisada apontar o maior número de finalizações à meta como 

uma das variáveis diretamente influenciada pela diminuição do número de atletas por 

equipe (Lima, 2010; Almeida, 2013), não há qualquer indicação quanto à técnica 

utilizada para tal. Os autores comumente generalizam esse indicador técnico como 

“arremates” ou “finalizações” (Dellal et al, 2011). Assim sendo, verifica-se uma lacuna 

nas pesquisas acerca dos JRs com relação ao estímulo de finalizações à meta através 

de cabeceios. 

A crescente importância desse fundamento pode ser atestada através da 

observação do treino das equipes profissionais de futebol, que dedicam grande parte 

do tempo para ensaiarem minuciosamente o posicionamento dos atletas em jogadas 

de bola parada, tais quais escanteios e faltas laterais que, fatalmente, resultam em 

bolas cruzadas para a área. 

 

1.1 Objetivo 

Identificar a influência nas ATIs e nas demandas fisiológicas causadas pelas 

seguintes intervenções nas regras dos JRs: a limitação do número de contatos com a 

bola por posse individual da mesma e a validação de gols anotados exclusivamente 

através de cabeceios. 
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METODOLOGIA 2 
 

EFEITOS DA LIMITAÇÃO DE CONTATOS COM A BOLA E RESTRIÇÃO DE 

FINALIZAÇÕES ATRAVÉS DO CABECEIO SOBRE AS AÇÕES TÉCNICAS INDIVIDUAIS, 

FREQUÊNCIA CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM JOGOS 

REDUZIDOS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-15 
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2. Metodologia 

 

2.1 Amostra 
 

Fizeram parte da amostra 12 futebolistas do sexo masculino, com idade média de 

15,91 (± 0,28) anos, 1,72 (± 0,76) metros, 60,45 (± 7,42) kgs, culminando em IMC médio 

de 20,39 kg/m², vinculados à categoria Infantil (sub-15) de uma equipe de futebol 

sediada na cidade brasileira de Muriaé, Minas Gerais, que compete à nível estadual. O 

volume de treino dos atletas é de 240 (duzentos e quarenta) minutos semanais, 

divididos em 3 (três) treinos. 

Optou-se por estudar os atletas da categoria Infantil, em detrimento a 

desportistas mais novos, uma vez que é necessário certo desenvolvimento técnico e 

tático para a execução com êxito dos JRs propostos. 

Tabela 1 – Médias ± Desvios Padrão das variáveis estatura (EST), massa corporal (MC), idade 

e índice de massa corporal (IMC) da amostra (n=12) 

Variáveis Médias ± Desvios Padrão 

Idade (anos) 15,91±0,28 

MC (Kg) 60,45±7,42 

EST (m) 1,72±0,76 

IMC (kg/m²) 20,39±2,11 

  

 

Adotou-se como critério de inclusão a disputa de, ao menos, uma competição 

oficial pela equipe em questão e experiência mínima de 2 (dois) anos de treino 

sistematizado de futebol, além da apresentação do termo de consentimento livre 

esclarecido assinado pelos responsáveis.  

2.2 Procedimentos 
 

Na semana que antecedeu o início da aplicação dos JRs os avaliados e seus 

responsáveis foram reunidos para explicação acerca dos objetivos do estudo em 

questão, bem como dos riscos e metodologia do mesmo. Após tais explanações, foram 

assinados os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de participação em 

pesquisa. 
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Nos dias que se seguiram foram realizadas as etapas de coleta de dados 

antropométricos dos avaliados, submissão dos atletas ao Yoyo Intermitent Recovery 

Test Level 1, um jogo de caráter experimental, para que a dinâmica dos JRs fosse 

previamente compreendida pelos praticantes, bem como testar todos os equipamentos 

e, finalmente, os JRs foram aplicados, com intervalo de 48 horas de descanso entre os 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

2.3 Avaliação Antropométrica 
 

No dia seguinte, os jovens futebolistas foram submetidos a avaliação 

antropométrica, afim de determinar a massa corporal e estatura de acordo com 

protocolo de Pollock (1978). Tais informações foram utilizadas também para calcular o 

índice de massa corporal (IMC) dos avaliados. 

 

2.4 Yoyo Intermittent Recovery Test Level 1 
 

Na semana anterior a aplicação do primeiro JR, os atletas foram submetidos ao 

“Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1” (YYRL1), que avalia a capacidade de 

execução de esforços de alta intensidade de maneira repetida, sendo recomendado 

para indivíduos submetidos a pouco volume de treino (Casamichana, Castellano e 

Dellal, 2010). 

O YYRTL1 submete os avaliados a percorrerem 40 (quarenta) metros (2x20m), que 

foram sinalizados por linhas marcadas na grama, respeitando a cadência de um sinal 

sonoro emitido através de um aparelho de reprodução de áudio, que estabelece a 

Figura 1. Desenho de estudo 
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velocidade da corrida, de forma progressiva. Após percorrer 40 (quarenta) metros é 

permitido aos avaliados um período de recuperação ativa de 10 (dez) segundos, em um 

espaço de 5 (cinco) metros. 

O avaliado inicia o teste após o primeiro sinal auditivo, com os pés atrás da linha 

a sua frente e deve percorrer os 20 (vinte) metros antes do próximo sinal auditivo. O 

teste é finalizado na ocorrência do segundo insucesso do avaliado, caracterizado por 

não atingir linha a sua frente, antes do sinal sonoro. Cabe ao avaliado realizar o maior 

número de idas e voltas possíveis. O “Polar FT7” indicou qual o pico de FC máximo 

atingido durante o teste, sendo este considerado a FCmáx do avaliado, valores que foram 

utilizados como base para verificação da intensidade dos JRs propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Frequência Cardíaca 
 

Os indicadores de FC, comumente aferidos através de monitores portáteis 

individuais, são capazes de fornecer informações úteis acerca da carga interna gerada 

pelos JRs. Lima (2010) afirma que estes monitores são “instrumentos fiáveis para aferir 

a intensidade do esforço produzido pelos jogadores” (p. 3).  

De fato, tal apetrecho é o mais frequentemente utilizado pelos investigadores ao 

avaliarem a FC em Jogos Reduzidos de futebol, como observado nos estudos de Jones 

e Drust (2008), Coelho et al (2008), Impellizeri (2006), Rampinini (2007), Hill-Haas 

(2009). 

Durante cada JR foram coletados os dados acerca da FCmed e FCmax atingida ao 

longo da atividade. Conforme verificado em estudo de Coelho et al., (2008), os 

indicadores de FC foram previamente classificados em 4 (quatro) zonas de intensidade: 

Zona 1 (abaixo de 75% da FCmax), Zona 2 (entre 75% e 84% FCmax), Zona 3 (entre 85% 

Figura 2.Representação do YYIRTL1 
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e 89% FCmax) e Zona 4 (acima de 90% da FCmax), possibilitando assim determinarmos 

a carga interna de treino. 

 

2.6 Ações Técnicas Individuais (ATIs) 
 

As ATIs (total de posse de bola, média de contatos com a bola, total de passes, 

passes corretos, passes incorretos, cruzamentos aéreos, finalização a gol, desarmes e 

interceptações) foram coletadas a partir de inúmeras observações das filmagens dos 

JRs e posteriormente transcritas para um instrumento de notação manual elaborado 

exclusivamente para a coleta de dados do presente estudo (anexo 1). Tal procedimento 

pode ser constatado nos estudos de Esteves (2000) e Maçãs (2005), que recorreram a 

instrumentos semelhantes. 

Com base no observado em Maçãs (1997), Almeida (2010) e Esteves (2011), 

optou-se por definir as ATIs da seguinte forma: 

Média de contatos com a bola (CBmed) – média do número de vezes em que o atleta 

manteve contato com a bola, em cada posse individual da mesma. Resultará no número 

de contatos totais mantidos com o objeto de jogo, quando mantiver o mesmo sob sua 

posse, divididos pelo número de vezes em que manteve a bola sob seu domínio;  

Passes corretos (PC) – transmissão da bola entre elementos da mesma equipe, 

sem sofrer alteração de sua trajetória ou, caso sofra alguma alteração, chegue até o 

atleta alvo do passe; 

Passes incorretos (PI) – serão caracterizados pelas ações em que a bola, ao ser 

passada a outro elemento da mesma equipe, não chegue até o atleta alvo da ação; 

Tentativas totais de passe (TTP) – soma dos indicadores PC e PI; 

Cruzamentos aéreos (CZA) – bolas lançadas parabolicamente, visando a 

finalização exclusivamente a finalização a gol do companheiro a quem a bola foi 

direcionada. 

Finalização (FIN) – consiste na ação proposital de marcar um tento na meta 

adversária, seja com os pés, cabeça, coxa ou qualquer outra parte do corpo permitida 

pela regra oficial; 

Desarme (DES) – ação de tomar a bola que estava em posse de um adversário, 

em situações de 1x1; 
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Interceptação (INT) – antecipação da trajetória do passe, condução ou finalização 

do adversário, impedindo que a bola chegue a seu destino; 

Após a coleta, os dados foram transferidos para um computador portátil da marca 

Acer, modelo Aspire 5532, equipado com o software “Polar Control Center”, para onde 

também foram transferidas as informações acerca da FC. Tais dados foram transcritos 

para outro software, o SPSS versão 20.0, onde realizou-se os tratamentos estatísticos 

pertinentes. 

 

2.7 Protocolo de Intervenção 
 

Cada avaliado foi submetido a 6 (seis) JRs, nos quais as duas equipes eram 

formadas por 1 (um) goleiro e mais 3 (três) atletas, que se enfrentaram em uma área 

de 30x25 m, em conformidade com estudos prévios (Jones e Drust, 2007; Dellal, 2008). 

Cada JR teve duração de doze minutos, divididos em dois tempos de 6 (seis) minutos, 

com recuperação passiva de 2 (dois) minutos. Os Jogos Reduzidos foram aplicados 

antes da sessão de treino da equipe, no mesmo campo em que treinam habitualmente. 

   

 

 

 

 

 

 

Antes do início de cada JR os atletas foram submetidos a aquecimento comandado 

pelo treinador da equipe, com duração de dez minutos. O mesmo acompanhou todos 

os Jogos Reduzidos, incentivando seus atletas a se empenharem ao máximo, uma vez 

que Rampinini et al., (2007), dentre outros, asseguram que o incentivo do treinador é 

capaz de influenciar a FC, dentre outras variáveis. 

Para a aplicação dos Jogos Reduzidos utilizou-se duas metas móveis (2x6 m), 12 

(doze) pratos demarcatórios para delimitar a área de jogo, 9 (nove) bolas Nike Team 

Training Campo, pesando aproximadamente 410 gramas, além de coletes numerados 

Figura 3. Proporção entre dimensões oficiais e JRs propostos 
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e de cores distintas entre as equipes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a coleta dos dados acerca da carga interna de treino foram utilizados 6 (seis) 

monitores cardíacos da marca Polar modelo “FT7”, de uso individual. 

As ATIs foram registradas através de filmadora portátil Sony Handycam DCR-

SR42, que registrou os JRs na íntegra. As imagens foram avaliadas posteriormente, 

sendo as ações técnicas registradas manualmente, em sistema de notação elaborado 

especificamente para o estudo em questão (anexo 1). 

Os JRs foram disputados sobre as mesmas regras e dinâmicas do futebol 

convencional, com exceção às regras do impedimento, que foi excluída, do 

posicionamento da barreira frente aos tiros livres, que foi postada a 5 m (cinco) do local 

onde foram cobradas as infrações, do limite de contatos individuais com a bola, que foi 

limitado em 3 (três) dos JRs disputados pelos jovens atletas e da validação de gols 

marcados somente através de cabeceios, que foi aplicado em 3 (três) dos jogos 

propostos a cada indivíduo. 

 

Tabela 1. Resumo dos três primeiros JRs propostos 

Figura 4. Representação da formatação dos JRs propostos 
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No primeiro Jogo Reduzido (JR1) o contato com a bola foi ilimitado, simulando de 

forma mais fiel a dinâmica do futebol convencional. Já no JR2, foram permitidos 3 

(três) contatos com a bola e no JR3 permitiu-se apenas dois contatos com a bola, em 

cada posse individual da mesma.  

Já a regra de finalização exclusivamente através de cabeceios foi aplicada em 

outros 3 (três) JRs disputados pelos avaliados, sendo liberado em um deles o número 

de contatos com a bola (JR4), e os demais JRs limitados em 3 (três) contatos (JR5) e 

2 (dois) contatos (JRC6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Os JRs foram aplicados com intervalo entre 48 (quarenta e oito) e 72 (setenta e 

duas) horas, porém, ocorreram sempre no mesmo local e horário, ou seja, no campo 

onde os atletas treinam habitualmente, momentos antes do início de seus treinos. Tais 

precauções são idênticas às adotadas por outros autores (Hill-Haas et al., 2009; Dellal 

et al., 2011), visando proporcionar maior conforto aos atletas por estarem familiarizados 

com o ambiente, bem como evitar qualquer interferência na FC dos avaliados. 

 

2.8 Tratamento estatístico 
 

A análise foi efetuada pelo software de tratamento e análise 

estatística “Statistical Package for the Social Sciences”(SPSS, Chicago, EUA) versão 

24.0. Realizou-se uma análise exploratória dos valores de cada variável para 

caracterizar as medidas de tendência central, com posterior observação gráfica 

(boxplot), para que fossem detetadas a possível existência de outliers ou erro na 

inserção dos dados. 

Tabela 2. Características dos demais JRs propostos 
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Com o objetivo de realizar a análise estatística inferencial, foi necessário avaliar 

a normalidade da distribuição através do teste de Shapiro-wilk e a homogeneidade do 

teste de Levene. As comparações do número de ações analisadas entre os 6 

jogos foram efetuadas através de uma ANOVA univariada com post-hoc de 

Bonferroni. São demonstrados os valores de significância (valor de p) e estimativa do 

tamanho do efeito (valor do ηp²), com pontos de corte de 0.10, 0.25, 0.40 representando 

pequenos, médios, alto efeito, respetivamente (Cohen 1988). O nível de significância 

mínimo foi mantido em 5%. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-274042863199801547__ENREF_14
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RESULTADOS 3 
 

EFEITOS DA LIMITAÇÃO DE CONTATOS COM A BOLA E RESTRIÇÃO DE 

FINALIZAÇÕES ATRAVÉS DO CABECEIO SOBRE AS AÇÕES TÉCNICAS INDIVIDUAIS, 

FREQUÊNCIA CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM JOGOS 

REDUZIDOS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-15 
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3. Resultados 
 

Os resultados encontram-se descriminados sequencialmente por variável 

dependente do estudo e agrupados em carga interna de treino, fundamentos técnicos 

ofensivos e defensivos. 

 

3.1 Carga Interna de Treinamento 
  

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao comparar-

se a FCméd (173,33 ±12,52) dos jovens futebolistas em ação. O mesmo ocorreu 

quando se efetuou a comparação da FCmáx (190,91 ±8,56) dos mesmos, conforme 

pode ser observado na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Médias ± Desvios Padrão (média±DP) da Frequência Cardíaca média (FCmédia) e 

Frequência Cardíaca máxima (FCmáx.) nos 6 tipos de Jogos reduzidos 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 P Eta 

 média±DP média±DP média±DP média±DP média±DP média±DP   

FC média 173,33±12,52 173,08±12,26 173,25±11,05 175,16±12,24 171,50±10,41 172,41±7,31 0,397 0,011 
Fcmáx 190,91±8,56 190,00±9,07 191,25±7,70 195,33±7,19 194,25±9,44 192,58±7,84 0,854 0,053 

J1 – Contactos com bola livre; J2 -3 contatos com a bola ; J3 -2 contatos com a bola; J4 – Contactos com a bola livre e golos só de 

cabeça; J5 – 3 contactos com a bola e golos só de cabeça; J6 – 2 contactos com a bola e golos só de cabeça 

 

 O gráfico 1 representa os valores correspondentes à intensidade dos treinamentos, 

com base na FCmed dos jovens futebolistas. 
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Gráfico 1. Carga interna de treinamento 
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3.2 Fundamentos Técnicos Ofensivos 

 

Foi observado em relação aos fundamentos técnicos ofensivos que o total de 

posse de bola foi significativamente (p=0,015) superior no J2 em relação ao J1 

(22,91±4,99 versus 17,25±2,59, J2 e J1, respetivamente). 

Em relação aos contatos com a bola, foi observado valores significativamente 

(p<0,001) superiores no J1 e no J4 em relação aos demais jogos reduzidos, conforme 

pode ser constatado no gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os passos corretos o J5 apresentou valores significativamente (p<0,0001) 

superiores em relação aos demais jogos reduzidos e o J6 em relação ao J1, J2 e J3 

(p=0,019). 

Em relação às tentativas totais de passes foi observado valores 

significativamente (p<0,03) menores no J1 em relação aos restantes jogos reduzidos 

com exceção do J5. 

Quanto à variável cruzamentos aéreos, foi observado valores de cruzamentos 

significativamente superiores (p<0,02) no J5 e J6 em relação aos restantes jogos 

reduzidos, menos entre si. 
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Gráfico 2. Contatos com a bola por posse individual 
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Já as finalizações foram significativamente superiores (p<0,02) no J1 em relação 

aos restantes jogos reduzidos e no J3 em relação ao J5 (p=0,011). 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) no 

número de passes incorretos e cabeceios ofensivos. 

Podemos observar na tabela 4 os resultados mais pormenorizados sobre os 

fundamentos técnicos ofensivos nos 6 jogos reduzidos. 

 

Tabela 4 - Médias ± Desvios Padrão (média±DP) dos fundamentos técnicos ofensivos nos 6 

tipos de Jogos reduzidos 

 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 P Eta 
 média±DP média±DP média±DP média±DP média±DP média±DP   

Total de posse de bola 17,25±2,59 22,91±4,99* 19,25±4,13 18,16±3,97 20,83±4,74 19,65±4,29 0,220 0,185 

Contatos com a bola 1,90±0,71** 0,45±0,14 0,90±0,21 1,57±0,37** 0,57±0,18 0,75±0,28 < 0,0001 0,689 

Passes Corretos 9,00±3,04 9,00±3,04 9,00±3,04 12,25±2,59 19,75±4,24! 13,41±3,08& 0,568 0,610 
Passes incorretos 1,91±2,06 4,08±1,67 2,50±1,67 3,50±2,39 3,50±2,39 3,50±2,28 0,403 0,114 

Tentativas totais de passe 10,91±2,67? 16,91±5,14 18,41±4,7 15,75±3,81 21,25±6,16 16,91±4,10 0,007 0,337 

Cruzamentos aéreos 0,41±0,51 0,33±0,65 0,16±0,38 2,66±2,64 4,50±2,19+ 4,50±0,49+ < 0,0001 0,574 
Finalizações 4,25±0,49$ 3,00±0,49 3,75±0,49# 1,91±0,49 1,25±0,49 1,83±0,49 <0,0001 0,300 

Cabeceios ofensivos 0,25±0,45 0,41±0,66 0,25±0,62 1,33±0,65 0,66±0,65 0,83±0,71 0,621 0,284 

*p=0,015 entre o J2 e o J1; **p<0,001 em relação aos restantes jogos;! p<0,0001 em relação aos restantes jogos; & p=0,019 em 

relação aos jogos J1,J2 e J3; ? em relação aos restantes jogos com exceção do J5;  + p<0,02 em relação aos restantes jogos com 

exceção do J5 e J6; & p<0,02 em relação aos restantes jogos; # p=0,011 em relação ao J5; J1 – Contactos com bola livre; J2 -3 

contatos com a bola; J3 -2 contatos com a bola; J4 – Contactos com a bola livre e golos só de cabeça; J5 – 3 contactos com a bola e 

golos só de cabeça; J6 – 2 contactos com a bola e golos só de cabeça 

  

Na tabela 5 podemos observar os resultados dos fundamentos técnicos 

defensivos nos 6 jogos reduzidos. 
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Gráfico 3. Cruzamentos aéreos 
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Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) no número de 

desarmes efetuados entre os 6 jogos reduzidos. 

Já em relação às interceptações foi observado valores significativamente 

superiores no J5 em relação ao J1 (p=0,008) e ao J3 (p=0,020). 

Nos cabeceios defensivos foi observado valores significativamente superiores 

no J4 em relação aos J1 (p=0,001), ao J2 (p=0,011) e ao J3 (p=0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Médias ± Desvios Padrão (média±DP) dos fundamentos técnicos defensivos nos 6 

tipos de Jogos reduzidos 

 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 P Eta 
 média±DP média±DP média±DP média±DP média±DP média±DP   

Desarmes 1,00±0,95 0,50±0,67 0,66±0,77 1,50±0,90 0,58±0,79 0,83±0,71 0,902 0,157 

Intercetações 0,75±0,75 1,16±1,19 0,91±0,66 1,75±1,54 2,91±2,31* 2,41±1,62 0,008 0,244 

Cabeceios Defensivos 0,00±0,00 0,16±0,38 0,83±0,28 0,91±0,90** 0,66±0,98 1,08±1,08 0,002 0,269 

* p<0,020 em relação ao J1 e ao J3; ** p<0,011 em relação ao J1, j2 e J3;  J1 – Contactos com bola livre; J2 -3 contatos com a bola 

; J3 -2 contatos com a bola; J4 – Contactos com a bola livre e golos só de cabeça; J5 – 3 contactos com a bola e golos só de cabeça; 

J6 – 2 contactos com a bola e golos só de cabeça 

 

0,16

0,83
0,91

0,66

1,08

J2 J3 J4 J5 J6

Gráfico 4. Cabeceios defensivos 
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DISCUSSÃO 4 
 

EFEITOS DA LIMITAÇÃO DE CONTATOS COM A BOLA E RESTRIÇÃO DE FINALIZAÇÕES 

ATRAVÉS DO CABECEIO SOBRE AS AÇÕES TÉCNICAS INDIVIDUAIS, FREQUÊNCIA 

CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM JOGOS REDUZIDOS DE 

FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-15 
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4. Discussão 
 

No que se refere à intensidade da atividade, verificada através da FC dos jovens 

futebolistas pesquisados, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

seis JRs propostos. 

 Em estudo realizado por Hill-Haas et al. (2010) entre 16 futebolistas de elite, com 

média etária de 15,6 (±0,8) anos, onde foram manipuladas as regras referentes ao 

número de participantes dos JRs (3x3, 3x4, 5x5 e 5x6), além da inserção de um jogador 

“curinga”, que atuava para a equipe que estivesse com a posse de bola, também não 

foram encontradas diferenças significativas com relação a FCmáx dos praticantes.  

 O mesmo foi constatado em estudo realizado por Dellal e colaboradores (2011), 

onde comparou-se a influência de variados JRs de 2x2, 3x3 e 4x4 atletas profissionais, 

manipulando a restrição de contatos com a bola por posse individual da mesma em um 

contato, dois contatos e contato livre.  

 Praça e colaboradores (2015), ao pesquisarem nove futebolistas de 16,01 anos, 

escolhidos com base na função exercida durante em suas equipes (três zagueiros, três 

meio-campistas e três atacantes) não encontraram diferenças estatisticamente 

relevantes entre os praticantes no que se referia à exigência fisiológica dos atletas, 

quando comparados por posição. A FC média de zagueiros, meio campistas e 

atacantes verificada foi de 0,83, 0,85 e 0,86, respectivamente.    

O não significado estatístico apontado na FCmáx, bem como na FCméd dos 

jovens futebolistas do presente estudo sugerem que a manipulação das regras 

conforme as variáveis propostas, não alteraram a dinâmica dos JRs disputados. A 

manutenção da dinâmica do jogo pode ser comprovada através de outra variável que 

não apresentou diferenças significativas: o total de posse de bola. Uma vez que os 

jogadores mantiveram contato com o objeto de jogo por um número semelhante de 

vezes, compreende-se que a intensidade da participação dos mesmos tenha sido 

semelhante em cada um dos JRs propostos. 

Ou seja, apesar da influência da restrição do número de contatos com a bola 

sobre determinadas demandas técnicas, no que se refere à intensidade de treino, os 

números sugerem não haver diferença na carga interna de treino ao se submeter jovens 

futebolistas a atuarem sob a regra de “dois toques”, “três toques” ou “toque livre”. 



 

  30  
 

 No tocante aos fundamentos técnicos de natureza ofensiva, o número de 

contatos com a bola em cada posse individual da mesma apresentou diferenças 

relevantes entre os JRs propostos. 

 Conforme esperado, os JRs que não restringiam o número de contatos com a 

bola apresentaram maior contato médio com o objeto de jogo, sendo o J1 (1,9 contatos 

com a bola) e o J2 (1,57 contatos com a bola) as atividades em que os jovens atletas 

conduziram a bola com o maior número de contatos.  

O futebolista brasileiro é reconhecido por sua afeição ao jogo individual, em 

detrimento ao jogo coletivo que, consequentemente, resulta em troca de passes rápidos 

e deslocamentos constantes sem a bola. Justamente por esse motivo, acreditamos que 

a inserção da regra de restrição de contato com o objeto de jogo seja relevante, 

sobretudo entre jovens praticantes de futebol do Brasil. 

 O fato dos jogos J2 e J5 (3 contatos com a bola e finalização livre e três contatos 

com a bola e finalização através de cabeceios, respectivamente) terem apresentado o 

menor número de contatos médios com a bola por posse individual foi, até certo ponto, 

surpreendente. No caso de J2 verificamos que a liberdade quanto a técnica de 

finalização à gol incentivou que os atletas na fase ofensiva mantivessem menor 

distância entre o condutor da bola, criando situações mais frequentes de trocas rápidas 

e curtas de passes, comumente chamadas de “tabelas” no Brasil, visando maior 

aproximação ao gol adversário. 

 Já no JR onde o contato máximo com a bola por posse individual da mesma foi 

limitado à 3 e havia a restrição de finalização exclusivamente através de cabeceios, 

observou-se na fase ofensiva a aproximação de apenas um dos atletas da equipe, 

enquanto outro se posicionava próximo à meta adversária, aguardando o iminente 

cruzamento de um dos companheiros de equipe. Com isso, apesar da troca rápida de 

passes entre pares, a dinâmica de jogo foi prejudicada, uma vez que a imprevisibilidade, 

característica marcante do jogo de futebol, foi alterado pela certeza de que em algum 

momento do ataque, haveria a tentativa de alçar uma bola à área adversária, visando a 

finalização. 

Dellal e colaboradores (2016) afirmam que os zagueiros centrais apresentam a 

menor média de contatos com a bola, quando mantêm a posse de bola individualmente 

em jogos da primeira divisão espanhola e inglesa (1,74 contatos com a bola, por posse 

individual). Assim sendo, na busca pela reprodução de tal característica nos treinos sob 

forma de jogos reduzidos, os treinadores de futebol devem privilegiar o treino de “três 

toques” na bola, com a finalização livre (JR2), ou “três toques” e finalização de cabeça 
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(JR5) em detrimento aos jogos de contato livre com a bola (JR1 e JR4) e até mesmo os 

jogos que permitem dois contatos com a bola (JR3 e JR6). 

 Não foram encontrados na literatura estudos que abordassem a variável número 

de contatos com a bola por posse individual da mesma, impossibilitando assim a 

comparação com resultados prévios. Porém, através da observação do comportamento 

dos atletas durante as atividades propostas, é possível creditar tal fato, parcialmente, à 

aspectos psicológicos da prática esportiva. 

 Uma vez que a restrição quanto ao número de contatos com a bola torna cada 

ação técnica mais complexa de ser executada, pela impossibilidade de domínio e 

controle de bola prévio, a chance de se cometer um erro torna-se maior. Conforme 

explicitado previamente, os JRs contaram com o estímulo e acompanhamento do 

treinador da equipe, que a todo momento incentivava a participação intensa dos 

jogadores, bem como cobrava a melhor tomada de decisão durante os jogos reduzidos.  

De tal forma, a pressão externa (treinador) aliada à imaturidade técnica 

característica de futebolistas em formação, apresenta-se como justificativa plausível 

para que a permissão de manter três contatos com a bola tenha apresentado uma média 

de contatos inferior aos contatos médios realizados pelos atletas sob a imposição de 

manterem dois contatos com a bola.  

 Já a incidência de Cruzamentos Aéreos se deu em maior número nos JRs 5 e 

6, onde além da restrição de número de contatos com a bola (3 e 2, respectivamente), 

os gols só eram validados se efetuados através de cabeceios.  

 A discrepância entre a média de Cruzamentos Aéreos realizados nos JRs onde 

a regra exigia a finalização das jogadas através de cabeceio atesta a relevância de se 

adotar tal constrangimento nos treinos através de JRs, uma vez que é a partir de 

cruzamentos aéreos que se realiza gols de cabeça. Até a 27ª (vigésima sétima) rodada 

do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017, 20% (vinte por cento) dos 640 gols 

contabilizados, foram realizados através de cabeceios, totalizando 129 gols, segundo a 

plataforma de estatística esportiva Wyscout (www.wyscout.com, acessado em 

14/10/2017). 

 Porém, conforme citado anteriormente, a obrigatoriedade de se finalizar através 

de cabeceios diminuiu a previsibilidade das jogadas ofensivas, alterando sensivelmente 

a dinâmica de jogo que, conforme Praça e colaboradores (2016), Sampaio et al (2012) 

dentre outros, consiste em um dos principais benefícios dessa metodologia de treino, a 

reprodução de componentes fisiológicos, técnicos, táticos, psicológicos, além da 

http://www.wyscout.com/
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imprevisibilidade comum ao jogo formal de futebol, confrontado entre 11 atletas de cada 

equipe.  

 Em relação ao número de contatos com a bola permitido aos atletas em cada 

momento que se encontrava de posse da mesma, não há diferenças com relação à 

média de cruzamentos realizados nos JRs de 3 contatos ou de 2 contatos com a bola, 

quando se pretende estimular tal fundamento a jovem futebolistas, sendo a incidência 

destes muito superior não só aos JRs onde não havia obrigatoriedade de finalização 

através do cabeceio, mas também os JR4, que permitia livre contato com a bola. 

 Na prática, o que se observou acerca desse fato foi que a ação técnica a ser 

executada por parte do atleta com a posse de bola se tornou óbvia para o defensor, 

após o primeiro contato com a bola. Invariavelmente, a mesma seria alçada próxima ao 

gol, o que estimulou os jogadores que se encontravam na função defensiva a não 

disputarem a bola tão diretamente ao atleta que a conduzia, uma vez que se tornava 

óbvia sua próxima ação técnica, o cruzamento. De tal forma, o defensor preferia 

deslocar-se para próximo a meta de defesa, para disputar o cabeceio com o adversário 

que já se posicionava próximo à baliza. 

 Tal fato constitui um fator negativo com relação a aplicação da restrição de gols 

anotados exclusivamente através de cabeceios, uma vez que este diminuiu 

abruptamente um dos fatores imponderáveis à prática de desportos coletivos, sobretudo 

o futebol: a imprevisibilidade. Assim sendo, os treinadores deverão ser cautelosos ao 

inserirem tal restrição a regra dos JRs. 

 No tocante aos fundamentos defensivos da prática de futebol, foram 

encontradas diferenças estatisticamente relevantes no Cabeceio, exclusivamente. A 

maior incidência de Cabeceios Defensivos ocorreu no JR6, onde eram permitidos até 

dois contatos com a bola em cada posse individual da mesma. Em contrapartida, no 

JR1, onde os contatos eram livres, assim como a forma de finalização à meta 

adversária, não ocorreu nenhum cabeceio defensivo durante os 12 minutos de JR 

proposto.  

 Apesar das críticas com relação à previsibilidade das ações técnicas nos JRs 

que restringiam as finalizações à meta ao fundamento cabeceio, defensivamente tal 

intervenção mostrou-se um grande estímulo à execução desse fundamento. Tal fato 

fica claro ao verificarmos a inexistência de cabeceios defensivos no JR1, bem como a 

baixa incidência no JR2, onde a finalização era livre e, conforme explicitado 

anteriormente, os atletas na fase ofensiva tentavam mais jogadas individuais ou trocas 

de passes rápidas, visando a maior aproximação à meta adversária.  
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O JR6, onde havia a restrição de apenas dois contatos com a bola por posse 

individual da mesma, apresentou a maior incidência de cabeceios defensivos, seguido 

do JR3, ou seja, os jogos com restrição de dois contatos com o objeto de jogo tendem 

a estimular a maior repetição da técnica de cabeceio defensivo por parte dos praticantes 

de JRs de 3x3. 

 Porém, faz-se necessário ressaltar aqui o mesmo apontado quanto ao estímulo 

ao fundamento Cruzamento Aéreo: a perda do fator imprevisibilidade nos JRs onde 

havia a restrição quanto ao número de contatos com a bola em conjunto com a restrição 

quanto ao tipo de finalização permitida. Embora o gesto técnico do Cabeceio Defensivo 

tenha sido realizado em maior número nos JRs 5 e 6, sua realização não ocorreu com 

a incerteza e consequente intensidade com que ocorre nos jogos formais de futebol, o 

que vai de encontro aos objetivos quando se propõe o treino através de JRs. Porém, 

visando a repetição do gesto técnico em si, a restrição de dois contatos com a bola se 

mostrou muito eficaz. 

 Tal qual ocorreu com outros fundamentos, não foram encontradas referências 

na literatura que abordassem a variável Cabeceios Defensivos, impossibilitando assim 

a comparação com estudos prévios. 
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5.Conclusão 
 

Os resultados apresentados no presente estudo sugerem que a restrição do número 

de contatos com a bola em cada posse individual da mesma, resulta em estímulos 

distintos com relação as técnicas ofensivas e defensivas da prática de futebol.  

Se o objetivo principal do treino proposto for o desenvolvimento das ações técnicas 

relacionadas ao cruzamento aéreo, os treinadores devem privilegiar os treinos onde 

exista não só a restrição quanto ao número de contatos com a bola, quando o atleta a 

mantém sob seu controle, como também restringir as finalizações a meta através de 

cabeceios. Seja a restrição a três contatos com a bola ou a dois contatos com a bola, 

se concomitantes com a finalização exclusivamente de cabeça, o referido fundamento 

será estimulado. 

 Porém, se o treino visar o desenvolvimento de ações técnicas relacionadas ao 

Cabeceio Defensivo, os treinadores de categorias de base de futebol devem preterir o 

treino de contatos livres com a bola e finalização livre à meta, dando prioridade ao JR 

com a permissão de apenas dois contatos com a bola, além da permissão para a 

finalização à meta exclusivamente através de cabeceios. O JR onde não há limites de 

contato com a bola, associado a restrição de finalização de cabeça também se mostrou 

eficaz no estímulo ao cabeceio em situações defensivas. 

 Uma vez que a prática futebolística através de JRs se dê com o intuito de 

reproduzir mais fielmente a dinâmica de jogo quanto a liberdade de ação sob domínio 

da bola, resultando assim em menos contatos com a bola, cada vez que o atleta a tiver 

sob seu domínio, deve-se recorrer a JRs com a restrição de três contatos com a bola e 

finalização livre, ou até mesmo com a finalização exclusivamente através de cabeceios, 

desde que mantenha-se a restrição de manter até três contatos com a bola. 

Já com relação a adaptações fisiológicas, os resultados do presente estudo 

sugerem ser indiferente a manipulação das regras de contato com a bola e a restrição 

quanto a finalização a meta, uma vez que não foram encontradas diferenças 

estatisticamente relevantes com relação a FCmáx e FCmed dos atletas pesquisados. 
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EFEITOS DA LIMITAÇÃO DE CONTATOS COM A BOLA E RESTRIÇÃO DE 
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FREQUÊNCIA CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM JOGOS 
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7. Anexos 
 

Anexo 1 – Ficha de observação técnica 
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO TÉCNICA 

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro 

 

Ficha de Observação das Ações Técnicas Individuais (ATI) 

 

Observador: _________________________  Data da Observação: ___/___/____ 

Jogo Reduzido Observado:  JRL  JR1  JR2  JR3 

Jogo Reduzido Observad  JRLC  JRC4  JRC5  JRC6 

 

Nº 

Atleta 
NIJ TPB CBmed PC PI TTP CZA FIN DES INT GOL 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Legenda: 

Nº atleta = número do colete do atleta / NIJ = número de intervenções no JR / TPB = 

total de posse de bola / CBmed = média de contatos com a bola / PC = passes 

corretos / PI = passes incorretos / TTP = tentativas totais de passe / CZA= 

cruzamentos aéreos / FIN= finalizações / DES = desarmes / INT = interceptações / 

GOL = gols 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 
ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 
assine ao final deste documento. 
Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será 
penalizado de forma alguma.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
Título do Projeto: EFEITOS DA LIMITAÇÃO DE CONTATOS COM A BOLA E RESTRIÇÃO 
DE FINALIZAÇÕES ATRAVÉS DO CABECEIO SOBRE AS AÇÕES TÉCNICAS INDIVIDUAIS, 
FREQUÊNCIA CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM JOGOS 
REDUZIDOS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-15 
Professor orientador: José Manuel Vilaça Maio Alves 

Pesquisador Responsável: Hely Toledo Loque 
Telefone para contato:  
Pesquisadores participantes: . 
Telefones para contato:  
 
 
O objetivo é avaliar o efeito da manipulação de regras em Jogos Reduzidos de Futebol 
sob a carga interna de treinamento, medida através da Frequência Cardíaca e as ações 
técnicas individuais dos atletas. Trata-se de um estudo quantitativo, com coleta de 
dados de sujeitos aparentemente saudáveis e praticantes de futebol. Serão incluídos 
no estudo 12 sujeitos, do sexo masculino, com idade entre 14 e 15 anos, que realizarão 
6 sessões de jogos reduzidos, com espaço de 48 horas para recuperação entre uma 
sessão e outra. Adotou-se como critério de inclusão a disputa de, ao menos, uma 
competição oficial pela equipe em questão e experiência mínima de 2 (dois) anos de 
treino sistematizado de futebol, além da apresentação do termo de consentimento livre 
esclarecido assinado pelos responsáveis. 
 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 
Eu, ________________________________________________________ abaixo 
assinado, concordo em participar do estudo EFEITOS DA LIMITAÇÃO DE CONTATOS 

COM A BOLA E RESTRIÇÃO DE FINALIZAÇÕES ATRAVÉS DO CABECEIO SOBRE AS 
AÇÕES TÉCNICAS INDIVIDUAIS, FREQUÊNCIA CARDÍACA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO 

ESFORÇO EM JOGOS REDUZIDOS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-15 como sujeito. 
Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador HELY TOLEDO LOQUE 
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das 
informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
leve à qualquer penalidade  ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência.  
 
 
Local e data:                               MURIAÉ, 04 FEVEREIRO DE 2018.  
 
Assinatura do sujeito: ____________________________ 

 

 


