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RESUMO 

 

No futebol, a fase ofensiva é caracterizada pela essência objetiva no jogo, 

sendo este o momento crítico onde as equipas procuram alcançar o sucesso 

(o golo). O Local do Jogo e a Qualidade da Oposição são duas das variáveis 

de contexto que influenciam a forma como as equipas abordam o jogo. O 

objetivo do estudo foi a análise do comportamento ofensivo prévio à obtenção 

do golo de equipas de elite, em função do Local do Jogo e da Qualidade da 

Oposição. 

Foram analisados 106 episódios de jogo das três equipas de elite da Primeira 

Liga da LPFP. Utilizou-se como instrumento uma adaptação do SOF-5. Os 

jogos foram agrupados de acordo com a qualidade das equipas adversárias e 

divididos consoante o local de realização do jogo. 

Os resultados mostraram que os fatores Local de Jogo e Qualidade da 

Oposição bem como a sua conjugação, divulgaram parcialmente um efeito 

estatisticamente significativo sobre alguns dos indicadores de performance 

que caracterizam as sequências ofensivas prévias à obtenção do golo. No 

entanto, não foi possível confirmar padrões que ajudassem a descrever as 

estratégias ofensivas, sendo recomendado que numa futura investigação se 

analise o período após o golo de modo a auxiliar à caracterização da fase 

ofensiva. 

 

Palavras-chave: Futebol, sequência ofensiva, análise de jogo, indicadores de 

performance, posse de bola, momento crítico, local de jogo, qualidade da 

oposição. 
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Abstract v 

ABSTRACT 

 

In football, the offensive phase is characterized by the objective essence in 

the game, which is the critical moment where teams try to achieve success 

(the goal). The Match Location and Quality of Opposition are two of context 

variables that influence the way teams approach the game. The aim of this 

study was the analysis of the offensive behavior prior to obtaining the goal 

from elite teams, depending on the Match Location and the Quality of 

Opposition. 

We analyzed 106 episodes of game of the three elite teams from the First 

League of the LPFP. An adaptation of SOF-5 was used as instrument. Games 

were grouped according to the quality of the opposing teams and divided 

according to the venue of the game. 

The results showed that the factors Match Location and Quality of Opposition 

and their combination, partially disclosed a statistically significant effect on 

some of the performance indicators that, in this study characterize the 

offensive sequences prior to obtaining the goal. However, it was not possible 

to confirm patterns that help to describe the offensive strategies, recommend 

that in future research to analyze the period after obtaining the goal in order to 

help to characterize the offensive phase. 

 

Keywords: Football, offensive sequence, match analysis, performance 

indicators, possession, critical moment, match location, quality of opposition. 
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2  Introdução 

1.1 Apresentação do Problema 

O jogo de futebol tem nutrido um crescente interesse por parte da 

investigação científica, percebendo-se hoje uma literatura muito vasta em 

torno dos vários fatores que condicionam a performance das equipas e dos 

jogadores. Nos jogos desportivos, o resultado de um jogo não é apenas um 

indicador de um comportamento físico dos jogadores que participam nesse 

mesmo jogo, é sim uma representação de um aglomerar de ações táticas e 

estratégicas operacionalizadas pelos jogadores. A análise do jogo (AJ) tem 

constituído um importante meio de acesso ao conhecimento do jogo, quando 

realizada a partir da observação da prestação dos jogadores e das equipas, 

quer no que concerne às exigências físicas (Bangsbo, 1994; Cometti, 2002; 

Reilly & Thomas, 1976), quer no que respeita à expressão tática e técnica dos 

comportamentos (Ali & Farrally, 1990; Castelo, 1996; Garganta, 1997; 

Gréhaigne, 2001; Pollard, Reep, & Hartley, 1988), dando ênfase à 

importância da tática individual e coletiva. É através da AJ que os treinadores 

pretendem alcançar informação que lhes possa trazer benefícios, não só para 

aumentar o conhecimento sobre a modalidade, mas também para 

aprimorarem a qualidade do desempenho das equipas. Deste modo é 

possível às equipas técnicas reterem um conjunto de informação que lhes 

permite a caracterização dos aspetos táticos, técnicos e físicos das suas 

equipas e dos seus adversários.  

 

Durante um jogo de futebol ocorre um vasto conjunto de acontecimentos que 

podem influenciar o resultado final entre as duas equipas. Garganta (1998) 

refere que uma das preocupações atuais no domínio da AJ é a necessidade 

de identificar as ações mais representativas, mais críticas, do desfecho final 

dos jogos, com a finalidade de perceber os fatores que conduzem à 

perturbação ou desequilíbrio no balanço ataque/defesa. Ao considerar que o 

principal indicador da eficácia do desempenho de uma equipa durante o jogo 

é a diferença entre golos marcados e sofridos e, partindo do pressuposto que 

é possível identificar os intervalos temporais em que o rendimento das 

equipas tem mais repercussões no resultado final dos jogos, desenvolveu-se 

uma linha de investigação centrada na atividade das equipas durante as 
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partidas, dedicada a caracterização dos Momentos Críticos (MC) de jogo 

(Ferreira, 2006; Volossovitch, 2005). Considera-se que a capacidade de 

identificar os MC de jogo e de reconhecer os indicadores de jogo que 

influenciam a performance das equipas nestes períodos pode servir de bom 

auxílio para os treinadores (Volossovitch, 2005). 

 

A análise do jogo em futebol (AJF) tem sido orientada maioritariamente para o 

estudo dos golos e dos respetivos padrões ofensivos que promovem 

situações de finalização, tentando identificar as causas que poderão 

influenciar a performance das equipas. As ações associadas à posse de bola 

(PB) são consideradas dos indicadores mais importantes para o sucesso das 

equipas (Hughes & Franks, 2005; Lago Peñas, 2009; Lago Peñas & Dellal, 

2010; Lago Peñas & Martín, 2007; Redwood-Brown, 2008). O estudo da PB 

tem sido investigado de acordo com vários indicadores de performance1 que 

poderão caracterizar as sequências ofensivas (SO), tais como, o número de 

passes por PB (Hughes & Bartlett, 2002), a sequência de passes que procede 

o golo (Hughes & Franks, 2005), a frequência de passes e a percentagem de 

passes corretos nos cinco minutos que precedem o golo e nos cinco minutos 

seguintes (Redwood-Brown, 2008) entre outros. 

 

Estudos recentes traduzem um determinado grupo de variáveis que 

influenciam a PB de uma equipa no decorrer do jogo. Entre estas, ressalta-se 

o Local do Jogo (LJ) e a Qualidade da Oposição (QO) como fatores que 

influenciam o desempenho das equipas, podendo deste modo determinar 

novas estratégias de PB (Lago Peñas, 2009; Lago Peñas, Lago Ballesteros, & 

Rey, 2011). 

A conjugação das variáveis LJ e da QO podem fornecer um bom contributo à 

análise da PB e à caracterização dos padrões ofensivos das equipas de 

futebol.  

 

  

                                            
1 Indicador de Performance – é uma seleção ou combinação de variáveis de ação com o objetivo de 
definir alguns ou até todos os aspetos de determinado desempenho (Hughes & Bartlett, 2002). 
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1.2 Objetivos do Estudo 

O presente estudo tem como objetivo a análise do comportamento ofensivo 

das equipas de elite do futebol português em determinados momentos 

específicos do jogo, em função LJ e da QO envolvida nos seus jogos. Esses 

momentos específicos são os designados por MC, ou seja, o comportamento 

ofensivo prévio à obtenção do golo. Deste modo, este estudo tem o objetivo 

de analisar como as equipas de elite provocam a ocorrência destes 

momentos em função das variáveis referidas. Mais especificamente, 

pretende-se:  

1. Analisar o comportamento ofensivo das equipas de elite nestes 

momentos específicos em função do LJ; 

2. Efetuar o mesmo tipo de estudo, em face da QO que estas equipas 

defrontam; 

3. Estudar a influência combinada do LJ e da QO no comportamento 

ofensivo destas equipas nos referidos MC. 

 

1.3 Pertinência e Limitações do Estudo 

O futebol tornou-se, ao longo de décadas, um “caso sério” de estudo e 

problematização do foro científico, criando em seu redor um vasto leque de 

conhecimentos teóricos que permitiu um importante avanço para o 

desenvolvimento da sua prática. A constante procura pelo sucesso no jogo de 

futebol, tem feito com que os diversos agentes, particularmente treinadores, 

persigam os melhores meios de forma a obterem melhorias ao nível da 

performance (Carling, 2001). Deste modo, a AJF tem tido um papel 

predominante no mundo científico, com o intuito de obter um melhor 

conhecimento sobre este desporto. Gerish & Reichelt (1993) afirmam que a 

informação recolhida sobre o desempenho dos jogadores e das equipas 

beneficiam o treinador e os próprios jogadores. A AJ promove significados 

quantitativos e qualitativos de determinadas variáveis de performance. No 

caso do futebol, importa conhecer de que forma jogam as equipas de elite de 

modo a construir grupos de indicadores que possam ser utilizados como 

referências para o treino (Garganta, Maia, & Basto, 1997). 
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No universo científico, a AJ está mais focada na análise das ações ofensivas 

(Armatas, Yiannakos, & Sileloglou, 2007; Gréhaigne, 1991; Moura et al., 

2007; Redwood-Brown, 2008; Tenga, Holme, Ronglan, & Bahr, 2010a, 2010b; 

Yiannakos & Armatas, 2006), sendo o golo uma das medidas de eficiência 

mais utilizadas para analisar o respetivo processo ofensivo. No entanto, 

apesar de o golo demonstrar resultados objetivos, este não consegue 

descrever todo o processo ofensivo elaborado anteriormente para a sua 

obtenção, razão pela qual, por exemplo, estudos como o de Lago Peñas & 

Martín (2007), o de Hughes & Franks (2005) e o de Lago Peñas & Dellal 

(2010) conseguem demonstrar que com outros métodos de análise da 

eficácia ofensiva, se consegue obter resultados mais vantajosos e úteis para 

os treinadores e investigadores perceberem como é que as equipas, com as 

ações dos seus jogadores, alcançam o desejado sucesso, isto é, a marcação 

do golo. 

Para Lago Peñas & Dellal (2010), o scouting2 deve ser realizado sob as 

condições que refletem as circunstâncias sob as quais os futuros jogos 

decorrerão, acarretando para analistas e treinadores a importância da correta 

avaliação da influência de variáveis situacionais como o resultado corrente3 

(RC), o LJ e a QO. 

 

A pertinência do estudo foi, de um modo geral, enfatizada anteriormente, no 

entanto, como é de esperar o estudo é possuidor de determinadas limitações. 

Em primeiro lugar, não foi possível controlar a homogeneidade da amostra, 

apesar de se ter como critério de distribuição da amostra um número mínimo 

de golos por época, este não foi igual entre épocas em cada variável 

estudada. À amostra inicial foram retirados alguns golos, visto que não era 

possível o total controlo das suas visualizações, a razão deste acontecimento 

prende-se com o facto de que neste estudo não se realizou o processo de 

gravação dos jogos. Já no processo metodológico, houve novamente 

necessidade de se retirar alguns golos da análise estatística (outliers). 

Também aqui, o sistema de observação contemplava demasiados 

                                            
2 Scounting – modalidade particular de observação-análise de jogo (Garganta, 1998). 
3 Match Status 
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indicadores que tiveram que ser retirados à posteriori visto que a baixa 

frequência de observações no jogo impedia o acesso a conclusões 

estaticamente válidas. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo I refere-

se à introdução onde expõe o objetivo de averiguar a influência do LJ, da QO 

e da conjugação de ambas as variáveis no que foi considerado por MC no 

futebol. O capítulo II destina-se à revisão da literatura, onde é exposto todo o 

enquadramento teórico e conceptual do estudo referente à AJ. No capítulo III, 

descrevem-se os métodos e caracteriza-se o caminho metodológico traçado 

para este estudo. Nos capítulos IV e V são descritos, apresentados e 

discutidos os resultados, comparando-os com referência à literatura sobre a 

matéria em análise. No capítulo VI são referidas as conclusões finais do 

estudo e citadas algumas sugestões/recomendações para futuras 

investigações neste tema. Adicionado à dissertação encontra-se um cd-rom 

inserido na contracapa e que apresenta os anexos referenciados ao longo da 

tese. 
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2.1 Introdução 

Este capítulo retrata uma breve revisão de literatura que fundamenta a 

presente investigação. A revisão da literatura está estruturalmente definida 

por três temáticas principais: a AJF é a temática inicial, onde se destaca a 

sua importância para o treinador e respetivas equipas técnicas, pois é um 

processo que visa a identificação de indicadores de performance que estão 

altamente relacionados com o sucesso das equipas. Realiza-se ainda uma 

abordagem ao conceito dos indicadores de performance sendo, de seguida 

referenciado a importância da PB, pois é apontada como um preditor de 

sucesso no futebol e, é também focado o estudo dos MC no futebol. A 

segunda e terceira temáticas são direcionadas à influência do LJ e da QO no 

desempenho das equipas, sendo estas também consideradas influenciadoras 

dos designs estratégicos ofensivos das equipas durante os jogos disputados.  

 

2.2 Análise do Jogo de Futebol 

Num breve enquadramento teórico, é sabido que o processo de AJ tem 

sofrido ao longo dos anos uma evolução considerável. Garganta (2001) refere 

que no universo científico os estudos realizados neste âmbito são 

referenciados a partir de diferentes denominações, de entre as quais se 

destacam a observação do jogo4, a análise do jogo5 e a análise notacional6. A 

expressão mais abrangente na literatura é Análise do Jogo, considerando-se 

que engloba diferentes fases do processo, nomeadamente a observação dos 

acontecimentos, a notação dos dados e a sua interpretação (Franks & 

Goodman, 1985; Hughes, 1996).  

Em síntese e de acordo com Garganta (2001), a análise dos Jogos 

Desportivos Coletivos (JDC) tem possibilitado: (1) configurar modelos da 

atividade dos jogadores e das equipas; (2) identificar os traços da atividade 

cuja presença/ausência se correlaciona com a eficácia de processos e a 

obtenção de resultados positivos; (3) promover o desenvolvimento de 

métodos de treino que garantam uma maior especificidade e, portanto, 

                                            
4 game observation 
5 match analysis 
6 notational analysis 
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superior transferibilidade; e, (4) indiciar tendências evolutivas das diferentes 

modalidades desportivas. 

 

Como já foi referido anteriormente, o futebol é uma modalidade observada em 

todo o mundo e a sua natureza é apreciada por milhões de pessoas, onde a 

maioria elabora um vasto quadro de opiniões sobre os fatores determinantes 

do sucesso num jogo de futebol. No entanto, para se traçarem estratégias de 

sucesso é necessário ir muito mais além. Apesar das opiniões disponíveis se 

poderem considerar úteis verifica-se que o processo de intervenção terá de 

decorrer cada vez mais da reflexão metódica e organizada da análise 

competitiva do jogo (Bate, 1987; Castelo, 1994; Harris & Reilly, 1988). 

O profissionalismo que se exige atualmente à maioria dos treinadores nos 

processos de preparação dos jogadores e das equipas não se coaduna com 

os esforços para analisar e recordar objetivamente os acontecimentos 

ocorridos nas competições (Hughes, 1993), pois mesmo os treinadores mais 

experientes apenas conseguem reter uma imagem restrita dos detalhes que 

ocorrem durante o jogo (Bangsbo & Peitersen, 2003; Franks & Goodman, 

1984; Reilly, 1994). O conhecimento exato dos conteúdos do jogo permite, 

sem dúvida, desenvolver métodos de treino mais eficientes, eficazes e menos 

subjetivos, que respeitem as características específicas de cada modalidade 

(Franks & Goodman, 1984; Tamaga, 1985). Uma das grandes ambições dos 

investigadores tem sido detetar as características das equipas bem sucedidas 

e tentar perceber qual a influência relativa dos diferentes fatores (físico, 

técnico, tático e psicológico) no rendimento dos jogadores (Garganta, 1997). 

Este tipo de informação, uma vez sistematizada, permite racionalizar os 

designados padrões de jogo e por extensão modelos de jogo, que se revelam 

importantes utensílios, na medida em que funcionam como referenciais para 

a concretização dos objetivos e para a elaboração e avaliação das situações 

de ensino e treino do jogo. Desta forma, permite não só articular e organizar o 

conhecimento, mas também verificar e corrigir a ação (Ali & Farrally, 1990; 

Garganta, 1997; Gréhaigne, 2001; Mombaerts, 2000). 
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É através da observação de determinados comportamentos sobre 

determinados contextos que é possível ser identificada uma relação causa-

efeito. No contexto desportivo, a observação é o instrumento mais utilizado no 

treino e na competição. Ao longo do tempo a ponderação dos historiadores, a 

curiosidade dos antropólogos, a perspicácia dos psicólogos, a exigência dos 

professores, a exatidão dos matemáticos e o fascínio dos treinadores, têm 

concorrido na tentativa de entender, estudar e explicar a realidade fascinante 

do jogo (Volossovitch, 2005).  

Garganta (2001) refere que treinadores e investigadores procuram aceder à 

informação veiculada através da AJ e nela procuram benefícios para 

aumentarem os conhecimentos acerca do jogo e melhorarem a qualidade da 

prestação desportiva dos jogadores e das equipas. A informação recolhida a 

partir da análise do comportamento dos atletas em contextos naturais (treino 

e competição) é atualmente considerada uma das variáveis que mais afetam 

a aprendizagem e a eficácia da ação desportiva (Hughes & Franks, 1997).  

 

O jogo de futebol decorre da natureza do confronto entre dois sistemas 

complexos (as equipas), sendo caracterizado pela sucessiva alternância de 

estados de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e 

variedade (Garganta, 2001). Esta alternância está diretamente relacionada 

com as duas grandes fases existentes (ofensiva e defensiva) no jogo de 

futebol, tendo as equipas finalidades contraditórias. Na investigação científica, 

a fase defensiva do jogo de futebol até ao momento foi investigada com uma 

menor predominância (Andrade, 2010; Seabra & Dantas, 2006; Suzuki, 2005) 

do que a fase ofensiva (Gréhaigne, 1991; Lago Peñas, 2009; Lago Peñas & 

Dellal, 2010; Lago Peñas & Martín, 2007; Tenga et al., 2010a, 2010b; Tenga, 

Ronglan, & Bahr, 2010; Pereira, 2011). Pode-se considerar que esta 

tendência é explicada pelo facto de ser nesta fase do jogo que ocorre o 

principal objetivo do futebol, isto é, o golo. Os golos obtidos promovem um 

resultado objetivo de um conjunto de ações ofensivas. 

A análise do golo tem sido uma ótima medida para avaliar a eficácia ofensiva 

no jogo de futebol, tendo recebido uma considerável atenção na análise do 

desempenho do jogo. Os estudos neste âmbito têm um objetivo comum que 
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consiste na determinação do meio mais eficaz para jogar o jogo. Garganta et 

al. (1997) preconizaram um estudo onde o objetivo pretendido era a descrição 

e uma análise comparativa de ações ofensivas (com obtenção de golo) em 

equipas de futebol, com o intuito de definir padrões de jogo que pudessem 

estar associados ao sucesso das próprias equipas. O estudo de Gréhaigne 

(1991) direcionou-se numa avaliação direta das interações entre os 

adversários para uma análise do golo. Um estudo semelhante foi o de Tenga 

et al. (2010a), onde através da avaliação das interações entre jogadores 

adversários das equipas de futebol de elite norueguês, pretendiam analisar os 

efeitos das táticas do jogo aquando da obtenção do golo. Tem-se seguido um 

rumo que premeia a deteção de padrões de jogo a partir das ações de jogo 

mais representativas ou críticas, com o objetivo de conhecer os fatores que 

induzem perturbação ou desequilíbrio nos processos de ataque/defesa. Neste 

sentido, os analistas procuram detetar e interpretar a permanência e/ou 

ausência de traços comportamentais na variabilidade de ações de jogo 

(McGarry & Franks, 1996). 

 

Outro ponto de bastante interesse na investigação é a análise das transições 

entre as fases do jogo (defesa-ataque e ataque-defesa). É nestas transições 

que ocorre a troca de funções das equipas, dada pela recuperação ou perda 

da PB. Gréhaigne (1989) refere que as transições defesa-ataque são 

importantes na caracterização do modelo de jogo adotado por uma equipa. 

Mesma ideia defende Castelo (2003) que considera a velocidade das 

transições um dos pressupostos essenciais de qualquer método ofensivo. Isto 

traduz a extrema eficácia de uma equipa em conseguir chegar rapidamente a 

zonas de finalização logo após a recuperação da PB. Neste ponto de vista, é 

de todo interessante caracterizar as transições defesa-ataque das ações 

ofensivas terminadas em golo, permitindo analisar fatores contribuintes ao 

sucesso no jogo. 

 

O golo é sem dúvida o momento mais crucial do jogo de futebol e tem 

recebido extrema importância no âmbito científico (Garganta et al., 1997; 

Gréhaigne, 1991; Hughes & Franks, 2005; Jinshan, Xiaoke, Yamanaka, & 
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Matsumoto, 1993; Moura et al., 2007; Szwarc, 2007; Tenga et al., 2010a, 

2010b; Tenga, Ronglan, et al., 2010; Yiannakos & Armatas, 2006). No 

entanto, de modo a entender a eficácia ofensiva, têm-se focado os estudos 

para a antecedência do golo, seguindo uma linha de investigação recaída na 

PB como fator predominante de sucesso (Hughes & Bartlett, 2002; Hughes & 

Franks, 2005; Lago Peñas & Martín, 2007; Redwood-Brown, 2008). No 

mesmo rumo, em outros estudos procurou-se averiguar os efeitos que a PB 

pode apresentar no sucesso das equipas de acordo com determinados 

indicadores de performance e em vários contextos inerentes aos jogos 

disputados, entre os quais são realçados fatores como o LJ, a QO e o RC 

(Bloomfield et al., 2005; Bray & Widmeyer, 2000; Bray, Jones, & Owen, 2002; 

Bray, Law, & Foyle, 2003; Carron, Loughhead, & Bray, 2005; Clarke, 2005; 

Clarke & Norman, 1995; Courneya & Carron, 1992; Lago Ballesteros & Lago 

Peñas, 2010; Lago Peñas, 2009; Lago Peñas & Dellal, 2010; Lago Peñas & 

Martin, 2007; Lago Peñas et al., 2011; Madrigal &  James, 1999; Poulter, 

2009; Seçkin & Pollard, 2008; Smith, 2000; Taylor, Mellalieu, James, & 

Shearer, 2008; Tenga et al., 2010b; Thomas, Reeves, & Davies, 2004; 

Wolfson, Wakelin, & Lewis, 2005).  

 

Podemos concluir que a AJ apresenta um papel importante no 

desenvolvimento do futebol, uma vez que com a informação recolhida do 

jogo, é permitido diferenciar os aspetos que contribuem para o êxito 

desportivo e através destes promover a modelação do jogo. Esta ação é 

também um ótimo auxílio para a planificação de treino, visto que delimita um 

percurso e possibilita a aproximação do processo de treino às exigências do 

jogo nos seus diversos níveis. Também permite a avaliação do desempenho 

da equipa na competição e no treino fornecendo ao treinador informações 

que servem de controlo entre o projeto e a realidade. Permite ainda realizar 

observações e análises das equipas adversárias, proporcionando um 

conhecimento muito pormenorizado destas, contribuindo para a preparação 

estratégica da nossa equipa. 
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2.2.1 Indicadores de Performance 

O resultado de um jogo de futebol é um indicador onde se demonstra qual é a 

equipa vencedora, sendo que poderá estar relacionado, ou não, com o 

desempenho da equipa. Ou seja, uma equipa pode perder o jogo após uma 

excelente performance (maior número de remates, maior número de 

situações de finalização, etc.), ou até ganhar após um baixo desempenho. Os 

indicadores de performance são definidos por uma seleção ou uma 

combinação de variáveis de ação que tem por objetivo definir alguns ou todos 

os aspetos de uma boa performance (Hughes & Bartlett, 2002), e têm de 

estar altamente relacionados com o sucesso. Estes indicadores podem 

assumir-se ou como descritores do jogo (indicadores da classificação do 

jogo), ou como índices do desempenho biomecânico (indicadores 

biomecânicos), técnico (indicadores técnicos) e tático (indicadores táticos). 

Lago Peñas & Martín (2007) referem que de entre os vários indicadores de 

performance que são usados na análise notacional no futebol, os indicadores 

associadas à PB das equipas sejam dos mais utilizados. Os indicadores 

constituem um perfil da performance ideal e deverão estar presentes na 

atividade desportiva para atingir esta performance e poderem ser utilizados 

para prever futuros comportamentos nas atividades desportivas (Jones, 

Mellalieu, & James, 2004; Lago Ballesteros & Lago Peñas, 2010; 

O’Donoghue, 2005). Os resultados do estudo de Lago Peñas (2009) indicam 

que a PB é influenciada pelas variáveis de jogo, quer isoladamente quer em 

interação, suportando a noção que as estratégias estão relacionadas com a 

evolução do resultado no futebol e as equipas alteram o seu estilo de jogo 

durante o próprio jogo. 

A análise notacional é comummente utilizada em investigações que recaem 

em aspetos técnicos do desempenho no futebol através do registo dos 

comportamentos ocorridos (Carling, Williams, & Reilly, 2005; Hughes & 

Bartlett, 2002; Hughes & Franks, 2004). Uma avaliação eficaz destas 

componentes requer um conhecimento abrangente de fatores contextuais que 

potencialmente afetam a performance, tais como o LJ e as condições 

ambientais (Carling et al., 2005). A evidência empírica sugere que os fatores 

LJ, RC e QO são das influências mais importantes no desempenho no jogo 
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de futebol (Lago Peñas, 2009; Lago Peñas & Dellal, 2010; Taylor et al., 2008), 

sendo que existem outros estudos que não corroboram com o peso destes 

fatores no desempenho das equipas (Lago Ballesteros & Lago Peñas, 2010; 

Lago Peñas et al., 2011). 

 

2.2.2 Posse de Bola 

A ação ofensiva no jogo de futebol pode ser descrita com dois processos 

distintos, um referente à manutenção da PB e outro, referente à progressão e 

finalização. A noção de PB não se restringe exclusivamente à respetiva 

manutenção da PB, mas corresponde ao período temporal em que uma 

equipa se encontra em poder da bola, podendo, como tal, envolver processos 

técnico-táticos associados a conservação da bola em seu poder, bem como a 

progressão no terreno de jogo e a finalização. 

Como já foi referido anteriormente, o contexto em redor da PB é dos 

indicadores de performance mais popular, pois para que uma equipa marque 

golo esta tem que estar em poder da bola (James, Jones, & Mellalieu, 2004; 

Lago Peñas & Dellal, 2010). O tempo de PB é, por si só, escasso para 

permitir inferências fidedignas acerca do estilo de jogo das equipas. Assim, 

recorrer a outros indicadores de performance como o número de passes por 

PB, número de toques por PB, ritmo do ataque, etc., pode ser muito profícuo 

para caracterizar e compreender o estilo de jogo de uma equipa em fase 

ofensiva (Hughes & Bartlett, 2002). 

 

Apesar de parecer evidente que maiores períodos de PB traduzem mais 

sucesso na marcação de golos, vários estudos apresentam resultados que 

não suportam esta tese. Para James et al. (2004), as equipas apresentarem 

mais PB não reflete maior sucesso. Num estudo realizado por Martinez & 

Lago Ballesteros (2007), os mesmos afirmam que as equipas de sucesso 

definem-se por efetivos esquemas táticos e sequências de passe curtas ou 

rápidas, acrescentando que PB longas permitem à defesa mais 

oportunidades para minimizar o fator surpresa do ataque adversário e 

disposições defensivas. Também Stanhope (2001) concluiu que o maior 
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tempo de PB não foi um indicador de sucesso no campeonato do mundo de 

futebol da FIFA7 (EUA, 1994). 

Contrariamente a esta perspetiva, Hughes & Churchill (2005) referem que as 

equipas de sucesso são capazes de manter a PB por períodos mais longos 

de tempo e criar situações de finalização após PB superiores a 20 segundos 

mais frequentemente que as equipas de insucesso. Os autores afirmam que 

esta capacidade poderá estar relacionada com a maior habilidade dos 

jogadores e capacidade de passe. A mesma opinião tiveram Lago Peñas & 

Dellal (2010), que ao estudar as equipas do campeonato profissional de 

futebol em Espanha, afirmam que as equipas melhores classificadas tem 

maior percentagem de PB. No estudo realizado por Lago Peñas et al. (2011) 

nos jogos da Liga dos Campeões da UEFA8, verificaram que a PB é um 

indicador de sucesso nesta competição. Hook & Hughes (2001) numa 

investigação sobre padrões ofensivos que originam finalizações num 

Campeonato Europeu de Futebol da UEFA9 (Bélgica/Holanda, 2000), afirmam 

que uma maior PB é uma característica das equipas de sucesso. 

 

Hughes & Franks (2005) efetuaram uma investigação na qual analisaram o 

número de passes (sequência de passes por PB) conducentes à 

concretização de golos em dois campeonatos do mundo da FIFA (Itália, 1990 

e E.U.A., 1994). Estes autores partiram de uma investigação realizada por 

Reep & Benjamim (1968) (citado por Hughes & Franks, 2005), onde se 

observou que (1) aproximadamente 80% dos golos resultaram de uma 

sequência de três ou menos passes e (2) um golo é concretizado em cada 

dez remates. No que respeita aos golos marcados, os resultados de Hughes 

& Franks (2005) corroboraram a investigação de Reep & Benjamin (1968) 

citado pelos mesmos autores. Em 1990, 84% dos golos surgiram de PB com 

quatro ou menos passes, enquanto em 1994 o resultado foi de 80%, 

averiguando-se maiores frequências de PB com sequências curtas de 

passes. Resultados semelhantes foram obtidos no estudo de Carling et al. 

                                            
7 FIFA World Cup 
8 UEFA Champions League 
9 UEFA EURO 
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(2005), onde demonstraram que a maioria dos golos marcados nos 

campeonatos do mundo de futebol da FIFA (França, 1998 e Coreia do 

Sul/Japão, 2002) decorreu de sequências curtas de passes e PB com 

duração entre os 6 e os 15 segundos. 

No estudo realizado por Redwood-Brown (2008), em que direcionou o 

objetivo da sua investigação para a frequência de passes efetuados e para a 

sua taxa de sucesso antes e depois do golo, não se encontraram correlações 

significativas entre o número de passes realizados 5 minutos antes e 5 

minutos depois do golo para a equipa que marcou nem para a equipa que 

sofreu. As equipas finalizadoras apresentaram uma taxa de sucesso mais 

elevada no passe nos 5 minutos que precederam um golo que no restante 

tempo da parte do jogo na qual o golo foi alcançado. No entanto, depois do 

golo, tanto o número de passes realizados tal como a taxa de percentagem 

de sucesso de passes diminuíram face à média obtida para essa parte do 

jogo. Ao invés, as equipas que sofreram os golos passaram menos a bola nos 

5 minutos antes e nos 5 minutos após o golo do que quando comparado com 

a média de passes da parte em que o jogo se encontra. Considerou-se assim, 

que após o golo, as equipas não procuram marcar de imediato. Uma das 

conclusões da autora foi que marcar um golo influencia significativamente a 

percentagem de passes que são realizados com sucesso quer pela equipa 

que marca quer pela que sofre. 

 

Das várias investigações citadas anteriormente, concluímos que a estratégia 

utilizada durante a PB tem um efeito no desempenho das equipas, pois só é 

possível alcançar o golo mantendo a bola em poder da equipa, no entanto, as 

equipas adotam diferentes estratégias no que concerne às características dos 

jogadores, ao esquema tático e ao modelo de jogo da equipa em função de 

ter mais ou menos a PB. 

 

2.2.3 Momentos Críticos no Futebol 

É sabido que num jogo de futebol a imprevisibilidade é um composto comum 

e inerente à própria competição, pois são vários os acontecimentos que 

podem ocorrer e influenciar o jogo, tanto a nível de resultado final como a 
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nível do próprio desempenho das equipas. Na AJ tem-se focado muito a 

importância destes acontecimentos, identificados por Garganta (1998) como 

as ações mais representativas e mais críticas num jogo. Volossovitch (2008) 

menciona que o principal indicador do desempenho de uma equipa durante o 

jogo é a diferença entre golos marcados e sofridos. Sampaio, Janeira, Ibanez, 

& Lorenzo (2006) referem que a competição é um fenómeno que introduz 

uma série de fatores específicos que vão condicionar o desenvolvimento e a 

evolução dinâmica do próprio jogo. Estes acontecimentos são designados por 

MC, que de acordo com Ferreira (2006) são as sequências no jogo em que se 

concretizam alterações, perturbações ou mudanças objetivas na realidade do 

jogo, que podem influenciar decisivamente o resultado final do jogo. Sampaio, 

Lorenzo, & Ribeiro (2006) definem MC como os momentos que são mais 

decisivos que outros para a vitória ou derrota num jogo. Para Volossovitch 

(2008) os MC são entendidos como os períodos do jogo nos quais se quebra 

a relação de equilíbrio entra as equipas, revelando-se decisiva para o 

resultado final do jogo. 

Apesar da reconhecida importância do estudo dos MC, esta temática não tem 

sido, de forma sistemática, objetivo da investigação científica na área da AJ 

(Ferreira, 2006). Sampaio, Janeira, et al. (2006) referem que a identificação 

dos MC em situação de jogo, poderá auxiliar os treinadores na preparação do 

processo de treino, de modo a preparar as equipas para conhecer os seus 

pontos fortes e para se preparar melhor para defrontar os seus adversários. 

 

De acordo com Ferreira (2006), este refere que a abordagem ao estudo dos 

MC pode ser efetuada através de dois pontos de vista diferentes: um 

centrado no sujeito e que coloca o jogador e a performance individual como o 

alvo privilegiado da investigação, sendo o jogo ou a competição os meios 

através dos quais o desempenho é observado; outro focado nas abordagens 

orientadas para o contexto ou para o jogo propriamente dito, que se centram 

no estudo da criticalidade10 do jogo, ou seja, na identificação das sequências 

de acontecimentos que modificam a evolução do jogo. Neste sentido, 

                                            
10 Criticalidade – adjetivação a uma determinada realidade, sujeita a um potencial de alteração, 
perturbação ou mudança (Ferreira, 2006). 
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Volossovitch (2008)  afirma que do ponto de vista metodológico os MC podem 

ser abordados com recurso a análise do resultado das sequências de PB das 

duas equipas – perspetiva sequencial (Ferreira, 2006; Cachulo, 1998; citado 

por Volossovitch, 2008); ou através da consideração do conteúdo das 

sequências observadas – perspetiva incidental (Ferreira, 2006; Ribeiro, 2004; 

Ribeiro & Sampaio, 2003; citado por Volossovitch, 2008). 

 

2.3 Local do Jogo 

De acordo com Taylor et al. (2008), a avaliação eficaz do desempenho das 

equipas de futebol requer um conhecimento de fatores contextuais que 

podem potencialmente afetar a incidência de comportamentos e resultados. 

Lago Peñas & Dellal (2010) referem que as variáveis LJ, RC e QO requerem 

uma considerável avaliação para um contributo à AJF. O LJ é designado na 

maioria dos estudos como “casa” ou “fora”, de acordo com o local onde a 

equipa joga. Tenga et al. (2010a) referem que de acordo com a investigação 

já realizada verifica-se que ocorrem melhores resultados nos jogos coletivos 

quando estes são realizados em casa em vez de fora. Este fenómeno é 

conhecido pela vantagem casa11 e é comum em todos os desportos coletivos, 

mas sendo mais pronunciado no futebol (Pollard, 2006). 

 

O fenómeno vantagem casa, que consiste na vantagem que determinada 

equipa tem quando compete no seu meio, tem sido objeto de estudo há mais 

de duas décadas, contudo as suas causas concretas são ainda pouco 

conhecidas (Sampaio & Janeira, 2005). 

Mas será a vantagem casa consequência de um ou vários aspetos, e 

dependerá ela da combinação e interação de diferentes fatores (público, 

viagens, instalações, etc.)? E qual será o seu impacto nas prestações das 

equipas e dos jogadores? Não é assim de estranhar que os investigadores 

demonstrem intenção de efetuar pesquisas e de estudar as possíveis causas 

e a dimensão que a vantagem casa assume (Nevill, Balmer, & Wolfson, 

2005). 

                                            
11 Home Advantage 
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No estudo realizado por Pollard (1986), ao analisar jogos entre os anos 1888 

e 1984, as equipas ao jogarem em casa apresentaram mais vitórias do que 

empates e derrotas. Pollard & Pollard (2005) promoveram uma sequência ao 

estudo anterior e, os resultados demonstram que as percentagens de vitórias 

em casa nas ligas inglesas de futebol mantiveram-se sempre 

maioritariamente acima dos 60%. No mesmo estudo, ao considerar 

unicamente a Primeira Liga Inglesa12 (1992-2003), a época desportiva a obter 

maior percentagem de vitórias em casa correspondeu à época 1995-96 

(63.0%). Resultados idênticos foram detetados por Thomas et al. (2004). 

Pollard & Gómez (2009) realizaram um estudo relativo à vantagem casa nos 

campeonatos profissionais de futebol de França, Itália, Portugal e Espanha. 

As épocas de maior percentagem de vitórias em casa foram: 1974-75 em 

França (75%), 1947-48 em Itália (74%), 1953-54 em Portugal (74%) e, 1933-

34 em Espanha (84%). Respetivamente às épocas de menor percentagem de 

vitórias em casa, os resultados demonstram que os campeonatos dos quatro 

países tendem todos a apontar para épocas mais recentes: 2005-06 em 

França (61%), 2003-04 em Itália (59%), 2006-07 em Portugal (58%) e, 2005-

06 em Espanha (57%). Uma das conclusões deste estudo é uma diminuição 

da percentagem de vitórias em casa a partir da década de 80. Resultados 

semelhantes obtiveram Page & Page (2007), que ao analisar as competições 

europeias de futebol, verificaram que os jogos das segundas mãos realizados 

em casa têm vindo a diminuir a percentagem de vitórias desde 1956 (57%) 

até 2006 (51.6%).  

 

No estudo de Taylor et al. (2008) que recaía sobre a influência do LJ, da QO 

e do RC em aspetos técnicos do futebol, um dos seus resultados é que as 

equipas ao jogar em casa apresentavam um aumento do número de remates 

e outras situações de finalização, mas um menor número de recuperações e 

de interceções. 

Lago Peñas & Martín (2007) averiguaram que em situação de empate, as 

equipas ao jogar em casa detêm mais PB, assumindo ainda que à medida 

                                            
12 English Football Premiership 
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que o tempo de jogo vá passando e o resultado se mantenha empatado, a PB 

tende a aumentar para a equipa visitada. Também foi observado neste 

estudo, que as equipas ao jogar em casa têm mais PB do que as equipas que 

jogam fora, pois concluiu-se que jogar em casa tem como consequência um 

aumento de cerca de 6% na PB, isto comparando com os jogos disputados 

fora. Lago Peñas & Dellal (2010) também referiram que os jogos realizados 

fora têm uma redução de tempo de PB quando comparados aos jogos 

disputados em casa. 

 

2.4 Qualidade da Oposição 

O principal objetivo das equipas em confronto consiste em coordenar as 

ações dos seus jogadores no sentido de recuperar, conservar e progredir com 

a bola, num contexto de cooperação-oposição, tendo como objetivo criar 

situações de finalização (Gréhaigne, Bouthier, & David, 1997). Os mesmos 

autores referem ainda que as condições do jogo representam um conjunto de 

variáveis que (entre outras) influenciam o comportamento dos jogadores e 

das equipas. No futebol de alto rendimento, a QO é uma das variáveis de 

contexto que mais influencia a forma com as equipas abordam o jogo. O nível 

da oposição, suas características e particularidades, convidam as equipas a 

alterarem detalhes estratégico-táticos de forma a melhor se adaptarem ao 

adversário, e dessa forma, melhor explorarem os seus pontos fracos (Lago 

Peñas, 2009; Taylor et al., 2008). Deste modo, os treinadores apesar de 

definirem previamente estratégias específicas nas suas equipas para jogos 

com diferentes adversários, devido a determinados contextos que poderão 

ocorrer no desenrolar dos jogos, são constantemente obrigados a adotar 

decisões de ajustamento, promovendo alterações às suas estratégias em 

resposta às ações das equipas adversárias. 

 

O processo de AJF visa a preparação da equipa que se treina de acordo com 

um vasto leque de informações, entre as quais uma das mais importantes é a 

QO, isto é, conhecer as características coletivas e individuais da equipa 

adversária. Na literatura existente não se verifica um consenso entre os 
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investigadores em relação à nomenclatura bem como à classificação do nível 

competitivo das equipas. 

Em alguns estudos (Hook & Hughes, 2001; Hughes & Churchill, 2005; 

Hughes & Franks, 2005; Jones et al., 2004; Stanhope, 2001) as equipas são 

classificadas de acordo com o seu progresso em determinadas competições 

(sucessfull e unsucessfull). Taylor et al. (2008) afirmam que estes designs de 

classificação das equipas onde atribuem diferentes critérios tornam estes 

estudos limitados, porque as performances das equipas são demasiado 

concentradas no tempo para permitir a classificação das equipas em grupos 

“de sucesso” e “de insucesso”. Este agregado de dados sobre a classificação, 

dissimula potenciais fatores que determinam ou contribuem para uma equipa 

ter sucesso ou fracasso numa competição.  

Noutros estudos as equipas são designadas em função do apuramento para 

as fases seguintes da competição (Gómez, Lorenzo, Ortega, Sampaio, & 

Ibáñez, 2009) ou, as equipas também podem ser categorizadas de acordo 

com a sua posição nas tabelas classificativas (Bray et al., 2003; Carling, 

2011; Lago Ballesteros & Lago Peñas, 2010; Lago Peñas, 2009; Lago Peñas 

& Dellal, 2010; Lago Peñas et al., 2011; Madrigal & James, 1999; Sampaio, 

Lago Peñas, Casais, & Leite, 2010; Taylor et al., 2008). 

 

Taylor et al. (2008) não encontraram diferenças no número e nos tipos de 

comportamentos táticos em função da QO, de modo a que apresentasse 

qualquer efeito sobre a eficácia dos indicadores técnicos em análise. 

O estudo realizado por Lago Peñas (2007) teve por objetivo analisar o efeito 

do rendimento das equipas em função do resultado obtido em competições 

com diferentes formatos, tendo sido o número de remates o critério utilizado 

para avaliar o rendimento das equipas. Entre as competições denominadas 

curtas (i.e., Liga dos Campeões e Campeonato do Mundo de Futebol), não se 

verificaram diferenças significativas entre o rendimento das equipas 

vencedoras e vencidas, levando o autor a concluir que na fase final destas 

competições não exista uma relação entre o rendimento das equipas e o 

resultado, sugerindo assim que em competições longas (i.e., campeonatos 

nacionais de futebol) o nível das equipas é um fator que influencia o 
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resultado, e quanto maior a diferença entre o nível desportivo das equipas, 

melhor explicará os resultados. 

No estudo de Lago Peñas & Martín (2007) relacionaram a variação da PB 

com o rendimento das equipas em diferentes contextos (LJ, RC e a QO). Os 

autores analisaram 170 jogos da Liga Espanhola de futebol13 na época 2003-

04, e consideraram a equipa líder da tabela classificativa como critério para 

classificar o nível desportivo das equipas. Os resultados demonstraram que 

algumas equipas apresentaram diferenças na PB quando comparado com a 

equipa de referência. Uma das conclusões deste estudo é que a variação da 

PB poderá ser condicionada pelas estratégias táticas e pelos diferentes 

modelos de jogo adotados pelas equipas. 

No estudo de Lago Peñas (2009) ao analisar a influência das variáveis de 

contexto (RC, LJ e QO) na PB das equipas, em relação à QO os resultados 

demonstraram que jogar contra equipas de QO forte está associada um 

decréscimo do tempo de PB. Os mesmos resultados tiveram Lago Peñas & 

Dellal (2010) ao afirmar que nos jogos contra oposição forte está associada 

uma redução do tempo de manutenção de PB. 

 

Ainda no estudo realizado por Lago Peñas (2009), constatou-se que o LJ por 

si só não provoca um aumento ou diminuição na PB. Este autor refere, que a 

interação entre o LJ e a QO provoca efeitos na PB por parte das equipas. 

Quando comparam os LJ, concluiu-se que ao jogar fora contra equipas de 

QO forte provocou uma diminuição na PB e, ao jogar fora contra equipas de 

QO inferior provocou um aumento na PB, isto comparando com os jogos em 

casa contra os mesmos adversários. Deste modo, no presente estudo para 

além de averiguar o desempenho ofensivo das equipas em função do LJ e da 

QO separadamente, realizou-se um cruzamento entre estes dois contextos 

com o intuito de tentar compreender os possíveis desempenhos de 

performance ofensiva das equipas em observação. 

 

 

                                            
13 La Liga 



諐ϙ

Estudo das sequências ofensivas prévias à obtenção do golo 

 

Metodologia 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III    METODOLOGIA 

  



*

Vitor Santos 

24  Metodologia 

3.1 Introdução 

O presente estudo enquadra-se num projeto orientado para a análise das SO 

prévias à obtenção do golo de acordo com quatro fatores contextuais 

delineados previamente, sendo estes o resultado corrente e o tempo (Pereira, 

2011) e, o local do jogo e a qualidade da oposição (atual estudo). 

Neste capítulo são apresentadas as hipóteses do estudo, é descrita e 

caracterizada a amostra e são identificadas as variáveis utilizadas. Também 

são descritos os materiais e os procedimentos utilizados bem como os 

instrumentos de recolha. É ainda relatado todo o procedimento estatístico 

para o tratamento dos dados. 

 

3.2 Hipóteses 

De acordo com os objetivos iniciais propostos e, após uma revisão da 

literatura sobre a AJF e respetiva observação dos resultados das 

investigações realizadas, consideram-se as seguintes previsões de 

resultados decorrentes da análise centrada nas SO: 

 

 H1 – no decorrer das SO prévias à obtenção do golo, as equipas de 

elite ao jogar em casa têm maior duração da PB do que quando jogam fora. 

 

De acordo com o estudo de Lago Peñas & Martín (2007), os autores referem 

que as equipas ao jogar em casa apresentam mais PB do que quando jogam 

fora. É de prever, que o fator vantagem casa tenha um efeito significativo 

para este domínio da PB traduzindo assim um melhor controlo do jogo. 

 

 H2 – as equipas de elite quando jogam contra adversários de 

qualidade inferior têm maior duração da PB no decorrer das SO prévias à 

obtenção do golo, do que quando defrontam adversários de qualidade 

superior. 

 

Nas investigações de Lago Peñas (2009) e de Lago Peñas & Dellal (2010) é 

relatado que nos jogos contra oposição forte se verifica uma diminuição do 

tempo de manutenção da PB. Este facto deve-se à possível igualdade da 
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qualidade das equipas, isto é, à medida que a QO aumenta mais difícil é para 

as equipas de elite terem o domínio da PB. 

 

 H3 – as equipas de elite ao jogar em casa contra adversários de 

qualidade inferior apresentam maior duração da PB no decorrer das SO 

prévias à obtenção do golo. 

 

Esta hipótese surge numa sequência das hipóteses anteriores, ou seja, é de 

esperar uma superioridade da PB por parte das equipas observadas mesmo 

após uma conjugação dos fatores contextuais LJ e QO. Lago Peñas (2009) 

indica que a interação entre o LJ e a QO provoca efeitos na PB. 

 

 H4 – as equipas de elite apresentam maior êxito no passe e mais 

remates à baliza adversária durante as SO prévias à obtenção do golo, 

quando jogam em casa, quando defrontam adversários de qualidade inferior 

e, com a conjugação das duas variáveis de contexto. 

 

Esta última hipótese traduz que a possível superioridade das equipas de elite 

verificada nas hipóteses iniciais, se reflete também na realização de mais 

passes e na criação de mais situações de finalização, bem como na 

conjugação do LJ e QO. 

 

3.3 Amostra 

A amostragem produzida neste estudo é constituída por cento e seis 

episódios de jogo (n=106) de cinquenta e sete jogos da Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional (LPFP) nas épocas 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. 

A amostra incide sobre as três equipas de elite que marcaram mais golos no 

somatório das três épocas: Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica e 

Sporting Clube de Portugal. No entanto, a amostra é considerada como um 

todo não sendo realizada distinção entre as três equipas. 

A seleção dos golos foi aleatória correspondendo apenas ao seguinte critério: 

mínimo dez golos por equipa em cada época. 
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Tabela 1. Distribuição do número de golos marcados pelas três equipas nas 

épocas em estudo. 

Épocas Total de Golos Golos da Amostra % 

2006/2007 174 33 18,97 

2007/2008 151 30 19,87 

2008/2009 161 43 26,71 

Total 486 106 21,81 

 

3.4 Procedimentos e Equipamentos 

A recolha dos jogos foi realizada junto de um dos clubes da amostra, com o 

seu gabinete de scounting a fornecer a gravação audiovisual dos jogos em 

DVD. Posteriormente, utilizou-se o software WinAVI Video Converter 10.1 

para converter os jogos de DVD para o formato avi de forma a possibilitar o 

emprego do software aplicado para a análise notacional, o Match Vision 

Studio Versión 3.0. 2006 (Perea, Castellano & Alday). 

Previamente à observação realizou-se um período de treino para testar o 

sistema de observação e o próprio software. Cada observação iniciou-se com 

o registo do momento golo, do local do jogo e da qualidade da equipa 

adversária. De seguida o jogo era retrocedido no tempo cinco minutos e 

iniciada a observação. 

Cada observação realizada no software da análise do jogo produzia um 

output, este era gravado em ficheiro do Microsoft Office Excel 2007 e, 

posteriormente, exportados para o IBM® SPSS® Statistics, versão 19.0.0. 

Desde a observação das imagens de vídeo, passando pelo registo dos 

indicadores que caracterizam as SO, até à análise estatística dos dados, foi 

cumprida uma série de procedimentos metodológicos a fim de aumentar a 

segurança da análise dos dados. A efetivação da observação e da análise 

dos dados respeitou a seguinte ordem de procedimentos: 1) observação, 2) 

fidelidade e 3) análise estatística. 
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3.5 Instrumentos 

Tendo em conta os objetivos do estudo, o instrumento utilizado neste estudo 

foi uma adaptação a um sistema de observação, o Sistema de Observação 

em Futebol-514 (SOF-5), este foi concebido por (Villaseñor et al., 2004) e 

constitui-se como o resultado de um processo de evolução das versões 1 a 4 

(Anguera et al., 2000, 2003, 2004). A adaptação efetuada inclui não só a 

tradução e adaptação de termos, bem como a exclusão e modificação de 

categorias que não contribuem para o objetivo da tese.  

O SOF-5 possui três grandes critérios: os critérios fixos, os critérios mistos e 

os critérios modificáveis. A utilização deste instrumento para concretização do 

projeto anteriormente designado considerou apenas a descrição dos critérios 

modificáveis. Nesse sentido excluiu-se a categoria “Contextos de Interação”; 

modificou-se a categoria “Posse de Bola” e incluiu-se a categoria “Postos 

Específicos”. As adaptações efetuadas visaram a introdução de indicadores 

de performance incluídos noutros sistemas de observação do jogo de futebol 

devidamente validados. Na categoria “Desenvolvimento da Posse de Bola” 

caracterizam-se as ações desenvolvidas em termos de 1) Passe Certo (PCt) 

(Redwood-Brown, 2008), 2) Passe Errado (PEr) (Redwood-Brown, 2008), 3) 

Receção, 4) Condução de Bola, 5) Drible/Finta e 6) Proteção (Borba, 2007). 

O formato final desta adaptação fundamentou-se num sistema de categorias 

articulado que pode atingir quatro níveis. Após a descrição formal de todas as 

categorias do sistema SOF-5 modificado para os objetivos do projeto 

designado, apresenta-se esquematicamente o resumo de cada nível de 

observação para cada uma das categorias consideradas (ver anexos). 

 

Categoria 1 

Lateralidade – dividindo longitudinalmente a área jogável, é o local no qual o 

jogador intervém sobre a bola, iniciando, desenvolvendo ou finalizando a SO. 

De acordo com o mapa do campo de jogo, as duas linhas longitudinais que 

unem as áreas de baliza diferenciam três corredores (Figura 1): 

                                            
14 No original Sistema de Observación en Fútbol 
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−−−− Corredor Direito (DI). É a zona delimitada à direita pela linha 

lateral e à esquerda por uma linha imaginária que une as duas 

áreas de baliza. 

−−−− Corredor Central (CE). É a zona compreendida entre duas linhas 

paralelas que unem as duas áreas de baliza. 

−−−− Corredor Esquerdo (ES). É a zona delimitada à esquerda pela 

linha lateral e à direita por uma linha imaginária que une as duas 

áreas de baliza. 

 

 

Figura 1. Lateralidade do campo de jogo, tendo em conta a equipa 

observada. 

 

Categoria 2 

Setor – dividindo transversalmente a área jogável, é o local no qual o jogador 

intervém sobre a bola, iniciando, desenvolvendo ou finalizando a SO. O 

campo de jogo está dividido convencionalmente nos seguintes cinco setores 

transversais (Figura 2): 

−−−− Ultra-defensivo (UD). É a zona delimitada pela própria baliza e 

inclui desde a linha de grande área até à linha de baliza (16,5 

metros). Por ser a zona de maior perigo, a equipa defensora deve 

tentar recuperar a PB para progredir até à baliza contrária. A equipa 

defensora não deveria permitir a entrada de um jogador com bola 

nesta zona.  

Baliza equipa 

observada 
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−−−− Defensivo (D). Zona que vai desde a linha de grande área da 

baliza que se defende até uma linha imaginária paralela à linha de 

meio campo que corta tangencialmente o círculo central. Nesta 

zona, constituem-se linhas de força em função da posição da bola e 

dos adversários em relação à baliza, tentando-se condicionar e/ou 

interromper a construção das ações ofensivas do adversário. Da 

parte da equipa defensora ocorrem ações de marcação sobre os 

jogadores sem bola, oposição constante ao jogador em PB e 

coberturas aos companheiros para reforçar as ações defensivas.  

−−−− Central (C). Espaço de grande densidade de jogadores onde se 

constroem as transições da PB para o ataque. É a zona 

compreendida entre duas linhas paralelas tangentes ao círculo 

central, de 9,15 metros de rádio, abarcando o centro do campo. É 

uma zona de controlo e domínio da bola para a equipa que constrói 

o ataque, circulando a bola de forma a encontrar espaços livres e 

as primeiras soluções para criar situações de finalização.  

−−−− Ofensivo (O). É a zona onde se desenvolve o ataque e onde se 

desenvolvem as combinações táticas da equipa na fase prévia à 

finalização. No momento da perda da PB, a equipa deve conter as 

ações do adversário para ganhar tempo e reorganizar a sua defesa. 

Esta zona inclui o espaço que vai desde a linha paralela e tangente 

ao círculo central ate à linha de grande área da baliza que se ataca.  

−−−− Ultra-ofensivo (UO). Delimitada pela linha de grande área e pela 

baliza contrária. A equipa, ofensivamente, procura romper a 

organização defensiva do adversário, para culminar as ações em 

golo. É uma zona onde se encontra grande número de jogadores, 

pelo que as ações de luta direta com o adversário são muito 

frequentes e utilizadas para finalizar.  
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Figura 2. Campo de jogo dividido em zonas transversais, tendo em conta a 

equipa observada 

 

Categoria 3 

Posse de bola – são as ações realizadas pela equipa que possui a bola e 

que lhe permite alcançar a finalidade do jogo – a concretização de golo. Para 

que uma equipa seja considerada em PB a ação sobre a mesma tem que 

configurar pelo menos uma das seguintes hipóteses: (1) três toques 

consecutivos pelo mesmo jogador; (2) a realização de um passe; (3) a 

interceção de bola por um jogador, com intervenção posterior de um colega 

de equipa; (4) um remate; (5) a defesa de um remate pelo guarda-redes 

controlando a bola com as mãos e ficando em sua posse e; (6) o jogo é 

interrompido pelo árbitro ou a bola saí do terreno de jogo. 

A PB constitui a essência da SO, podendo ser considerada como a categoria 

que melhor caracteriza a sua funcionalidade no enquadramento do jogo.  

Durante o decurso da partida devem distinguir-se na PB duas situações: uma 

primeira, a mais comum em que a bola está em jogo, isto é, a bola está em 

posse de uma ou de outra equipa; uma segunda, em que a bola não está em 

jogo, ou seja, existe uma interrupção regulamentar que faz com que a bola 

não esteja jogável, apesar de estar definida a sua posse. Para além disso, 

deve considerar-se a existência de três momentos que temporalmente 

caracterizam a existência da PB: o seu início, o seu desenvolvimento e a sua 

Baliza equipa 

observada 
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finalização. A observação da categoria PB tem como segundo nível a 

categorização de cada um desses momentos: 

���� Início da posse de bola – modo como a equipa consegue obter a PB. A 

obtenção da PB pode efetivar-se de duas formas: com a bola em jogo ou 

com o jogo interrompido. Com a bola em jogo o início da PB é efetuado 

através da Recuperação. Com o jogo interrompido pode ser podem ser 

consideradas Interrupções Regulamentares A Favor. 

−−−− Recuperação (R). É uma ação do jogo em que um jogador da 

equipa observada recupera a bola à equipa adversária, iniciando 

uma SO para a sua equipa. Se o guarda-redes recupera com as 

mãos a bola precedente de um adversário regista-se também esta 

categoria. 

−−−− Interrupções Regulamentares A Favor. São definidas pelas 

interrupções regulamentares assinaladas pelo árbitro e em que a 

bola não está em jogo. Existem três (3) possibilidades: 

• Interrupção Regulamentar a Favor/Dentro (IRFD). 

Interrupção a favor da equipa observada, que ocorre dentro do 

terreno de jogo e cuja reposição ocorre também dentro do 

campo. Exemplo: uma falta assinalada a favor da equipa em 

observação. 

• Interrupção Regulamentar a Favor/Fora/Pé (IRFFP). 

Interrupção a favor da equipa observada, na qual a bola sai 

dos limites do terreno de jogo e a reposição da bola em jogo 

ocorre com o pé. Exemplos: pontapé de baliza e pontapé de 

canto). 

• Interrupção Regulamentar a Favor/Fora/Mão (IRFFM). 

Interrupção a favor da equipa observada, na qual a bola sai 

dos limites do terreno de jogo e a reposição da bola em jogo 

ocorre com a mão (lançamento de linha lateral).  

���� Desenvolvimento da posse de bola – caracterização do tipo de ações 

técnico-táticas realizadas pelo jogador em portador da bola durante o 

desenvolvimento da PB. Estas podem ser caracterizadas pelas 

seguintes ações: 
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−−−− Passe Certo (PCt). Ação de passar a bola com qualquer parte do 

corpo a um colega de equipa com francas possibilidade de dar 

continuidade à SO.  

−−−− Passe Errado (PEr). Ato de passar a bola com qualquer parte do 

corpo e que pode ser recebido pelo adversário ou sair do campo. 

−−−− Receção (REC). Ação técnico-tática de controlo ou domínio da 

bola. 

−−−− Condução de Bola (CB). Ação técnico-tática de deslocamento 

controlado da bola no espaço de jogo por parte de um jogador. 

−−−− Drible/Finta (DF). Ação técnico-tática para ultrapassar, com bola 

controlada, o adversário direto. 

−−−− Proteção (PROT). Comportamento do atacante na PB (em 

movimento ou não) que visa resguarda-la de qualquer intervenção 

do adversário direto. 

���� Finalização da posse de bola – caracterização do modo como a equipa 

perde a PB. A finalização da PB pode efetivar-se de duas formas: com a 

bola em jogo ou com o jogo interrompido. Com a bola em jogo a 

finalização da PB é efetuado através da Perda. Com o jogo interrompido 

podem ser consideradas Interrupções Regulamentares A Favor e 

Interrupções Regulamentares Contra. 

−−−− Perda (P). É uma ação em que o jogador da equipa observada 

perde a bola por ação de um adversário, finalizando-se a jogada. 

Há que assinalar que a equipa observada perderá a PB quando a 

equipa adversária a recupere. Isto significa que enquanto a equipa 

adversária não se apoderar da bola não se pode considerar que a 

equipa perdeu a PB. Por outro lado, a lateralidade e o setor 

coincidirão com a posição do jogador adversário que contacte com 

a bola fazendo com a sua equipa recupere a PB.  

−−−− Interrupções Regulamentares a Favor. São definidas pelas 

interrupções regulamentares assinaladas pelo árbitro e em que a 

bola não está em jogo e favorecem a equipa em PB. Estas podem 

ser: 
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• Interrupção Regulamentar a Favor/Dentro (IRFD). 

Interrupção a favor da equipa observada, que ocorre dentro do 

terreno de jogo e cuja reposição ocorre também dentro do 

campo Exemplo: uma falta assinalada a favor da equipa em 

observação. 

• Interrupção Regulamentar a Favor/Fora/Pé (IRFFP). 

Interrupção a favor da equipa observada, na qual a bola sai 

dos limites do terreno de jogo e a reposição da bola em jogo 

ocorre com o pé Exemplos: pontapé de baliza e pontapé de 

canto. 

• Interrupção Regulamentar a Favor/Fora/Mão (IRFFM). 

Interrupção a favor da equipa observada, na qual a bola sai 

dos limites do terreno de jogo e a reposição da bola em jogo 

ocorre com a mão (lançamento de linha lateral). 

−−−− Interrupções Regulamentares Contra – são definidas pelas 

interrupções regulamentares assinaladas pelo árbitro e em que a 

bola não está em jogo e favorecem a equipa que não está em PB. 

Estas podem ser: 

•••• Interrupção Regulamentar Contra/Dentro (IRCD). 

Interrupção contra a equipa observada, que ocorre dentro do 

terreno de jogo e cuja reposição se efetua também dentro do 

campo Exemplo: uma falta assinalada contra a equipa em 

observação. 

•••• Interrupção Regulamentar Contra/Fora/Pé (IRCFP). 

Interrupção contra a equipa observada, na qual a bola sai dos 

limites do terreno de jogo e a reposição da bola em jogo ocorre 

com o pé. Exemplos: pontapé de baliza e pontapé de canto. 

•••• Interrupção Regulamentar Contra/Fora/Mão (IRCFM). 

Interrupção contra a equipa observada, na qual a bola sai dos 

limites do terreno de jogo e a reposição da bola em jogo ocorre 

com a mão (lançamento de linha lateral). 

− Golo a favor (GOLO). A equipa observada consegue golo. 
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− Remate – é a ação que conduz à obtenção do objetivo do jogo. A 

ação de remate não ocorre habitualmente no jogo, unicamente 10% 

dos ataques se finalizam deste modo. Apesar disto necessita ser 

considerado devido à grande importância que implica para o jogo 

no plano ofensivo. As PB, de forma geral, podem ter duas grandes 

alternativas, presença ou ausência de remate, no entanto, a 

combinação com as categorias de perda ou de interrupção 

regulamentar permitem conhecer mais detalhadamente as 

características dos ataques:  

• Remate com Perda (RP). Representa um remate com perda. 

O guarda-redes ou algum jogador adversário interceta e 

recupera a PB para a equipa adversária. 

• Remate com Interrupção Regulamentar a Favor/Dentro 

(RIRFD). Representa um remate que termina numa 

interrupção regulamentar a favor dentro do campo de jogo. 

São exemplos uma falta cometida sobre um jogador depois de 

efetuado o remate, um jogador de campo tocou a bola com as 

mãos, o guarda-redes segurou a bola com as mãos fora da 

área, etc6 

• Remate com Interrupção Regulamentar a Favor/Fora/Pé 

(RIRFFP). Representa um remate que termina numa 

interrupção regulamentar a favor cuja reposição se efetua com 

o pé, ou seja, o remate foi intercetado por um jogador ou pelo 

guarda-redes saindo a bola pela linha de fundo (canto a favor 

da equipa observada). 

• Remate com Interrupção Regulamentar a Favor/Fora/Mão 

(RIRFFM). Apesar de ser difícil que ocorra, esta sequência 

representa uma interrupção regulamentar a favor fora que se 

marca com as mãos, ou seja, o remate é intercetado por um 

adversário saindo a bola pela linha lateral (lançamento de 

linha lateral a favor da equipa observada). 
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• Remate com Interrupção Regulamentar Contra/Dentro 

(RIRCD). Representa um remate que termina numa 

interrupção regulamentar contra dentro, ou seja, após o 

remate um jogador da equipa comete uma falta. É importante 

enfatizar que a falta tem que ocorrer após o remate, caso 

contrario se a falta é cometida quando o jogador remata à 

baliza ou recebe o passe em fora de jogo não se pode 

considerar que a posse de bola termina com remate. O remate 

efetua-se em infração, pelo que mesmo que o árbitro apite 

depois desde se realizar, na realidade este é inválido. 

• Remate com Interrupção Regulamentar Contra/Fora/Pé 

(RIRCFP). Representa um remate que termina numa 

interrupção regulamentar contra fora cuja reposição se realiza 

com o pé, isto é, na sequência do remate a bola sai pela linha 

de fundo sem que seja tocada por qualquer adversário 

(pontapé de baliza para a equipa adversária). 

• Remate com Interrupção Regulamentar Contra/Fora/Mão 

(RIRCFM). Representa um remate que termina numa 

interrupção regulamentar contra fora cuja reposição se efetua 

com as mãos, ou seja, na sequência do remate a bola sai pela 

linha lateral sem que seja tocada por qualquer jogador 

adversário (lançamento de linha lateral para a equipa 

adversária).  

 

Categoria 4 

Postos Específicos – Identificação do jogador que intervém sobre a bola, 

fazendo referência ao posto específico que ocupa no terreno de jogo (ver 

tabela 2). Cada posto faz referência ao setor e ao corredor de jogo onde o 

jogador desenvolve a maior parte das suas ações. No caso de dois jogadores 

jogarem próximos no mesmo corredor e/ou setor, são distinguidos pela 

lateralidade (Exemplo: Defesa Centro Esquerdo e Direito) ou pela missão 

tática (Exemplo: Médio Centro Defensivo e Ofensivo).  
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Tabela 2. Distribuição dos postos específicos. 

Postos Específicos 

- Guarda-redes (GR) 

- Defesa Direito (DD) 

- Defesa Central Direito (DCD) 

- Defesa Central Esquerdo (DCE) 

- Defesa Esquerdo (DE) 

- Médio Centro Defensivo (MCDF) 

- Médio Centro Direito (MCD) 

- Médio Centro Esquerdo (MCE) 

- Médio Centro Ofensivo (MCO) 

- Médio Direito (MD) 

- Médio Esquerdo (ME) 

- Avançado Direito (AVD) 

- Avançado Centro (AVC) 

- Avançado Esquerdo (AVE) 

- Avançado Centro Direito (AVCD) 

- Avançado Centro Esquerdo (AVCE) 

 
Categoria 5 

Duração – Tempo real, expresso em segundos ou frames, que decorre desde 

que a equipa inicia a PB (através de uma jogada de início, com a bola parada 

ou em jogo) até que a perde (através de uma jogada de finalização, com bola 

parada ou em jogo). 

 

3.6 Fidelidade da Observação 

Para testar a fidelidade intraobservador, foi cumprido um protocolo de 

observação. O protocolo decorreu em três momentos distintos, separados por 

sete dias e consistiu na observação e anotação dos dados referentes a 28% 

do total da amostra de golos. 

Para o cálculo da fidelidade foi utilizado o Coeficiente de Correlação de 

Pearson (r) para a variável quantitativa tempo, e o Kappa de Cohen (K) para 

os restantes indicadores qualitativos. 

Os resultados obtidos comprovaram a existência de uma forte associação 

entre as observações (entre a 1ª e a 2ª e entre a 2ª e a 3ª) em todas as 

categorias, o que atesta a fidelidade intraobservador na utilização do 

instrumento de observação (ver tabela 3). 
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Tabela 3. Resultados da fidelidade intraobservador, segundo o Coeficiente de 

Correlação de Pearson e o Kappa de Cohen. 

 1ª obs. / 2ª obs. 2ª obs. / 3ª obs. 

Tempo 1 1 

ON5-OFF5 0,944 0,951 

ONso-OFFso 0,981 0,990 

Lateralidade 0,995 0,995 

Setor 0,995 0,996 

Posse Início 0,973 0,987 

Posse Desenvolvimento 0,968 0,996 

Posse Finalização 0,983 0,987 

Posto Específico 0,993 0,997 

 

3.7 Variáveis 

Neste ponto são apresentadas as variáveis (independentes e dependentes) 

que estruturaram as condições delineadas para concretizar os propósitos do 

estudo. 

 

3.7.1 Variáveis independentes 

O estudo apresenta como variáveis independentes (1) o LJ, definido como 

Casa ou Fora em função da equipa que marca golo; (2) a QO, definida por 

três níveis de desempenho (ver Tabela 4); (3) o LJ em função da QO; e, (4) a 

QO em função do LJ. 

 

Tabela 4. Caracterização dos níveis de desempenho que definem a 

qualidade da oposição. 

Qualidade da Oposição Tabela Classificativa 

Elevada [1ºclassificado; 5ºclassificado] 

Média [6ºclassificado; 11ºclassificado] 

Baixa [12ºclassificado; 16ºclassificado] 
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Tabela 5. Distribuição do número de golos em função do local do jogo. 

Épocas Casa Fora 

2006/2007 20 13 

2007/2008 17 13 

2008/2009 26 17 

Total 63 43 

 

Tabela 6. Distribuição do número de golos em função da qualidade da 

oposição. 

Épocas Elevada Média Baixa 

2006/2007 5 11 17 

2007/2008 3 16 11 

2008/2009 14 13 16 

Total 22 40 44 

 

Tabela 7. Distribuição do número de golos em função do local do jogo 

composta com a qualidade da oposição. 

Épocas 
Casa 

 
Fora 

Elevada Média Baixa Elevada Média Baixa 

2006/2007 3 5 12  2 6 5 

2007/2008 0 11 6  3 5 5 

2008/2009 7 9 10  7 4 6 

Total 10 25 28  12 15 16 

 

Tabela 8. Distribuição do número de golos em função da qualidade da 

oposição composta com o local do jogo. 

Épocas 
Elevada 

 
Média 

 
Baixa 

Casa Fora Casa Fora Casa Fora 

2006/2007 3 2  5 6  12 5 

2007/2008 0 3  11 5  6 5 

2008/2009 7 7  9 4  10 6 

Total 10 12  25 15  28 16 
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3.7.2 Variáveis dependentes 

Entenda-se por SO a realização de uma ou mais ações tático-técnicas 

individuais e / ou coletivas, delimitadas segundo critérios de inicio e final da 

PB (Borba, 2007). As variáveis dependentes deste estudo são, portanto, 

indicadores de performance que caracterizam as SO observadas.  

Tendo em conta o elevado número de categorias do sistema de observação, 

procedeu-se ao seu agrupamento em duas grandes ordens de indicadores. 

Atribuiu-se o nome de Parâmetros Estruturais (PE) ao conjunto das 

categorias que traduzem a arquitetura organizacional que carateriza as SO 

quanto ao seu número, à duração da PB e à forma de início e final das 

mesmas e, de Parâmetros Funcionais (PF) ao conjunto das categorias que 

definem a funcionalidade/ação interna das SO, isto é, as principais ações 

técnico-táticas realizadas, os setores de recuperação da PB e o tempo de PB 

em cada setor. Esta organização, para além de facilitar o tratamento 

estatístico, permitiu uma maior sistematização na abordagem aos dados. 

Para um estudo desta natureza não teria sido necessária a descriminação 

prevista nos indicadores e por outro lado, quanto maior o número de variáveis 

a incluir no tratamento estatístico maior a dificuldade de se estabelecerem 

relações significativas. 

 

Tabela 9. Parâmetros Estruturais e Funcionais 

Parâmetros Estruturais Parâmetros Funcionais 

Número de SO por Golo Número Passes Certos 

Tempo de PB Número Passes Errados 

Tempo de PB por SO Número Remates 

Início Recuperação Número Remates por SO 

Início Interrupção Regulamentar Recuperação nos Setores UD e D 

Final Perda Recuperação no Setor C 

Final Interrupção Regulamentar Recuperação nos Setores O e UO 

Final Remate Tempo de PB no Setor UD 

 Tempo de PB no Setor D 

 Tempo de PB no Setor C 

 Tempo de PB no Setor O 

 Tempo de PB no Setor UO 
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3.8 Procedimento Estatístico dos Dados 

Numa primeira exploração dos dados foram analisados os outliers de cada 

uma das subamostras. Estes foram retirados das subamostras finais, as quais 

se submeteram aos tratamentos e análises efetuadas. Para averiguar a 

significância das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes 

foram aplicadas MANOVAs não paramétricas, após os pressupostos de 

normalidade multivariada e de homogeneidade de variâncias-covâriancias 

não serem verificados. Exceção feita à análise anterior foi nos parâmetros 

funcionais da variável LJ e das variáveis compostas LJ-Casa com a QO, onde 

se aplicou MANOVAs paramétricas, pois evocando-se a robustez dos 

métodos paramétricos à violação de um dos seus pressupostos, foi 

garantindo o pressuposto da homogeneidade de covariâncias (Marôco, 2010). 

A análise estatística foi feita com o software PASW Statistics (v. 19, SPSS 

Inc, Chigaco, IL). Com a impossibilidade do PASW Statistics produzir testes à 

normalidade multivariada, este pressuposto foi abusivamente testado com a 

normalidade univariada de cada uma das variáveis dependentes com testes 

univariados de Kolmogorov-Smirnov. Realizou-se uma análise univariada 

paramétrica para cada variável dependente, sendo aplicados testes t-Student 

quando analisados duas subamostras ou aplicados ANOVAs one-way quando 

analisados mais que duas subamostras. O pressuposto da homogeneidade 

de variâncias-covariâncias em cada grupo foi avaliado com o teste M de Box. 

Quando a MANOVA não paramétrica detetou efeitos estatisticamente 

significativos, procedeu-se a testes não paramétricos Kruskal-Wallis, seguido 

das comparações múltiplas de médias das ordens implementado no software 

estatístico. Considerou-se um nível de significância α=0,05. 

Os primeiros procedimentos estatísticos revelaram que o grau de 

descriminação das subcategorias resultaria, em alguns dos casos, que estas 

apresentassem um número muito reduzido de registos impossibilitando o seu 

tratamento estatístico. Como tal optou-se pela agregação das subcategorias 

da categoria Início Interrupção Regulamentar, Finalização Interrupção 

Regulamentar e da categoria Remates. A categoria Posto Específico foi 

retirada na análise estatística. Estes procedimentos permitiram o aumento da 

potência dos testes estatísticos. Surgiram ainda novas categorias compostas, 
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resultantes da combinação das categorias e subcategorias já descritas 

(consultar tabela 9). 

 

3.8.1 Local do Jogo 

No caso do fator LJ em relação aos PE, no pressuposto da normalidade foi 

assumida a existência de normalidade assintótica, mas o pressuposto da 

homogeneidade de covariâncias não foi verificado, procedendo-se a uma 

MANOVA não paramétrica. Nas variáveis que definem os PF procedeu-se a 

uma MANOVA paramétrica como está descrito em Marôco (2010), quando 

não se verifica o pressuposto de normalidade evoca-se a robustez dos 

métodos paramétricos à violação de um dos seus pressupostos, sendo 

garantido o pressuposto de homogeneidade de variâncias-covariâncias (M = 

90.614; F (78,11366.971) = 0.941; p = 0.626). 

 

3.8.2 Qualidade da Oposição 

No caso do fator QO procedeu-se a duas MANOVAs não paramétricas uma 

vez que os pressupostos da normalidade são violados e o pressuposto da 

homogeneidade de covariâncias não era válido quer para os PE, onde não foi 

possível calcular o teste M de Box, quer para os PF (M = 299.100; F 

(156,6146.272) = 1.369; p = 0.002). 

 

3.8.3 Local do Jogo em função da Qualidade da Oposição 

No caso fator LJ-Casa em função da QO, nos PE os pressupostos da 

normalidade e da homogeneidade das variâncias-covariâncias não foram 

verificados, procedendo-se assim a uma MANOVA não paramétrica. Nos PF 

ao não se verificar o pressuposto de normalidade, evocou-se a robustez dos 

métodos paramétricos à violação de um dos seus pressupostos (Marôco, 

2010) e, segundo o teste M de Box, após garantido o pressuposto de 

homogeneidade de variâncias-covariâncias (M = 105.036; F (78,4669.344) = 

0.900; p = 0.722) procedeu-se a uma MANOVA paramétrica. 

No caso do fator LJ-Fora em função da QO procedeu-se a duas MANOVAs 

não paramétricas, uma vez que os pressupostos da normalidade são violados 

e, os pressupostos da homogeneidade de covariâncias não eram válidos quer 
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para os PE quer para os PF, onde não foi possível calcular o teste M de Box 

em nenhum dos parâmetros. 

 

3.8.4 Qualidade da Oposição em função do Local do Jogo 

Nos casos dos fatores QO-Elevada/Média/Baixa em função do LJ 

procederam-se a seis MANOVAs não paramétricas, visto que os 

pressupostos de normalidade são violados e, os pressupostos da 

homogeneidade de covariâncias não serem válidos ora nos PE ora nos PF. O 

teste M de Box, somente pôde ser calculado nos PF do fator QO-Baixa em 

função do LJ, onde foi comprovada a violação ao pressuposto da 

homogeneidade de covariâncias (M=170.427; F(78,2874.825)=1.307; 

p=0.038). 
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4.1 Introdução 

Este capítulo expõe os resultados obtidos no presente estudo após realizada 

a análise estatística (descritiva e inferencial) descrita anteriormente. A 

organização da apresentação dos resultados segue uma disposição 

estruturalmente comum de cada variável analisada, isto é, primeiramente são 

apresentados os resultados descritivos dos PE seguido das respetivas 

análises inferenciais univariada e multivariada, depois são descritos os 

resultados dos PF com a mesma ordem de apresentação dos resultados. 

 

4.2 Análise do fator Local do Jogo na caracterização das sequências 

ofensivas 

Ao observar a tabela 10, nota-se existir uma ligeira superioridade na 

realização de mais SO das equipas quando jogam em Casa (5.58±1.37) do 

que quando jogam Fora (5.36±1.52). 

 

Um aspeto a destacar é o facto de que quando se joga Fora, as equipas 

demonstram maior duração de PB e maior duração das SO do que quando se 

joga em Casa. 

 

Tabela 10. Caracterização dos parâmetros estruturais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função do 

local do jogo. 

  CASA FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 

Nº/SO/GOLO 5.58±1.37 5.36±1.52 
Dur/PB/GOLO 144.49±35.44 149.24±33.98 
Dur/PB/SO 27.13±9.04 29.94±10.74 
Início/R 4.09±1.36  3.91±1.67 

Início/IntReg 1.49±0.93 1.45±0.87 
Final/Perda 2.89±1.67 2.88±1.73 
Final/IntReg 1.17±0.98 0.64±0.74 
Final/Rem 1.53±0.58 1.85±0.80 

 

Na análise univariada, os pressupostos da normalidade das distribuições e da 

homogeneidade de variâncias nas subamostras foram avaliados. Como o n é 
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superior a 30 assume-se a existência de normalidade assintótica e, com o 

teste de Levene conclui-se que as variâncias populacionais são homogéneas 

(p > 0.05). De seguida procede-se à aplicação do teste t-Student para cada 

uma das variáveis dependentes dos PE. 

 

Tabela 11. Análise univariada dos parâmetros estruturais em função do local 

do jogo. 

PARÂMETROS 
ESTRUTURAIS 

t Sig. 

Nº/SO/GOLO 0.700 0.486 

Dur/PB/GOLO -0.614 0.541 

Dur/PB/SO 0.150 0.196 

Inicio/R 0.563 0.575 

Inicio/IntReg 0.179 0.859 

Final/Perda 0.021 0.983 

Final/IntReg 2.691 0.009* 

Final/Rem -2.163 0.033 

* Diferenças significativas para p ≤ 0.05. 

 

De acordo com o teste t-Student, as diferenças observadas entre os valores 

médios das duas subamostras são estatisticamente significativas somente na 

categoria Final com Interrupção Regulamentar (t(84) = 2.691; p = 0.009). 

 

Na análise multivariada, com a MANOVA não paramétrica no fator LJ não se 

demonstram diferenças estatisticamente significativas nos indicadores de 

performance aos PE das SO (χ2 (8) = 9.68; N = 86; p = 0.29). 

 

Na tabela 12 observa-se que das principais ações ocorridas durante o jogo, 

as equipas diferem substancialmente no número de PCt e PEr, pois quando 

os jogos são realizados em Casa o número de PCt é maior e o número de 

PEr é menor em comparação aos jogos disputados Fora. Já em relação ao 

número de remates, as equipas não apresentam discrepâncias expressivas 

independentemente do LJ. 
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Nas recuperações de bola, as equipas quando jogam em Casa ou Fora 

apresentam uma distribuição idêntica, isto é, maior número de recuperações 

nos setores mais defensivos e menor número de recuperações nos setores 

mais ofensivos. 

 

Em relação à duração da PB por setor, independentemente do LJ, as equipas 

apresentam distribuições temporais semelhantes pelos setores, sendo o setor 

O onde se circula a bola durante maior período de tempo. 

 

Tabela 12. Caracterização dos parâmetros funcionais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função do 

local do jogo. 

  CASA FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
IS
 

PCt/GOLO 25.26±8.62 22.34±8.64 
PEr/GOLO 6.02±2.18 6.79±2.81 
Rem/GOLO 1.96±1.05 1.97±0.91 
Rem/SO 0.38±0.23 0.37±0.20 
R/UD_D 2.57±1.11 2.83±1.71 
R/C 0.93±1.04 0.86±0.74 

R/O_UO 0.52±0.55 0.45±0.74 
PB/UD 16.52±15.67 14.76±15.32 
PB/D 26.52±14.49 35.41±21.82 
PB/C 25.57±12.53 27.76±14.82 
PB/O 43.35±25.91 38.00±19.73 
PB/UO 29.76±31.25 29.24±27.04 

 

Na análise univariada com a aplicação do teste t-Student, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas em nenhuma categoria dos PF (p > 

0.05). 

Na MANOVA paramétrica, o fator LJ também não evidenciou efeito 

estatisticamente significativo sobre os PF das SO (Traço de Pillai = 0.201; F 

(12,62) = 1.296; p = 0.244; π = 0.656). 
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4.3 Análise do fator Qualidade da Oposição na caracterização das 

sequências ofensivas 

Na análise à tabela 13, verifica-se que quando as equipas defrontam QO 

Média (5.67±1.69) e Baixa (5.52±1.18) realizam-se mais SO do que quando 

defrontam QO Elevada (4.95±1.51). 

 

Na duração da PB destaca-se o facto de que nos jogos das equipas contra 

QO Elevada têm mais tempo de PB (149.58±29.08) e realizam SO mais 

longas (33.00±11.86) comparativamente quando jogam contra QO inferiores. 

 

Tabela 13. Caracterização dos parâmetros estruturais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função da 

qualidade da oposição. 

  ELEVADA MÉDIA BAIXA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 

Nº/SO/GOLO 4.95±1.51 5.67±1.69 5.52±1.18 

Dur/PB/GOLO 149.58±29.08 147.08±40.84 143.70±30.00 

Dur/PB/SO 33.00±11.86 27.50±9.15 27.33±9.14 

Inicio/R 3.32±1.67 3.89±1.64 4.36±1.30 

Inicio/IntReg 1.63±0.83 1.78±1.12 1.15±0.80 

Final/Perda 2.16±1.50 3.28±1.99 2.91±1.31 

Final/IntReg 0.89±1.05 0.92±1.00 0.88±0.74 

Final/Rem 1.89±0.74 1.47±0.56 1.73±0.72 

 

Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, no entanto, 

de acordo com Marôco (2010) evocou-se a robustez dos métodos 

paramétricos à violação de um dos seus pressupostos. Em relação ao 

pressuposto da homogeneidade de variâncias, este foi validado com o teste 

de Levene (p > 0.05), exceto na categoria Final com Perda (F(2,85) = 3.236; p 

= 0.044). Deste modo, procedeu-se ao teste de Kruskal-Wallis para esta 

categoria onde não se verificou diferenças estatisticamente significativas (χ2 

(2) = 5.321; N = 88; p = 0.070) (consultar tabela 14). 

Procedeu-se à aplicação de ANOVAs one-way seguida do teste post-hoc 

HSD de Tukey como descrito em Marôco (2010), para cada uma das 

variáveis dependentes dos PE. 
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Tabela 14. Análise univariada dos parâmetros estruturais em função da 

qualidade da oposição. 

PARÂMETROS 
ESTRUTURAIS 

F Sig. 

Nº/SO/GOLO 1.521 0.224 

Dur/PB/GOLO 0.187 0.830 

Dur/PB/SO 2.425 0.095 

Início/R 2.891 0.061 

Início/IntReg 3.926 0.023* 

Final/Perda ----- ----- 

Final/IntReg 0.015 0.985 

Final/Rem 2.809 0.066 

* Diferenças significativas para p ≤ 0.05. 

 

A ANOVA one-way para cada uma das variáveis dependentes seguida do 

teste post-hoc HSD de Tukey revelou que, na categoria Início com 

Interrupção Regulamentar, a QO Média e Baixa diferem significativamente 

entre si (p < 0.05) (tabela 15). 

 

Tabela 15. Comparações múltiplas das médias das subamostras referentes 

ao início com interrupção regulamentar. 

 MÉDIA BAIXA 

ELEVADA -0.146 0.480 

MÉDIA  0.626* 

* Diferenças significativas para p ≤ 0.05 
 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator QO, não se demonstram 

diferenças estatisticamente significativas nos indicadores de performance aos 

PE das SO (χ2 (16) = 19.923; N = 88; p = 0.22). 

 

Nas principais ações, as equipas apresentam maior êxito no passe quando 

defrontam QO Média (24.96±8.04) e Baixa (24.68±9.22), realizando menor 

número de PCt quando jogam contra QO Elevada (17.13±7.93). 
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Em relação à finalização, as equipas ao defrontar QO Elevada (1.73±0.80) e 

Média (1.73±0.87) evidenciam menores índices de sucesso, 

comparativamente aos jogos contra QO Baixa (2.14±0.95). 

 

Nas recuperações de bola, independentemente da QO, as equipas 

apresentam uma distribuição idêntica, isto é, maior número de recuperações 

nos setores mais defensivos e menor número de recuperações nos setores 

mais, verificando-se uma melhor eficiência defensiva das equipas quando 

jogam contra QO Baixa. 

 

Em relação à duração da PB por setor, as equipas apresentam mais PB no 

setor O quando defrontam QO Média (37.23±24.43) e Baixa (44.54±23.44). 

Já quando jogam contra QO Elevada, a duração da PB está disposta 

uniformizadamente por todo o terreno de jogo. 

 

Tabela 16. Caracterização dos parâmetros funcionais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função da 

qualidade da oposição. 

  ELEVADA MÉDIA BAIXA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
IS
 

PCt/GOLO 17.13±7.93 24.96±8.04 24.68±9.22 

PEr/GOLO 6.20±2.19 6.12±2.47 6.24±2.18 

Rem/GOLO 1.73±0.80 1.73±0.87 2.14±0.95 

Rem/SO 0.39±0.23 0.33±0.19 0.41±0.21 

R/UD_D 2.33±0.98 2.35±1.33 2.89±1.33 

R/C 0.60±0.83 1.42±1.10 0.59±0.64 

R/O_UO 0.27±0.59 0.31±0.47 0.51±0.56 

PB/UD 36.47±28.28 13.81±11.24 17.49±19.41 

PB/D 17.87±8.31 28.31±14.55 31.65±19.18 

PB/C 31.73±26.36 28.23±12.69 27.46±15.76 

PB/O 36.33±16.02 37.23±24.43 44.54±23.44 

PB/UO 27.73±32.32 32.00±31.41 24.46±27.87 

 

Na MANOVA não paramétrica, o fator QO comprovou efeito estatisticamente 

significativo sobre os PF das SO (χ2 (24) = 40.117; N = 78; p = 0.02).  
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Tabela 17. Nível de significância dos parâmetros funcionais em função da 

qualidade da oposição. 

PARÂMETROS 
FUNCIONAIS 

χ
2 Sig. 

PCt/GOLO 6.980 0.031* 

PEr/GOLO 0.113 0.945 

Rem/GOLO 3.899 0.142 

Rem/SO 3.252 0.197 

R/UD_D 2.926 0.232 

R/C 10.684 0.005* 

R/O_UO 3.952 0.139 

PB/UD 7.295 0.026* 

PB/D 7.504 0.023* 

PB/C 0.165 0.921 

PB/O 2.683 0.261 

PB/UO 1.080 0.583 

* Diferenças significativas para p ≤ 0.05. 

 

O teste de Kruskal-Wallis indica que ocorrem diferenças significativas entre a 

QO para o número de PCt (χ2 (2) = 6.980; N = 78; p = 0.031); para as 

recuperações de bola no setor C (χ2
 (2) = 10.684; N = 78; p = 0.005); para a 

duração da PB no setor UD (χ2
 (2) = 7.295; N = 78; p = 0.026); e, para a 

duração da PB no setor D (χ2
 (2) = 7.504; N = 78; p = 0.023). 

 

Na comparação múltipla das médias das ordens, revela que no número de 

PCt (tabela 18) se observa diferenças estatisticamente significativas entre QO 

Elevada e Média (p ≤ 0.05). 

 

Tabela 18. Comparações múltiplas das médias das subamostras referentes 

ao número de passes certos. 

 MÉDIA BAIXA 

ELEVADA -18.050* -16.408 

MÉDIA  1.642 

* Diferenças significativas para p-value ajustado (p ≤ 0.05) 
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Nas recuperações no setor C (tabela 19), observam-se diferenças 

estatisticamente significativas entre QO Elevada e Média e entre QO Média e 

Baixa (p ≤ 0.05). 

 

Tabela 19. Comparações múltiplas das médias das subamostras referentes 

às recuperações no setor central. 

 MÉDIA BAIXA 

ELEVADA -17.296* -0.916 

MÉDIA  16.380* 

* Diferenças significativas para p-value ajustado (p ≤ 0.05) 
 

Na duração da PB no setor UD (tabela 20) presenciam-se diferenças 

estatisticamente significativas entre QO Elevada e Média e entre QO Elevada 

e Baixa (p ≤ 0.05).  

 

Tabela 20. Comparações múltiplas das médias das subamostras referentes à 

duração da posse de bola no setor ultradefensivo. 

 MÉDIA BAIXA 

ELEVADA 1.051* 17.180* 

MÉDIA  -0.871 

* Diferenças significativas para p-value ajustado (p ≤ 0.05) 
 

Na duração da PB no setor D (tabela 21), observam-se diferenças 

estatisticamente significativas entre QO Elevada e Baixa (p ≤ 0.05).  

 

Tabela 21. Comparações múltiplas das médias das subamostras referentes à 

duração da posse de bola no setor defensivo. 

 MÉDIA BAIXA 

ELEVADA -16.421 -18.537a 

MÉDIA  -2.116 

* Diferenças significativas para p-value ajustado (p ≤ 0.05) 
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4.4 Análise da conjugação dos fatores Local do Jogo em função da 

Qualidade da Oposição na caracterização das sequências 

ofensivas 

Ao analisar a tabela 22, esta retrata os resultados de quando as equipas 

jogam em Casa contra diferentes QO. O número de SO não difere 

substancialmente, mantendo um ligeiro aumento do número de SO à medida 

que a QO diminui. 

 

É destacado o facto de que as equipas ao jogar em Casa quando defrontam 

QO Elevada, apresentam maior duração de PB (156.43±50.98) e maior 

duração de PB nas SO (30.00±10.76) comparativamente às equipas de 

qualidade inferior. 

 

Tabela 22. Caracterização dos parâmetros estruturais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas local do jogo Casa e qualidade da oposição. 

  
CASA 

ELEVADA 
CASA 
MÉDIA 

CASA 
BAIXA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 

Nº/SO/GOLO 5.43±1.27 5.55±1.22 5.67±1.55 
Dur/PB/GOLO 156.43±50.98 149.27±25.71 136.63±37.79 
Dur/PB/SO 30.00±10.76 28.18±8.42 25.33±9.10 
Início/R 4.14±0.69 4.00±1.41 4.17±1.49 

Início/IntReg 1.29±0.76 1.55±0.86 1.50±1.06 
Final/Perda 3.00±1.41 2.68±.1.52 3.04±1.90 
Final/IntReg 0.57±.54 1.36±0.85 1.17±1.13 
Final/Rem 1.86±0.69 1.50±0.60 1.46±0.51 

 

Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, no entanto, 

evocou-se a robustez dos métodos paramétricos à violação de um dos seus 

pressupostos (Marôco, 2010). Em relação ao pressuposto da homogeneidade 

de variâncias, este foi validado com o teste de Levene (p > 0.05), exceto nas 

categorias Duração da PB (F(2,50) = 4.668; p = 0.014) e Final com 

Interrupção Regulamentar (F(2,50) = 3.199; p = 0.049). Deste modo, 

procedeu-se ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para as categorias 

Duração da PB (χ2 (2) = 1.950; N = 53; p = 0.377) e Final com Interrupção 
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Regulamentar (χ2 (2) = 3.869; N = 53; p = 0.144), onde em ambas não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas. 

Nas ANOVAs one-way aplicadas às restantes categorias também não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05). 

 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator composto LJ-Casa e 

QO, não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos 

indicadores de performance aos PE das SO (χ2 (16) = 11.44; N = 53; p = 

0.78). 

 

Na tabela 23 observa-se que das principais ações ocorridas durante o jogo, 

as equipas ao jogar em Casa contra QO Elevada (29.00±5.60) apresentam 

maior sucesso no passe, no entanto, erram menos passes quando jogam 

contra QO Baixa (5.65±2.29). 

 

As equipas ao jogar em Casa apresentam maior número de recuperações de 

bola nos setores mais defensivos, verificando-se uma ligeira superioridade de 

quando defrontam QO inferiores em comparação aos jogos contra QO 

Elevada (2.50±1.29). 

 

Em relação à duração da PB por setor, as equipas quando jogam em Casa 

circulam a bola durante mais tempo no setor UO quando defrontam QO 

Elevada (44.25±47.19) e, no setor O quando jogam contra QO inferiores. 
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Tabela 23. Caracterização dos parâmetros funcionais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas local do jogo Casa e qualidade da oposição. 

  
CASA 

ELEVADA 
CASA 
MÉDIA 

CASA 
BAIXA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
IS
 

PCt/GOLO 29.00±5.60 23.16±9.19 26.35±8.43 
PEr/GOLO 6.25±2.75 6.42±1.95 5.65±2.29 
Rem/GOLO 2.00±1.16 2.11±1.15 1.83±0.98 
Rem/SO 0.40±0.24 0.42±0.28 0.35±0.19 
R/UD_D 2.50±1.29 2.58±0.96 2.57±1.24 
R/C 1.00±1.41 0.84±0.90 1.00±1.13 

R/O_UO 0.50±0.58 0.47±0.61 0.57±0.51 
PB/UD 6.50±7.42 20.16±15.98 15.26±15.95 
PB/D 21.75±11.70 26.95±13.32 27.00±16.15 
PB/C 17.50±8.81 27.68±14.37 25.22±11.21 
PB/O 40.00±7.35 47.90±28.45 40.17±25.95 
PB/UO 44.25±47.19 30.53±31.41 26.61±28.95 

 

Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, no entanto e 

de acordo com Marôco (2010), evocou-se a robustez dos métodos 

paramétricos à violação de um dos seus pressupostos. Em relação ao 

pressuposto da homogeneidade de variâncias, este foi validado com o teste 

de Levene (p > 0.05), exceto na categoria número de Remates por SO 

(F(2,43) = 3.267; p = 0.048). Deste modo, procedeu-se ao teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis para esta categoria onde não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas (χ2 (2) = 0.310; N = 46; p = 0.856). 

Nas ANOVA’s one-way aplicadas às restantes categorias também não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05). 

 

Na MANOVA paramétrica, o fator composto LJ-Casa e QO não evidenciou 

efeito estatisticamente significativo sobre os PF das SO (Traço de Pillai = 

0.468; F (24,66) = 0.841; p = 0.674; π = 0.599). É de notar que a reduzida 

potência do teste, aliada à reduzida dimensão da amostra, pode ser 

responsável pela ausência de significância estatística. Assim, numa atitude 

menos conservadora mas mais potente, recorreu-se à Maior Raiz de Roy, 
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onde também foi verificado a ausência de significância estatística (λ1 = 0.616; 

F (13,33) = 1.695; p = 0.113; π = 0.733). 

 

Na tabela 24 encontra-se descrito a estatística descritiva relacionada com os 

PE de quando as equipas jogam Fora contra diferentes QO. Ao analisar a 

seguinte tabela verifica-se que o número de SO vai aumentado 

progressivamente à medida que a QO diminui. 

 

Em relação à duração da PB, as equipas ao jogar Fora apresentam maior 

duração de PB quando jogam contra QO Baixa (156.64±35.91) mas, 

contrariamente uma maior duração de PB nas SO quando defrontam QO 

Elevada (31.55±9.61). 

 

Tabela 24. Caracterização dos parâmetros estruturais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas local do jogo Fora e qualidade da oposição. 

  
FORA 

ELEVADA 
FORA 
MÉDIA 

FORA 
BAIXA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 

Nº/SO/GOLO 5.00±1.48 5.38±1.51 5.64±1.60 
Dur/PB/GOLO 148.18±33.76 137.75±31.53 156.64±35.91 
Dur/PB/SO 31.55±9.61 28.00±12.12 29.79±11.36 
Inicio/R 3.55±1.57 4.00±1.60 4.14±1.83 

Inicio/IntReg 1.45±0.93 1.38±0.74 1.50±0.94 
Final/Perda 2.55±1.81 3.13±1.81 3.00±1.71 
Final/IntReg 0.64±0.67 0.75±0.89 0.57±0.76 
Final/Rem 1.82±0.75 1.50±0.54 2.07±0.92 

 

Na análise univariada com a aplicação do teste ANOVA one-way, não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas em nenhuma categoria (p 

> 0.05). 

 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator LJ-Fora e QO, não se 

demonstram diferenças estatisticamente significativas nos indicadores de 

performance aos PE das SO (χ2 (16) = 12.704; N = 33; p = 0.69). 
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Na tabela 25 observa-se que das principais ações ocorridas durante o jogo, 

em relação ao número de PCt as equipas ao jogar Fora apresentam maior 

sucesso no passe à medida que a QO diminui. 

 

Já na finalização, as equipas rematam mais vezes à baliza quando jogam 

Fora contra QO Elevada (2.27±1.10) do que quando defrontam QO inferiores. 

 

As equipas ao defrontar QO inferiores quando jogam Fora apresentam maior 

número de recuperações de bola nos setores mais defensivos e mais 

ofensivos, comparativamente quando defrontam QO Elevada. 

 

Em relação à duração da PB por setor, as equipas ao jogar Fora circulam a 

bola durante mais tempo no setor O ao defrontar QO Elevada (40.55±15.25) e 

Baixa (41.80±25.91) e, no setor D quando jogam contra QO Média 

(43.25±24.05). 

 

Tabela 25. Caracterização dos parâmetros funcionais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas local do jogo Fora e qualidade da oposição. 

  FORA 
ELEVADA 

FORA 
MÉDIA 

FORA 
BAIXA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
IS
 

PCt/GOLO 21.18±8.47 22.50±1.18 23.50±11.34 
PEr/GOLO 6.36±2.42 5.88±2.30 8.00±3.37 
Rem/GOLO 2.27±1.10 1.75±0.46 1.80±0.92 
Rem/SO 0.47±0.26 0.31±0.09 0.30±0.14 
R/UD_D 2.55±1.44 3.00±1.41 3.00±2.26 
R/C 1.00±0.78 0.88±0.84 0.70±0.68 

R/O_UO 0.27±0.47 0.38±0.74 0.70±0.95 
PB/UD 13.91±19.64 7.13±5.99 21.80±12.89 
PB/D 29.36±20.11 43.25±24.05 35.80±21.96 
PB/C 33.00±16.78 22.50±11.02 26.20±14.65 
PB/O 40.55±15.25 29.75±15.87 41.80±25.91 
PB/UO 26.27±24.97 32.38±25.83 30.00±32.30 

 

Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, mas evocou-

se a robustez dos métodos paramétricos à violação de um dos seus 
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pressupostos (Marôco, 2010). Em relação ao pressuposto da homogeneidade 

de variâncias, este foi validado com o teste de Levene (p > 0.05), exceto nas 

categorias número de Remates (F(2,26) = 3.498; p = 0.045), número de 

Remates por SO (F(2,26) = 7.206; p = 0.003) e número de Recuperações nas 

Zonas UD e D (F(2,26) = 4.154; p = 0.027). Deste modo, procedeu-se ao 

teste univariado não paramétrico de Kruskal-Wallis para as categorias 

Remates (χ2 (2) = 1.375; N = 29; p = 0.503), Remates por SO (χ2 (2) = 2.283; 

N = 29; p = 0.319) e Recuperações nas Zonas UD e D (χ2
 (2) = 0.541; N = 29; 

p = 0.763), onde em todas as categorias não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas. 

Nas ANOVA’s one-way aplicadas às restantes categorias também não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05). 

 
De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator composto LJ-Fora e QO, 

não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos indicadores 

de performance aos PF das SO (χ2 (24) = 20.30; N = 29; p = 0.68). 

 

4.5 Análise da conjugação dos fatores Qualidade da Oposição em 

função do Local do Jogo na caracterização das sequências 

ofensivas 

Na tabela 26, está representado os valores estatísticos relacionados com os 

PE de quando as equipas jogam com QO-Elevada consoante o LJ. Verifica-

se que o número de SO nos jogos contra QO-Elevada é superior quando são 

realizados em Casa (5.30±1.64) comparativamente aos realizados Fora 

(4.56±1.33). 

 

Em relação à duração da PB, as equipas ao disputarem jogos Fora contra 

QO-Elevada apresentam maior duração de PB e maior duração de PB por SO 

em comparação aos jogos disputados em Casa. 
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Tabela 26. Caracterização dos parâmetros estruturais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas qualidade da oposição Elevada e local do jogo. 

  
ELEVADA 
CASA 

ELEVADA 
FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 

Nº/SO/GOLO 5.30±1.64 4.56±1.33 
Dur/PB/GOLO 147.10±35.30 152.33±22.00 
Dur/PB/SO 30.30±12.28 36.00±11.29 
Inicio/R 4.00±1.70 2.56±1.33 

Inicio/IntReg 1.30±0.82 2.00±0.71 
Final/Perda 2.60±1.84 1.67±0.87 
Final/IntReg 0.50±0.71 1.33±1.23 
Final/Rem 2.20±0.79 1.56±0.53 

 

Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, mas evocou-

se a robustez dos métodos paramétricos à violação de um dos seus 

pressupostos (Marôco, 2010). Em relação ao pressuposto da homogeneidade 

de variâncias, este foi validado com o teste de Levene (p > 0.05), exceto nas 

categorias Final com Perda (F(1,17) = 5.075; p = 0.038) e Final com 

Interrupção Regulamentar (F(1,17) = 4.775; p = 0.043). Deste modo, 

procedeu-se ao teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Witney para as 

categorias Final com Perda (U = 31.00; W = 76.00; p = 0.139) e Final com 

Interrupção Regulamentar (U = 27.00; W = 82.00; p = 0.078), onde em ambas 

não se verificam diferenças estatisticamente significativas. 

Nos testes t-Student aplicados às restantes categorias também não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05). 

 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator composto QO-Elevada e 

LJ, não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos 

indicadores de performance aos PE das SO (χ2 (8) = 10.71; N = 19; p = 0.22). 

 

Na tabela 27 observa-se que das principais ações ocorridas durante o jogo, 

as equipas ao jogar contra QO-Elevada em Casa (16.38±10.25) apresentam 

menor número de PCt do que quando jogam Fora (18.00±22.33). Situação 

contrária é verificada no número de PEr. 
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Já na finalização, as equipas ao defrontarem QO-Elevada rematam mais 

vezes à baliza quando jogam em Casa (2.00±0.76) do que quando jogam 

Fora (1.43±0.79). A mesma superioridade é verificada no número de remates 

por SO. 

 

Em relação ao número de recuperações de bola, as equipas quando jogam 

contra QO-Elevada apresentam mais recuperações de bola nos setores 

defensivos. 

 

Averiguando a duração da PB por setor, as equipas ao defrontar QO-Elevada 

circulam a bola durante mais tempo no setor O ao jogar em Casa 

(41.75±12.85) e, quando jogam Fora (44.29±23.63) no setor UD. 

 

Tabela 27. Caracterização dos parâmetros funcionais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas qualidade da oposição Elevada e local do jogo. 

  
ELEVADA 
CASA 

ELEVADA 
FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
IS
 

PCt/GOLO 16.38±10.25 18.00±22.33 
PEr/GOLO 6.38±1.51 6.00±2.89 
Rem/GOLO 2.00±0.76 1.43±0.79 
Rem/SO 0.44±0.25 0.33±0.22 
R/UD_D 2.63±1.06 2.00±0.82 
R/C 0.75±0.89 0.43±0.79 

R/O_UO 0.50±0.76 ----±---- 
PB/UD 29.63±31.72 44.29±23.63 
PB/D 18.13±8.98 17.57±8.18 
PB/C 23.88±17.56 40.71±32.94 
PB/O 41.75±12.85 30.14±17.96 
PB/UO 32.25±34.57 22.57±31.39 

 

Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, de acordo 

com Marôco (2010) evocou-se a robustez dos métodos paramétricos à 

violação de um dos seus pressupostos. Em relação ao pressuposto da 

homogeneidade de variâncias, este foi validado com o teste de Levene (p > 

0.05), exceto nas categorias número de PCt (F(1,13) = 7.966; p = 0.014), nas 
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Recuperações nos setores O e UO (onde não foi possível calcular o teste de 

Levene) e na Duração da PB no setor C (F(1,13) = 5.182; p = 0.040). Deste 

modo, procedeu-se ao teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Witney para 

as categorias número de PCt (U = 28.00; W = 56.00; p = 0.50), Recuperações 

nos setores O e UO (U = 17.50; W = 45.50; p = 0.116) e Duração da PB no 

setor C (U = 20.50; W = 56.50; p = 0.199), onde em ambas não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas. 

Nos testes t-Student aplicados às restantes categorias também não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05). 

 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator composto QO-Elevada e 

LJ, não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos 

indicadores de performance aos PF das SO (χ2 (12) = 11.76; N = 15; p = 

0.47). 

 

Ao observar a tabela 28, verifica-se que o número de SO nos jogos contra 

QO-Média é superior quando são realizados em Casa (5.95±1.70) 

comparativamente aos disputados Fora (5.21±1.63). 

 

Em relação à duração da PB, as equipas ao disputarem jogos em Casa 

contra QO-Média apresentam maior duração de PB mas uma menor duração 

das SO em relação aos jogos disputados Fora. 

  



㞰Ў

Estudo das sequências ofensivas prévias à obtenção do golo 

 

Resultados 61 

Tabela 28. Caracterização dos parâmetros estruturais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas qualidade da oposição Média e local do jogo. 

  
MÉDIA 
CASA 

MÉDIA 
FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 

Nº/SO/GOLO 5.95±1.70 5.21±1.63 
Dur/PB/GOLO 148.50±42.72 144.87±39.17 
Dur/PB/SO 26.46±9.77 29.14±8.15 
Início/R 3.91±1.48 3.86±1.92 

Início/IntReg 2.05±0.95 1.36±1.28 
Final/Perda 3.50±2.22 2.93±1.59 
Final/IntReg 1.05±1.05 0.71±0.91 
Final/Rem 1.41±0.50 1.57±0.65 

 

Na análise univariada com a aplicação do teste t-Student, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas em nenhuma categoria dos PE (p > 

0.05). 

 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator composto QO-Média e 

LJ, não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos 

indicadores de performance aos PE das SO (χ2 (8) = 7.455; N = 36; p = 0.49). 

 

Na tabela 29 observa-se que das principais ações ocorridas durante o jogo, 

as equipas ao jogar contra QO-Média não diferem muito relativamente ao 

número de PCt consoante o LJ. Em relação aos PEr, as equipas erram mais 

passes quando jogam Fora (6.30±1.95) do que quando jogam em Casa 

(6.00±2.81). 

 

Na finalização as equipas ao defrontarem QO-Média rematam mais vezes à 

baliza quando jogam Fora (1.80±0.92) do que quando jogam em Casa 

(1.69±0.87). 

 

Em relação ao número de recuperações de bola, as equipas quando jogam 

contra QO-Média apresentam mais recuperações de bola nos setores 

defensivos. 
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Na duração da PB por setor, as equipas ao defrontar QO-Média circulam a 

bola durante mais tempo no setor O ao jogar em Casa (34.50±28.03) e, 

quando jogam Fora a superioridade da duração da PB mantêm-se nos 

setores O (41.60±17.70) e UO (41.10±29.23). 

 

Tabela 29. Caracterização dos parâmetros funcionais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas qualidade da oposição Média e local do jogo. 

  
MÉDIA 
CASA 

MÉDIA 
FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
IS
 

PCt/GOLO 24.94±7.65 25.00±9.07 
PEr/GOLO 6.00±2.81 6.30±1.95 
Rem/GOLO 1.69±0.87 1.80±0.92 
Rem/SO 0.32±0.18 0.35±0.21 
R/UD_D 2.44±1.32 2.20±1.40 
R/C 1.13±1.09 1.90±0.99 

R/O_UO 0.31±0.48 0.30±0.48 
PB/UD 16.81±11.73 9.00±8.96 
PB/D 30.75±14.55 24.40±14.42 
PB/C 25.88±12.79 32.00±12.19 
PB/O 34.50±28.03 41.60±17.70 
PB/UO 26.31±32.28 41.10±29.23 

 

Na análise univariada com a aplicação do teste t-Student, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas em nenhuma categoria dos PF (p > 

0.05). 

 

Na análise multivariada, a MANOVA não paramétrica no fator composto QO-

Média e LJ, não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos 

indicadores de performance aos PF das SO (χ2 (12) = 10.75; N = 26; p = 

0.55). 

 

Na tabela 30, verifica-se que o número de SO nos jogos contra QO-Baixa é 

superior quando são realizados Fora (6.00±1.35) comparativamente aos 

disputados em Casa (5.24±1.00). 
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Em relação à duração da PB, as equipas ao disputarem jogos em Casa 

contra QO-Baixa apresentam maior duração de PB e maior duração da PB 

nas SO em relação aos jogos disputados Fora. 

 

Tabela 30. Caracterização dos parâmetros estruturais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas qualidade da oposição Baixa e local do jogo. 

  
BAIXA 
CASA 

BAIXA 
FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 

Nº/SO/GOLO 5.24±1.00 6.00±1.35 
Dur/PB/GOLO 149.19±28.05 134.08±32.08 
Dur/PB/SO 29.24±7.46 24.00±11.08 
Inicio/R 4.00±1.14 5.00±1.35 

Inicio/IntReg 1.24±0.83 1.00±0.74 
Final/Perda 2.62±1.07 3.42±1.56 
Final/IntReg 0.95±0.81 0.75±0.62 
Final/Rem 1.67±0.66 1.83±0.84 

 
Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, mas evocou-

se a robustez dos métodos paramétricos à violação de um dos seus 

pressupostos (Marôco, 2010). Em relação ao pressuposto da homogeneidade 

de variâncias, este foi validado com o teste de Levene (p > 0.05). De seguida 

procede-se à aplicação do teste t-Student para cada uma das variáveis 

dependentes dos PE. 

 
Tabela 31. Análise univariada dos parâmetros estruturais em função das 

variáveis compostas qualidade da oposição Baixa e local do jogo. 

PARÂMETROS 
ESTRUTURAIS 

t Sig. 

Nº/SO/GOLO -1.858 0.073 

Dur/PB/GOLO 1.413 0.168 

Dur/PB/SO 1.624 0.115 

Inicio/R 0.614 0.030* 

Inicio/IntReg 0.823 0.417 

Final/Perda -1.738 0.092 

Final/IntReg 0.751 0.458 

Final/Rem -0.635 0.530 

* Diferenças significativas para p ≤ 0.05. 
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De acordo com o teste t-Student, as diferenças observadas entre os valores 

médios das duas subamostras são estatisticamente significativas somente na 

categoria Início com Recuperação (t(31) = 0.614; p = 0.030). 

 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator composto QO-Baixa e 

LJ, não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos 

indicadores de performance aos PE das SO (χ2 (8) = 13.984; N = 33; p = 

0.08). 

 

Na tabela 32 observa-se que das principais ações ocorridas durante o jogo, 

as equipas ao jogar contra QO-Baixa, relativamente ao número de PCt, são 

ligeiramente superiores quando jogam Fora (25.00±9.27) comparativamente 

quando disputam jogos em Casa (24.45±9.41). Em relação aos PEr, as 

equipas erram mais passes quando jogam Fora (6.47±2.59) do que quando 

jogam em Casa (6.09±1.90). 

 

Já na finalização, as equipas ao defrontarem QO-Baixa rematam mais vezes 

à baliza quando jogam Fora (2.20±1.21) do que quando jogam em Casa 

(2.09±0.75).  

 

Em relação ao número de recuperações de bola, as equipas quando 

defrontam QO-Baixa apresentam mais recuperações de bola nos setores 

defensivos quando jogam Fora (3.40±1.30) comparativamente aos jogos em 

Casa (2.55±1.26). 

 

Na duração da PB por setor, as equipas ao defrontar QO-Baixa circulam a 

bola durante mais tempo no setor O independentemente do LJ. 

 
  



㞰Ў

Estudo das sequências ofensivas prévias à obtenção do golo 

 

Resultados 65 

Tabela 32. Caracterização dos parâmetros funcionais das sequências 

ofensivas (médias e desvios-padrão) produzidas pelos grupos em função das 

variáveis compostas qualidade da oposição Baixa e local do jogo. 

  
BAIXA 
CASA 

BAIXA 
FORA 

P
A
R
Â
M
E
T
R
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
IS
 

PCt/GOLO 24.45±9.41 25.00±9.27 
PEr/GOLO 6.09±1.90 6.47±2.59 
Rem/GOLO 2.09±0.75 2.20±1.21 
Rem/SO 0.41±0.18 0.41±0.25 
R/UD_D 2.55±1.26 3.40±1.30 
R/C 0.73±0.63 0.40±0.63 

R/O_UO 0.50±0.60 0.53±0.52 
PB/UD 21.96±21.66 10.93±13.69 
PB/D 34.09±21.05 28.07±16.06 
PB/C 28.14±18.33 26.47±11.53 
PB/O 40.23±18.36 50.87±28.89 
PB/UO 22.46±23.23 27.40±34.25 

 

Na análise univariada, o pressuposto de normalidade è violado, de acordo 

com Marôco (2010) evocou-se a robustez dos métodos paramétricos à 

violação de um dos seus pressupostos. Em relação ao pressuposto da 

homogeneidade de variâncias, este foi validado com o teste de Levene (p > 

0.05), exceto na categoria número de Remates por SO (F(2,43) = 3.267; p = 

0.048). Deste modo, procedeu-se ao teste não paramétrico de Wilcoxon-

Mann-Witney para a categoria número de Remates por SO (U = 35.00; W = 

45.00; p = 0.423), onde não se verifica diferenças estatisticamente 

significativas. 

Nos testes t-Student aplicados às restantes categorias também não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05). 

 

De acordo com a MANOVA não paramétrica no fator composto QO-Baixa e 

LJ, não se demonstram diferenças estatisticamente significativas nos 

indicadores de performance aos PF das SO (χ2 (12) = 13.968; N = 37; p = 

0.30). 
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5.1 Introdução 

O capítulo que se segue confronta de forma sucinta os resultados obtidos no 

presente estudo com os resultados verificados na literatura consultada. 

Procura-se, sempre que possível, observar, interpretar e discutir possíveis 

relações com os estudos de outros autores, de modo a auxiliar a 

compreensão dos resultados alcançados nesta investigação. 

 

5.2 O efeito do Local do Jogo no padrão ofensivo das equipas de elite 

do futebol português 

Apesar de Tenga et al. (2010a) indicarem que nos jogos coletivos se obtêm 

melhores resultados quando são realizados em casa, talvez devido ao fator 

vantagem casa, neste estudo o LJ não evidencia uma influência de forma 

significativa nos indicadores que caracteriza as SO prévias à obtenção do 

golo das três equipas de elite da LPFP. Ideologia semelhante tiveram Page & 

Page (2007) e Pollard & Gómez (2009) nos estudos realizados, ao referirem 

que o fator vantagem casa tem vindo a perder influência ao longo do tempo 

no sucesso das equipas. 

 

Vários estudos sugerem que o LJ é um dos fatores com mais influência na 

variação da estratégia das equipas e do comportamento dos jogadores 

durante um jogo de futebol (Lago Peñas, 2009; Lago Peñas & Dellal, 2010; 

Lago Peñas & Martín, 2007).  

Hughes & Churchill (2005) referem que as equipas de sucesso são capazes 

de manter a PB por períodos mais longos de tempo. Afirmações idênticas 

tiveram Lago Peñas et al. (2011) e Hook & Hughes (2001) que após 

realizadas as suas investigações, indicam que uma maior PB é um indicador 

das equipas de sucesso. Outros estudos comprovaram que as equipas de 

sucesso conseguem obter maior manutenção da PB quando realizam os 

jogos em casa (Lago Peñas & Dellal, 2010; Lago Peñas & Martín, 2007); 

resultados contraditórios foram alcançados nesta investigação, onde se 

verificou que as equipas de elite do futebol português no momento antes do 

golo marcado, apresentam durações de PB superiores quando disputaram os 

jogos fora.  
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Apesar de a literatura evidenciar que as equipas que marcam golo revelam 

maior sucesso no passe (Hughes & Franks, 2005; Redwood-Brown, 2008), 

neste estudo as equipas de elite ao jogar em casa apresentam maior êxito no 

passe e conseguem errar menos passes durante as SO prévias à obtenção 

do golo. Este facto pode estar relacionado com os estados psicológicos dos 

jogadores, que referem que nos jogos em casa ficam menos ansiosos, mais 

motivados e concentrados (Waters & Lovell, 2002). 

 

Novamente, Hughes & Churchill (2005) referem que as equipas de sucesso 

ao manterem uma maior duração da PB promovem um aumento de criação 

de situações de finalização. Também se verificou na literatura que jogar em 

casa proporciona um aumento do número de remates efetuados (Sasaki, 

Nevill & Reilly, 1999; Taylor et al., 2008; Tucker et al., 2005), no entanto, 

neste estudo o número de remates realizados durante os MC em estudo não 

apresentou desigualdades expressivas em função do LJ realizado. 

 

Neste estudo, independentemente do LJ, as equipas durante as SO prévias 

ao golo marcado apresentaram uma maior predominância em recuperar a PB 

nos setores defensivos, situação semelhante foi verificada nos estudos de 

Castelo (1996), de Grant, Williams, & Reilly (1999) e de Gréhaigne, Marchal, 

& Duprat (2002), onde ocorreu uma maior incidência das recuperações da PB 

na zona defensiva central. Esta incidência em recuperar a bola nas zonas 

defensivas é uma constatação relevante visto que se trata de uma área do 

terreno de jogo propícia para criação das situações de finalização da equipa 

adversária. 

 

Lago Peñas (2009) identificou que as equipas a ganhar apresentam períodos 

de maior duração de PB com predominância no setor defensivo, já nesta 

investigação, as equipas de elite apresentam maior duração da PB nos 

setores ofensivos durante os MC analisados. Este facto pode ser entendido 

como uma possível superioridade da qualidade das equipas observadas e 

tendo estas a habilidade de manter a PB em zonas de maior ação ofensiva. 
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5.3 O efeito da Qualidade da Oposição no padrão ofensivo das equipas 

de elite do futebol português 

A QO é um fator que pode influenciar o desempenho das equipas, pois são 

constantemente obrigadas a adaptar o seu modelo de jogo em função das 

ações das equipas adversárias (Lago Peñas, 2009; Taylor et al., 2008). O 

efeito da QO no presente estudo teve parcialmente significância em alguns 

dos indicadores dos PF que caracterizam as SO. Dos indicadores que 

apresentaram diferenças significativas, os PCt são os que poderão 

demonstrar alguma influência no padrão ofensivo das equipas de elite 

observadas antes da obtenção do golo. 

 

No estudo de Taylor et al. (2008), apesar de averiguar a influência da QO nos 

aspetos técnicos, não foi evidenciado qualquer tipo de diferenças 

significativas. Neste estudo, durante os MC antecedentes ao golo, as equipas 

de elite realizaram mais SO nos jogos contra QO inferiores, razão possível é 

devido ao facto de as equipas de elite apresentarem uma melhor qualidade 

ofensiva por parte das características individuais dos seus jogadores e da 

competência tática da equipa, promovendo assim um maior domínio na fase 

ofensiva quando defrontam adversários de qualidade inferior.  

 

Lago Peñas & Martín (2007) assumem que as equipas podem variar a 

duração da PB em função do nível desportivo de cada equipa. Noutros 

estudos (Lago Peñas, 2009; Lago Peñas & Dellal, 2010) foram provados que 

jogar contra equipas de qualidade forte está associada um decréscimo do 

tempo de PB, resultados contraditórios foram obtidos neste estudo, pois 

verificou-se uma maior duração da PB durante o momento antes do golo 

obtido quando defrontavam equipas de QO elevada. 

 

Szwarc (2007) refere que as equipas de sucesso passam mais e com maior 

frequência a bola do que as equipas de insucesso. O efeito significativo dos 

PCt verificado nesta investigação promove a existência de uma influência da 

QO no padrão ofensivo prévio ao golo obtido das equipas de elite, tendo 

estas apresentado menor índice de sucesso no passe quando jogaram contra 
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QO elevada. Deste modo, as equipas de elite ao jogar contra adversários de 

qualidade inferior conseguiram, através de uma superioridade técnico-tática, 

efetuar mais passes do que quando jogam contra equipas de qualidade 

semelhante (QO elevada). Este facto deve-se a um possível equilíbrio das 

qualidades individuais e coletivas entre as equipas de elite do futebol 

português e as equipas classificadas com qualidade elevada.  

 

Tal como no fator LJ, em relação às recuperações de PB, durante o momento 

antecedente ao golo marcado, estas ocorrem maioritariamente nos setores 

defensivos independentemente da QO. É de salientar que poderão não ser 

estas as zonas predominantes de pressão defensiva, pois o modelo de jogo 

das equipas observadas poderá indicar que a pressão sobre o adversário se 

inicia em setores mais ofensivos, mas sim são as zonas onde se realiza com 

maior êxito a recuperação da PB. Mesmo assim, os resultados alcançados 

não conseguem definir se as equipas de elite apresentaram estratégias em 

recuperar a bola em zonas mais recuadas ou, até mesmo devido à dificuldade 

que as equipas adversárias apresentaram em progredirem e penetrarem nas 

zonas consideradas de finalização. 

 

As equipas de elite, durante o período prévio à obtenção do golo, ao jogarem 

contra QO inferiores apresentam maior manutenção da PB no setor ofensivo, 

no entanto, ao defrontar QO elevada a PB encontra-se distribuída por todo o 

terreno de jogo, semelhantes resultados ocorreram no estudo de Bloomfield 

et al. (2005), onde relataram que, num determinado período de tempo, as três 

primeiras equipas da Primeira Liga Inglesa (2003-04) passaram mais tempo 

na fase ofensiva independentemente do nível desportivo da equipa 

adversária. Esta situação de manter a PB numa zona ofensiva principalmente 

contra QO elevada, pode-se considerar uma estratégia técnico-tática por 

parte das equipas de elite, de modo a que se mantenha a PB longe da sua 

baliza com o intuito de evitar possíveis ações ofensivas por parte dos 

adversários e, caso ocorra uma recuperação da PB por parte das equipas 

adversárias esta se desenrole em zonas consideradas de finalização. 
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5.4 O efeito conjugado do Local do Jogo e da Qualidade da Oposição 

no padrão ofensivo das equipas de elite do futebol português 

A conjugação dos fatores LJ e QO apresentou neste estudo um vasto 

conjunto de resultados diferentes. Lago Peñas (2009) constataram que a 

interação entre o LJ e a QO provoca efeitos na PB por parte das equipas, no 

entanto, os resultados na presente investigação não demonstraram qualquer 

tipo de efeito significativo após a conjugação do LJ e QO no padrão ofensivo 

das equipas de elite observadas. Quando comparado o LJ durante o período 

prévio à obtenção do golo, as equipas de elite ao jogarem em casa 

apresentaram maior PB ao defrontar equipas de qualidade elevada e menor 

duração da PB contra QO baixa, quando comparados com os jogos 

realizados fora. Resultados semelhantes ocorreram no estudo de Lago Peñas 

(2009) onde se concluiu que ao jogar fora contra equipas de QO forte 

provocou uma diminuição na PB e, ao jogar fora contra equipas de QO 

inferior provocou um aumento na PB, isto comparando com os jogos em casa 

contra os mesmos adversários. Mas em função da QO durante o mesmo MC, 

as equipas ao defrontarem QO baixa apresentam uma diminuição da PB 

quando jogam fora e, ao jogar contra QO elevada provoca um reduzido 

aumento da PB de quando jogam fora.  

 

Em relação aos PCt, as equipas observadas agiram de forma diferente em 

função do LJ com a influência da QO, e vice-versa. No que respeita ao LJ, 

durante o momento antecedente ao golo marcado o facto de jogar em casa 

contra qualquer nível de oposição demonstrou melhores índices de sucesso 

no passe quando comparado com os jogos disputados fora com os mesmos 

adversários. Em função da QO, as equipas de elite apresentam maior número 

de passes quando defrontam adversários de qualidade inferior 

independentemente do LJ durante as SO prévias à obtenção do golo, quando 

comparado com a QO elevada. Deste modo, não se verifica que os jogos 

disputados em casa influenciados pela QO e os jogos contra adversários de 

qualidade inferior com influência do LJ promovam efeitos significativos nas 

SO das equipas de elite portuguesas. 
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No estudo de Carling et al. (2005) foi comprovado que a maioria dos golos 

marcados surgira de durações de PB curtas, nesta investigação resultados 

semelhantes foram demonstrados, isto é, durante o MC em estudo, em 

relação ao efeito do LJ influenciado pela QO, as equipas ao jogar fora 

realizam durações de PB mais pequenas quando defrontaram QO elevada, 

apresentando também maior taxa de finalização, situação idêntica ocorreu 

quando as equipas jogaram em casa contra adversários de qualidade baixa. 

Em função da QO com a influência do LJ durante o período antecedente ao 

golo obtido, o maior número de remates surgiu nos jogos contra adversários 

de qualidade inferior, independentemente do LJ. Através das situações de 

finalização ocorridas não se verificam perturbações significativas nos padrões 

ofensivos das equipas de elite. 
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6.1 Conclusões 

O objetivo da presente investigação foi estudar os indicadores de 

performance que melhor ajudam a caracterizar as SO prévias à obtenção do 

golo de equipas de elite do futebol português, agrupados pelo LJ e QO. 

 

Os fatores contextuais LJ e QO, bem como o efeito da conjugação das duas 

variáveis, divulgaram parcialmente um efeito estatisticamente significativo 

sobre alguns dos indicadores de performance que neste estudo caracterizam 

as SO prévias à obtenção do golo. Deste modo, não foi possível confirmar 

padrões que ajudassem a descrever as estratégias ofensivas das equipas em 

estudo em função das variáveis definidas. 

 

Em relação à H1: no decorrer das SO prévias à obtenção do golo, as equipas 

de elite quando jogam em casa têm maior duração da PB do que quando 

jogam fora, concluiu-se que não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas na duração da PB entre os grupos em estudo. A maior duração 

da PB realizada antes da obtenção do golo foi conseguida pelo grupo Fora 

enquanto o grupo Casa demonstrou menores períodos de PB. Já em relação 

à duração das SO, novamente o grupo Fora teve SO mais longas do que o 

grupo Casa. 

Podemos concluir e contra a hipótese proposta, que as equipas ao jogar Fora 

possuíram maior duração da PB do que quando jogam em Casa durante o 

período antes da obtenção do golo. 

 

Na H2: as equipas de elite quando jogam contra adversários de qualidade 

inferior têm maior duração da PB no decorrer das SO prévias à obtenção do 

golo, do que quando defrontam adversários de qualidade superior, concluiu-

se que as equipas não diferem estatisticamente em relação à duração da PB 

consoante os grupos do estudo. Durante o MC em análise, a duração da PB 

com maior período de tempo foi obtida pelo grupo Elevado, ficando os grupos 

Médio e Baixo com menores períodos de PB. Igual distribuição se verificou à 

duração das SO, com o grupo Elevado a apresentar SO mais longas em 

relação aos grupos Médio e Baixo. 
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Conclui-se, contrariamente à hipótese, que durante as SO prévias ao golo 

marcado as equipas ao defrontarem adversários de qualidade Elevada 

possuem maior duração da PB do que quando jogam contra adversários de 

qualidade inferior. 

 

Ao considerar H3: as equipas de elite ao jogar em casa contra adversários de 

qualidade inferior apresentam maior duração da PB no decorrer das SO 

prévias à obtenção do golo, não se evidenciou nenhum efeito 

estatisticamente significativo em relação à duração da PB após agregação 

das duas variáveis nos grupos em estudo. Os resultados indicam que em 

função do LJ influenciado pela QO, durante o período que antecede o golo as 

equipas a jogar em Casa contra o grupo Elevado demonstram maior duração 

da PB, e quando jogam Fora verifica-se uma superioridade na manutenção 

da PB contra o grupo Baixo. Já em função da QO influenciada pelo LJ, no 

decorrer das SO prévias à obtenção do golo as equipas ao defrontarem 

adversários de qualidade Baixa apresentam uma maior duração da PB 

quando jogam no grupo Casa e, ao defrontar adversários de qualidade 

Elevada demonstra-se uma maior PB de quando jogam no grupo Fora. 

Concluímos que a hipótese é contrariada somente em função do LJ 

influenciado pela QO, pois em função da QO influenciada pelo LJ, a hipótese 

é validada, isto é, antes de marcarem o golo, as equipas ao jogarem em Casa 

contra adversários de qualidade inferior (Baixa e Média) demonstram uma 

maior manutenção da PB. 

 

Por fim, ao averiguar a H4: as equipas de elite apresentam maior êxito no 

passe e mais remates à baliza adversária durante as SO prévias à obtenção 

do golo, quando jogam em casa, quando defrontam adversários de qualidade 

inferior e, com a conjugação das duas variáveis de contexto, foi verificado 

parcialmente um efeito estatisticamente significativo em relação ao número 

de passes em função dos grupos da QO. Ou seja, as equipas observadas 

durante o momento que antecede o golo em relação ao êxito no passe, 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos Elevado e Médio e os 

grupos Elevado e Baixo. As equipas de elite realizaram menos passes e 
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menos remates nos jogos contra o grupo Elevado comparativamente aos 

grupos Médio e Baixo. Conclui-se que as equipas de elite ao jogar contra 

adversários de qualidade Média e Baixa conseguiram, através de uma 

superioridade técnico-tática, no período prévio ao golo efetuar mais passes e 

remates do que quando jogam contra equipas de qualidade Elevada, sendo 

este facto devido a um possível equilíbrio entre as equipas de elite e as 

equipas de qualidade Elevada.  

Em função dos grupos do LJ, as equipas de elite ao jogar em Casa 

apresentam maior êxito no passe do que jogando Fora, mas em relação ao 

número de remates não se verificaram desigualdades em relação ao LJ. 

Na conjugação das duas variáveis de contexto, os resultados indicam que em 

função do LJ influenciado pela QO, durante o período que antecede o golo as 

equipas apresentam melhor sucesso no passe e nos remates quando jogam 

em casa contra adversários de qualidade Média. Em função da QO 

influenciada pelo LJ, as equipas de elite ao jogar contra adversários de 

qualidade inferior (Média e Baixa) em Casa não apresentam maior sucesso 

nos passes e nos remates, quando comparando com os jogos realizado Fora. 
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6.2 Recomendações para Futuras Investigações no Âmbito da Análise 

do Jogo no Futebol 

O LJ e a QO podem influenciar de forma expressiva os padrões ofensivos das 

equipas de futebol. Com maior ou menor incidência, a investigação científica 

tem-se debatido sobre estas questões, admitindo-se as seguintes 

recomendações a estudos futuros: 

 

−−−− Realizar um estudo semelhante abrangendo todo o tipo de equipas, com 

o intuito de averiguar e comparar os procedimentos da fase ofensiva e 

procurar os indicadores de performance influentes pelas diferenças nas 

SO. 

 

−−−− Elaborar um estudo idêntico mas direcionado para o processo defensivo, 

de modo a definir quais são os indicadores de performance que 

promovam o sucesso das equipas na fase defensiva. 

 

−−−− Estudar as fases ofensivas e defensivas antes da obtenção do golo (5 

minutos antes do golo), de modo a perceber quais são os indicadores de 

performance que poderão influenciar e perturbar cada uma das fases do 

jogo. 

 

−−−− Realizar estudos semelhantes aos propostos anteriormente mas no 

momento após a obtenção do golo (5 minutos após o golo). 
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