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1. RESUMO 

O presente estudo teve como objectivo comprar jogadas de sucesso e as jogadas sem 

sucesso. O outro objectivo deste estudo foi saber como é que o método de jogo ofensivo 

utilizado pela equipa é diferenciado pela e como a equipa recupera a posse de bola. A 

amostra foram todas as jogadas de ataque precedidas de uma recuperação da posse de 

bola que ocorreram em 3 jogos do Grupo Desportivo de Sesimbra (GDS). Durante 

período de observação a equipa encontrava-se a 3ª divisão Nacional escalão (época 

2011/2012). Os resultados obtidos sugeriram associações estatisticamente significativas 

com diversas variáveis. Percebemos que quanto mais à frente no terreno a bola for 

recuperada maior a probabilidade de sucesso no ataque. As jogadas terminadas em 

sucesso tem um menor número de jogadores do adversário á frente da linha da bola, no 

momento da recuperação da posse de bola, do que as jogadas terminadas sem sucesso. 

Este número reduzido de jogadores faz potenciar também o número de contra-ataques 

(CA) feitos pelo GDS. As jogadas terminadas em sucesso ocorreram mais vezes através 

de CA do que em ataque posicional (AP). No geral, percebemos então que a equipa do 

GDS deve criar condições para recuperar a bola na zona frontal (à frente dos 3 atletas da 

frente) havendo assim menos jogadores do adversário para defender o lance. 

Palavras chave: Futebol, processo ofensivo, recuperação da posse de bola. 
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2. INTRODUÇÃO 

Em tempos, considerou-se que o sistema de jogo definia o estilo de jogo utilizado pelas 

equipas. Até aos dias de hoje, onde estão definidos métodos ofensivos, métodos 

defensivos e momentos de jogo.  

Os métodos ofensivos visam uma coordenação eficaz das acções dos jogadores que 

constituem a equipa, por forma a criar as condições mais favoráveis para concretizar os 

objectivos do ataque (o golo) (Castelo, 2003). Um desses métodos ofensivos é o Contra-

ataque. 

O Contra-ataque consiste em atacar após o ataque adversário, aproveitando um conjunto 

de características que o jogo oferece para poder chegar o mais rápido possível à baliza 

adversária. O Contra-ataque tem poucos toques, envolve poucos jogadores, chegando o 

mais rapidamente possível à baliza adversária, ganhando vantagem espacial e numérica, 

criando situações para finalizar. (Pontes 2011). 

Castelo (2003) analisou os métodos de jogo ofensivos das equipas, sendo 44% em 

ataque posicional, 49% em ataque rápido e apenas 6% em contra-ataque. Mas quando 

analisado o número de golos marcados, repara-se que os golos ocorrem 37% em ataque 

posicional, 42% em ataque rápido e 21% em contra-ataque. Além de demonstrar que o 

Contra-ataque é o método ofensivo com menores valores em termos absolutos, 

concluímos também que é o método com maiores valores em termos relativos. Outra 

conclusão que podemos retirar é que 63% dos golos ocorrem em jogadas rápidas, e 

Castelo (2003) comprovou isso ao demonstrar que em média um ataque tem a duração 

de 22 segundos, mas a média das jogadas que acabam em golo demoram apenas 18, 

sendo que 50% dos golos tiveram mesmo uma duração inferior a 15 segundos. 

Ramos (2009) fez uma observação sequencial à selecção Espanhola, no Euro 2008, 

utilizando variáveis como o tipo de recuperação da posse de bola, o número de 

jogadores envolvidos no ataque, o método de jogo ofensivo utilizado e se as sequências 

ofensivas acabadas em golo, em remate ou apenas chegadas ao meio campo ofensivo. 

Desta forma verificou que, sendo a selecção espanhola uma equipa que privilegia o 

ataque posicional, a obtenção do golo advém com maior probabilidade quando é 

efectuado um ataque longo de curta duração (contra-ataque ou ataque rápido).  

Barbosa (2009) fazendo um estudo à eficácia do processo ofensivo, utilizou variáveis 

como a zona de recuperação da posse de bola, o tempo de cada sequência ofensiva e o 
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número de jogadores envolvidos. Verificou então que uma sequência ofensiva com 

menor duração, menor número de passes e menos jogadores envolvidos tem tendência a 

aproximar-se do sucesso. Neste estudo, o contra-ataque foi novamente o método que 

apresentou maior eficácia.  

Dados os resultados que indicam que o contra-ataque tem um maior sucesso, em termos 

absolutos, relativamente ao ataque posicional, decidimos estudar este método ofensivo. 

Tenga (2010) quis perceber em que condições o contra-ataque e o ataque posicional têm 

mais sucesso, comparativamente à organização defensiva. Comprovou então, que 

situações em que a defesa adversária não esteja organizada o contra-ataque tem um 

maior sucesso. Para percebermos se o adversário está organizado decidimos analisar o 

número de jogadores na zona da bola, a diferença de jogadores relativamente ao 

adversário. Para completar esta informação decidimos analisar também o número de 

jogadores existentes à frente da linha da bola não só do adversário, mas também da 

equipa do GDS e as respectivas diferenças. 

Silva (2007) comparou equipas superiores com equipas inferiores tendo em conta 

diversas variáveis tais como: a zona de recuperação da posse de bola, a relação de 

superioridade ou inferioridade entre o ataque e a defesa, o tipo de recuperação de bola e 

o primeiro passe, após a recuperação da posse de bola. Estabeleceu ainda uma relação 

entre o local da recuperação de bola, nas jogadas que acabam em finalização, e o local 

da finalização. Este estudo demonstrou que cerca de 42% das recuperações da posse de 

bola são efectuadas através da intercepção e que o primeiro passe após a recuperação da 

posse de bola tende a ser curto.  

Assim, consideramos que a zona de recuperação da posse de bola, o tipo de recuperação 

de bola e o primeiro passe após a recuperação da mesma seriam variáveis importantes 

de serem analisadas. 

Garganta (1997) estudou a fase ofensiva de equipas de alto rendimento e nesse estudo 

foram usadas variáveis como, o número de jogadores envolvidos em cada ataque, o tipo 

de intersecção, a duração do ataque, as zonas e causas de recuperação da posse de bola e 

o método de jogo ofensivo. De modo a melhorar a tornar o estudo mais completo 

também analisamos o número de jogadores envolvidos. 

Nascimento (2008) observou as sequências ofensivas do Manchester United, após a 

recuperação de bola, analisando variáveis como as zonas e formas de recuperação da 
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posse de bola, o jogador que recupera a bola, as características do primeiro passe, o 

número de jogadores envolvidos, o tempo de cada jogada, o tipo de finalização e o 

método de jogo ofensivo. Com os resultados concluiu que as jogadas terminadas em 

remate começam, quase na sua totalidade, com um passe curto, após a recuperação da 

bola ter sido feita, principalmente, através de intercepção. 

Sendo que já temos em consideração a maioria destas variáveis, consideramos também 

em acrescentar o jogador que recupera a bola e o tempo de cada jogada para 

percebermos se tem influência no finalizar da jogada. 

Assim, o objectivo deste artigo é perceber no momento da transição ofensiva, as jogadas 

que acabam em remate ou em golo, daquelas em que a equipa perdeu a posse de bola 

não criando uma situação de perigo para a equipa adversária. Como não existe apenas 

um tipo de método ofensivo, quer-se identificar o que diferencia uma transição ofensiva 

que consegue em poucos segundos chegar à área adversária, de uma transição ofensiva 

em que a mudança da posse de bola consiste, apenas, num momento de câmbio de 

confronto de uma organização defensiva para uma organização ofensiva em ataque 

organizacional (entenda-se posicional). 

Para atingir estes objectivos tivemos em conta: o momento da recuperação da posse de 

bola, (como é que o modo de defender e de recuperar a posse de bola constrange o 

sucesso ofensivo) o desenvolvimento da jogada e aspectos gerais da mesma. 

Esperamos assim obter um melhor conhecimento do modelo de jogo da equipa, 

relativamente a este momento do jogo, podendo assim alterar e informar os atletas da 

forma como devemos modificar para atingir um maior sucesso. 

 

 

3. Método 

3.1 Amostra 

Foram observados 3 jogos do Grupo Desportivo de Sesimbra (GDS) da época 

desportiva de 2011/12. A análise foi feita aos 3 primeiros jogos do mês de Janeiro. De 

realçar que nestes 3 jogos não ocorreu nenhuma expulsão e o sistema táctico utilizado 

pelo GDS foi sempre o mesmo. O objectivo deste estudo será a análise de todas as 

jogadas que ocorram após uma recuperação da posse de bola (RP) dentro das quatro 

linhas e perceber de que forma esta recuperação influencia o sucesso da jogada e o 
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método ofensivo utilizado pela equipa. Foi analisado um total de 135 jogadas que se 

iniciaram através de uma recuperação de bola no terreno de jogo acabando no momento 

da primeira pausa seja por I) saída da bola do terreno de jogo, II) falta, III) fora de jogo, 

IV) golo ou na recuperação da posse de bola por parte do adversário. Como recuperação 

da posse de bola entende-se o momento em que a equipa que estava a defender passe a 

ter a posse de bola. Não serão contabilizadas as recuperações de bola que não tenham 

sido efectuadas de forma dinâmica (foras de jogo, faltas ofensiva, saída da bola do 

terreno de jogo) nem aquelas que sejam recuperadas através do Guarda-Redes. Para que 

uma sequência ofensiva seja contabilizada o jogador tem que dar pelo menos 3 toques 

na bola, passar a bola a um colega ou efectuar um remate (Garganta 1997). Com isto 

não eliminaremos as situações em que uma bola recuperada tenha sido perdida num 

segundo pela boa pressão de um adversário. Todas as situações em que a saída da bola 

do terreno de jogo corresponda a uma permuta da posse de bola (pontapé de baliza, fora 

de jogo, lançamentos de linha lateral) não serão analisadas tal como as jogadas para as 

quais a filmagem não seja capaz de descortinar todas as variáveis. 

 

3.2 Procedimentos 

De modo a concretizar a presente metodologia foi necessário percorrer um conjunto de 

fases, cuja discrição apresentamos de seguida: 

Fase 1: Construção do quadro de referência. 

Realizámos uma pesquisa bibliográfica e documental referente à problemática para este 

trabalho, procurando seleccionar a informação disponível que mais se enquadrasse com 

o tema do nosso trabalho. Após consulta bibliográfica foi feito um quadro com as 

variáveis em estudo (anexo1). Estas variáveis dividem-se em 3 momentos: i) início do 

processo ofensivo ii) desenvolvimento do processo ofensivo e iii) globalidade do 

processo ofensivo. 

Para cada uma destas dimensões foram estabelecidas variáveis caracterizadoras. 

Fase 2: Experimentação deste sistema de observação. 

Foram observadas 22 jogadas de ataque do Chelsea no jogo Manchester United x 

Chelsea para a Premier League relativo à época desportiva 2011/12 para aprimorar e 

rectificação das variáveis seleccionadas. 

Fase 3: gravação dos jogos 



8 

 

Foram gravados 3 jogos do GDS durante o mês de Janeiro. Após a gravação o ficheiro 

do jogo será transferido para o computador para posteriormente serem vistos no 

programa LongoMatch 

Fase 4: Observação e Recolha de dados 

Os jogos foram analisados no programa LongoMatch. Assim, em cada jogo será visto 

uma primeira vez para o corte das transições ofensivas. Serão revistas uma segunda vez 

para perceber se preenchem os pré-requisitos estabelecidos nesta metodologia. Serão 

anotados os dados numa ficha de registo elaborada no Excel. Será criada à posteriori 

uma criação de base de dados numérica (substituindo as variáveis com valores de 

“reduzido, médio, elevado” em “1, 2 ,3”). 

Fase 5: Análise e tratamento de dados 

Foi efectuada uma exportação da base de dados numérica para IBM® Statistics 20. As 

variáveis dependentes serão o tipo de processo ofensivo e sucesso da jogada. O grau de 

significância será de 5%. Os testes utilizados serão o Qui Quadrado e o teste Mann-

Whitney. O primeiro será utilizado para as variáveis qualitativas, enquanto que, o 2º 

será utilizado para a análise das variáveis quantitativas. Em cada teste será utilizado o 

exact. 

 

3.3Variáveis Observadas 

As variáveis distinguiram-se em 3 grupos: início do processo ofensivo, 

desenvolvimento do processo ofensivo e globalidade do processo ofensivo. No grupo do 

início do processo ofensivo iremos analisar as variáveis de “zona de recuperação da 

posse de bola” (ZREC), “tipo de recuperação da posse de bola” (TREC), “recuperador 

da posse de bola” (JREC), “número de jogadores na zona” (AxB), “Diferença de 

jogadores na zona” (A-B), “Jogadores à frente da linha da bola no momento da bola” 

(SJFLB) no caso de serem jogadores do GDS e (ADVJFLB) no caso de serem 

jogadores do adversário, e por fim a diferença entre estes 2 valores, “diferença de 

jogadores *a frente da bola no momento da recuperação” (DIFJFLB). 

Tipo de recuperação da posse de bola (TREC), pode ser por intercepção, desarme ou 

erro do adversário.  

Intercepção é o gesto técnico-táctico que consiste em um jogador se apoderar da bola 

sem que haja uma luta directa com o atacante, que a detém.  
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Desarme é considerado sempre que a bola for retirada directamente ao adversário (que 

detinha o controlo de bola).  

Sempre que o adversário, sem estar pressionado e sem influência do posicionamento 

defensivo do GDS, errou o passe (por exemplo para as costas da defesa sem a 

desmarcação de nenhum colega de equipa) foi considerado “erro do adversário”. 

Para o desenvolvimento da jogada analisaremos apenas o “primeiro passe” (1p) feito 

após a recuperação da posse de bola. 

Por fim para a globalidade do processo ofensivo analisaremos o “tempo de ataque” 

(TMP), “número de jogadores envolvidos” (NJE), “sucesso da jogada” (TS) e “tipo de 

processo ofensivo” (TPO). 

O sucesso da jogada será dividido entre A - Sucesso; B - Sucesso parcial; C - Insucesso. 

Assim, sucesso consiste em sequências ofensivas que acabem em golo, remate à baliza 

(mesmo que não acerte no alvo), cruzamento para a área, onde esteja pelo menos 1 

jogador na área da equipa atacante para disputar o lance, ocorra penalty ou canto. 

Sucesso parcial ocorre quando a equipa perde a bola na tentativa de efectuar um passe 

de rotura onde desmarcaria o atacante ou em bolas paradas a menos de 30 metros da 

baliza. Por fim, insucesso considera-se sempre que nenhuma das situações anteriores 

ocorra. 

Quanto ao tipo de processo ofensivo, será dividido entre CA – contra-ataque/ataque 

rápido e AP – ataque posicional. CA foram consideradas todas as situações em que a 

equipa tentou rapidamente chegar a área adversária. As restantes situações foram 

contadas como AP. 

Foram consideradas CA as situações em que a) se utilizam preferencialmente passes 

longos e para a frente (a circulação é mais realizada em profundidade do que em 

largura, com desmarcações de ruptura); b) a rápida transição da zona de conquista da 

bola para a zona de finalização, com baixo tempo de realização do ataque. 

Como ataque posicional consideraram-se as situações em que a) a circulação da bola é 

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

de apoio; b) há uma maior preocupação em manter o jogo apoiado e manutenção da 

posse de bola, do que em chegar rapidamente à baliza adversária. 

H1: Existe uma associação entre o sucesso da jogada (TS) e a ZREC. 

H2: Existe uma associação entre o TS e o TREC. 
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H3: Existe uma associação entre o TS e o JREC. 

H4: Existe uma associação entre o TS e o AxB. 

H5: Existem diferenças significativas entre o TS e o A-B. 

H6: Existe uma associação entre o TS e o SJFLB. 

H7: Existe uma associação entre o TS e o ADVJFLB. 

H8: Existem diferenças significativas entre o TS e a DIFJFLB. 

H9: Existe uma associação entre o TS e o 1P. 

H10: Existe uma associação entre o TS e o TMP. 

H11: Existe uma associação entre o TS e o NJE. 

H12: Existe uma associação entre o tipo de processo ofensivo (TPO) e a ZREC. 

H13: Existe uma associação entre o TPO e o TREC. 

H14: Existe uma associação entre o TPO e o JREC. 

H15: Existe uma associação entre o TPO e o AxB. 

H16: Existem diferenças significativas entre o TPO e o A-B. 

H17: Existe uma associação entre o TPO e o SJFLB. 

H18: Existe uma associação entre o TPO e o ADVJFLB. 

H19: Existem diferenças significativas entre o TPO e a DIFJFLB. 

H20: Existe uma associação entre o TPO e o 1P. 

H21: Existe uma associação entre o TPO e o TMP. 

H22: Existe uma associação entre o TPO e o NJE. 

H23: Existe uma associação entre o TS e o TPO. 

 

3.4 Análise estatística 

Os procedimentos estatísticos visaram a inferência estatística da influência das duas 

variáveis independentes do estudo, sendo estas o “sucesso da jogada” e “tipo de 

transição”. Assim foi aplicado um teste Qui Quadrado visto que a maioria das variáveis 

em estudo são variáveis qualitativas. As para as duas variáveis quantitativas foi 

utilizado o teste Mann-Whitney. Todos os procedimentos de análise estatística 

dissecados no software IBM® SPSS ® Statistics 20. 
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3.5 Fiabilidade da observação 

Para apurar a fiabilidade de observação para cada uma das variáveis em estudo, foram 

observados os primeiros quarenta em cinco minutos de um dos jogos do GDS.  

No plano intra-observador comparou-se os valores obtidos em duas observações do 

mesmo observador, realizadas com intervalo de quinze dias. No âmbito inter-

observadores foram confrontados os registos obtidos em duas observações, por 

diferentes observadores.  

As fiabilidades, intra- e inter-observadores foram apuradas com base na relação 

percentual entre o número de acordos e desacordos registados, segundo a fórmula 

utilizada por Bellack et al. (1966): 

 

 

% acordos=                      nº de acordos                        X 100 

nº de acordos – nº de desacordos 

De acordo com os mesmos autores, as observações só são consideradas fiáveis se a 

percentagem de acordos intra-observador for igual ou superior a 80%, o que se verifica 

no presente estudo e pode ser observado na tabela 1. 
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Tabela 1 - Percentagem de acordos intra-observador e inter-observadores, registados 

para as variáveis em estudo. 

 

variáveis 

observadas 

% acordos 

intra-observador 

% acordos 

inter-observador 

ZREC 97,2% 91,6% 

TREC 94,4% 88,8% 

JREC 100,0% 97,2% 

AXB 100,0% 100,0% 

A-B 100,0% 100,0% 

SJFLB 100,0% 100,0% 

ADVJFLB 100,0% 100,0% 

DIFJFLB 100,0% 100,0% 

1P 97,2% 88,8% 

TMP 97,2% 94,4% 

NJE 100,0% 100,0% 

TS 100,0% 100,0% 

TPO 97,2% 88,8% 



13 

 

4. RESULTADOS 

 

No que aos resultados do início do processo ofensivo diz respeito, os resultados obtidos 

na variável Zona de recuperação da posse de bola (ZREC) verifica-se que nesta equipa 

pouco mais de metade das recuperações de bola são no interior do espaço defensivo 

ocupado (EDO) não se verificando grande discrepâncias entre situações de sucesso 

(57,2%) e situações de insucesso (59,4%). 

 

Tabela 2 – Dados referentes à variável ZREC em função do TS. Legenda: ZREC - Zona recuperação da 

posse de bola; TS – Sucesso da jogada; R - Zona na retaguarda; cD – Zona central defensiva; zM – Zona 

central média; F – Zona frontal; pDD – Zona periférica defensiva direita; pMD – Zona periférica média 

direita; pDE – Zona periférica defensiva esquerda; pME – Zona periférica média esquerda; Suc- 

Sucesso; SucP – Sucesso Parcial; Ins – Insucesso 

 

 

 
Figura 1 – Zona de Recuperação da posse de bola (ZREC). 

 

O maior número de recuperações da posse de bola (RP) em situações de sucesso é 

mesmo em cD seguindo-se de F Nas situações de insucesso a zona em que recupera 

mais bolas é em cD secundada de R. Nos casos de sucesso parcial as recuperações no 

EDO ocorrem em 75% sendo que 60% são em ZM. A ZREC demonstra associações 

estatísticas apenas quando analisado o Sucesso da jogada (χ
2
= 30,460; p<0.001) 

explicadas pelos valores de R, zM, F, pMD. Quando verificado a ZREC com o métodos 

de jogo ofensivo verificamos que existe uma tendência para recuperar a bola no EDO 

(contra-ataque: 51,9% e ataque posicional: 64,9%), mas que esta não define o modo 

como a equipa vai atacar posteriormente, não se registando associações significativas 

(χ
2 

=6,392; p>0.05) para uma significância de 5%. 

TS R cD zM 

ZREC 

F pDD pMD pDE PME 

Suc 0,0% 42,9% 14,3% 21,4%* 0,0% 14,3%* 0,0% 7,1% 

SucP 5,0% 15,0% 60,0%* 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Ins 16,8%* 42,6% 16,8% 4,0% 5,9% 2,0% 8,9% 3,0% 
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Tabela 3 – Dados referentes à variável ZREC em função do TPO. Legenda: ZREC - Zona recuperação da 

posse de bola; TPO – Tipo de processo ofensivo; R - Zona na retaguarda; cD – Zona central defensiva; 

zM – Zona central média; F – Zona frontal; pDD – Zona periférica defensiva direita; pMD – Zona 

periférica média direita; pDE – Zona periférica defensiva esquerda; pME – Zona periférica média 

esquerda; CA- Contra-ataque; AP – Ataque posicional 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Dados referentes à variável TREC em função do TS. Legenda: TREC – Tipo de recuperação 

da posse de bola; TS – Sucesso da jogada; Int – Intercepção; Des – Desarme; Erro – Erro do 

adversário; Suc- Sucesso; SucP – Sucesso Parcial; Ins – Insucesso 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao tipo de recuperação da posse de bola (TREC) a intercepção em jogadas de 

sucesso é a única situação com valores superiores a 60%. Sendo secundados pelos erros 

do adversário. A equipa do GDS recupera a posse de bola através da intercepção 

(44,4%) seguindo-se de desarme (32,4%) e, por fim, de erros do adversário (21,6%) não 

existindo, no entanto, associações significativas quer quando analisado com o sucesso 

da jogada (χ
2 

=4,999;p>0.05) quer quanto ao tipo de método ofensivo (χ
2 

=0,244; 

p>0.05). 

 

Tabela 5 – Dados referentes à variável TREC em função do TPO. Legenda: TREC –Tipo de recuperação 

da posse de bola; TPO – Tipo de processo ofensivo; Int – Intercepção; Des – Desarme; Erro – Erro do 

adversário; CA – Contra-ataque; AP – ataque posicional 

 

 

 

 

 

 

TPO R cD zM 

ZREC 

F pDD pMD pDE pME 

CA 14,8% 25,9% 25,9% 7,4% 9,3% 7,4% 7,4% 1,9% 

AP 13,5% 41,9% 23,0% 4,1% 2,7% 1,4% 8,1% 5,4% 

TS Int 

TREC 

Des Erro 

Suc 64,3% 14,3% 21,4% 

SucP 30,0% 40,0% 30,0% 

Ins 44,6% 35,6% 19,8% 

TPO Int 

TREC 

Des Erro 

CA 42,6% 36,1% 21,3% 

AP 45,9% 32,4% 21,6% 
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Tabela 6 – Dados referentes à variável JREC em função do TS. Legenda: JREC – Recuperador da posse 

de bola. TS – Sucesso da jogada; DD – Defesa direito; DCD – Defesa central direito; DCE – Defesa 

central esquerdo; DE – Defesa esquerdo; MDC – Médio defensivo centro; MC – Médio centro; MOC – 

Médio ofensivo centro; ED – Médio ala direito; EE – Médio ala esquerdo; AV – Avançado; Suc – 

Sucesso; SucP – Sucesso Parcial; Ins – Insucesso 

TS DD DCD DCE DE 

JREC 

MDC MC MOC ED EE AV 

Suc 14,3% 14,3% 21,4% 7,1% 21,4% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 14,3%* 

SucP 5,0% 20,0% 5,0% 5,0% 15,0% 35,0%* 10,0%* 0,0% 5,0% 0,0% 

Ins 13,9% 21,8% 19,8% 14,9% 12,9% 8,9% 2,0% 2,0% 3,0% 1,0% 

 

 

Figura 1 – Recuperador da posse de bola (JREC) 

 

Quanto ao JREC os centrais são os jogadores que mais bolas recuperam (DCD: 20,7%; 

DCE 20,3%) seguindo-se do médio defensivo (14,1%). Na posição de MDC 

encontramos uma relação directa entre a percentagem relativa de bolas recuperadas e o 

sucesso, relação inversa existe na posição do DCD. Sempre que os restantes jogadores 

do meio campo recuperam a bola nunca houve uma jogada de sucesso mas existe uma 

grande probabilidade de existir uma jogada com sucesso parcial, ocorrendo associações 

significativas neste caso. Deste modo, verifica-se associações significativas (χ
2
=30,842; 

p<0.001) provocadas pelas diferenças de valores entre o MC, MOC e AV este último 

com resultados significativamente superiores para as jogadas com sucesso. O sector 

defensivo é aquele que mais bolas recuperam com 63,7% subindo para 70,4% em 

jogadas de insucesso, contrastando contra os 57,1% em jogadas com sucesso. Ainda nas 
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jogadas com sucesso, 21% são recuperadas pelos jogadores do sector ofensivo contra os 

5,9% das jogadas com insucesso. O recuperador da posse de bola não define o método 

ofensivo a utilizar pela equipa, não se registando associações significativas (χ
2
=6,079; 

p>0.05). 

 

Tabela 7 – Dados referentes à variável JREC em função do TPO. Legenda: JREC – Recuperador da 

posse de bola. TPO – Tipo de processo ofensivo; DD – Defesa direito; DCD – Defesa central direito; 

DCE – Defesa central esquerdo; DE – Defesa esquerdo; MDC – Médio defensivo centro; MC – Médio 

centro; MOC – Médio ofensivo centro; ED – Médio ala direito; EE – Médio ala esquerdo; AV – 

Avançado; CA – contra-ataque; AP – Ataque posicional 

 

TPO DD DCD DCE DE 

JREC 

MDC MC MOC ED EE AV 

CA 11,5% 21,3% 14,8% 14,8% 14,8% 14,8% 3,3% 1,6% 0,0% 3,3% 

AP 13,5% 20,3% 20,3% 10,8% 13,5% 9,5% 2,7% 2,7% 5,4% 1,4% 

 

Tabela 8 – Dados referentes à variável AxB em função do TS. Legenda: AxB – Nº de jogadores de 

jogadores na zona de recuperação da posse de bola do Sesimbra e do opositor; TS – Sucesso da jogada; 

Suc – Sucesso; SucP – Sucesso Parcial; Ins - Insucesso 

TS 1x0 1x1 1x2 1x3 2x0 2x1 2x2 

AxB 

2x3 3x0 3x1 3x2 3x3 4x0 4x2 4x3 4x4 

Suc 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 14,3%* 0,0% 21,4% 21,4%* 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 

SucP 15,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 15,0% 5,0% 0,0% 10,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 

Ins 5,0% 7,9% 3,0% 3,0% 3,0% 16,8% 8,9% 1,0% 1,0% 9,9% 11,9% 11,9%* 1,0% 4,0% 7,9% 4,0% 

 

Quanto ao número de jogadores na zona da posse de bola, em média o GDS têm 2,5 

jogadores na zona no momento da recuperação contra uma média de 1,8 jogadores por 

parte do adversário. Encontramos uma tendência para recuperar a bola em situações de 

3x2 e de 2x1 (14,1%) seguindo-se da disposição de 2x2 (11,1%). Registam-se 

associações significativas quer quanto ao sucesso da jogada (χ
2
= 46,584; p<0.05) quer 

quanto ao processo ofensivo (χ
2
=23,091; p<0.05). Quanto ao sucesso da jogada as 

recuperações de bola em situações de 2x0 e de 2x3 têm valores significativamente 

superiores em jogadas de sucesso. Já as jogadas de insucesso têm associações 

provocadas pelas bolas recuperadas em disposições de 3x3. Quanto ao método ofensivo 

a utilizar as disposições de 1x3 são significativamente superiores em contra-ataque 

sendo que as situações de 3x2 e 3x3 são significativamente superiores em ataque 

posicional.  
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Tabela 9 – Dados referentes à variável AxB em função do TPO. Legenda: AxB – Nº de jogadores de 

jogadores na zona de recuperação da posse de bola do GDS e do opositor; TPO – Tipo de processo 

Ofensivo; CA – Contra-ataque; AP – Ataque posicional 

TPO 1x0 1x1 1x2 1x3 2x0 2x1 2x2 

AxB 

2x3 

 

3x0 3x1 3x2 3x3 4x0 4x2 4x3 4x4 

CA 3,3% 8,2% 3,3% 6,6%* 4,9% 13,1% 16,4% 4,9% 0,0% 11,5% 6,6% 3,3% 1,6% 3,3% 11,5% 1,6% 

AP 8,1% 6,8% 1,4% 0,0% 2,7% 14,9% 6,8% 2,7% 1,4% 6,8% 20,3%* 13,5%* 0,0% 4,1% 6,8% 4,1% 

 

Tabela 10 – Dados referentes à variável A-B em função do TS. Legenda: A-B Nº de jogadores do GDS 

menos o nº de jogadores do seu opositor; TS – Sucesso da jogada; Suc – Sucesso; SucP – Sucesso 

Parcial; Ins – Insucesso 

TS -2 -1 

A-B 

0 1 2 4 

Suc 7,1% 28,6% 21,4% 21,4% 21,4% 0,0% 

SucP 0,0% 5,0% 25,0% 55,0% 15,0% 0,0% 

Ins 2,0% 5,9% 33,7% 40,6% 16,8% 1,0% 

 

Em média, a equipa do GDS tem mais jogadores que o adversário na zona da 

recuperação da posse de bola (0,7) sendo que este valor se mantem em caso de 

insucesso, mas diminui ligeiramente em caso de sucesso (0,2). 64,3% das jogadas com 

sucesso ocorreram em igualdade ou superioridade versus 92,1% nos casos de insucesso. 

Não foram encontradas diferenças significativas para o sucesso da jogada (p> 0.05). 

Quanto ao processo ofensivo também não foram encontradas diferenças significativas 

(p>0.05). 

Tabela 11 – Dados referentes à variável A-B em função do TPO. Legenda: A-B Nº de jogadores do GDS 

menos o nº de jogadores do seu opositor; TPO – Tipo de processo Ofensivo; CA – Contra-ataque; AP – 

Ataque posicional 

TPO -2 -1 

A-B 

0 1 2 4 

CA 4,9% 8,2% 29,5% 34,4% 21,3% 1,6% 

AP 0,0% 8,1% 32,4% 45,9% 13,5% 0,0% 
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Tabela 12 – Dados referentes à variável SJFLB em função do TS Tabela 13 – Dados referentes à variável 

SJFLB em função do TPO. Legenda: SJFLB – Jogadores à frente da linha da bola do GDS no momento 

da recuperação da posse de bola; TS – Sucesso da jogada; Red – Reduzido; Med – Médio; Alt – Alto; 

Suc – Sucesso; SucP – Sucesso Parcial; Ins – Insucesso; TPO – Tipo processo ofensivo; CA – Contra-

ataque; AP – Ataque posicional 

 

TS Red 

SJFLB 

Med Alt 

Suc 28,6% 57,1% 14,3% 

SucP 20,0% 55,0% 25,0% 

Ins 16,8% 36,6% 46,5%* 

 

Quando verificamos o número de jogadores do GDS à frente da linha da bola no 

momento da recuperação, percebemos que este factor não faz diferenciar o método de 

jogo ofensivo (χ
2
=0,296; p>0.05) mas com associações marginais quanto ao sucesso da 

jogada (χ
2
= 8,141: p>0.05) justificando-se com diferenças estatisticamente superiores 

quando existe um alto número de jogadores à frente da linha da posse de bola no 

momento da recuperação da posse de bola. Percebemos que há uma relação directa entre 

o insucesso e o número de jogadores. Quanto mais jogadores maior a probabilidade de 

insucesso. Quando ao método ofensivo de jogo, quanto mais jogadores à frente da linha 

da bola, existe uma tendência para o ataque posicional. 

 

Tabela 14 – Dados referentes à variável ADVJFLB em função do TS Figura 15 – Dados referentes à 

variável ADVJFLB em função do TPO. Legenda: ADVJFLB – Jogadores atrás da linha da bola do 

adversário no momento da perda da posse de bola; TS – Sucesso da jogada; Red – Reduzido; Med – 

Médio; Alt – Alto; Suc – Sucesso; SucP – Sucesso Parcial; Ins – Insucesso; TPO – Tipo processo 

ofensivo GDS; CA – Contra-ataque; AP – Ataque posicional 

 

 

 

 

 

 

 

O número de jogadores à atrás da linha da bola, por parte do adversário (ADVJFLB), no 

momento da perda da posse de bola, não diferencia o sucesso da jogada (χ
2
=11,490; 

p>0.05) existindo, no entanto,  uma tendência para quanto menor o número de 

jogadores do adversário menor o sucesso, encontrando apenas associações 

TPO  Red 

SJFLB 

Med Alt 

CA 19,7% 42,6% 37,7% 

AP 17,6% 40,5% 41,9% 

TS Red 

ADVJLFB 

Med Alt 

Suc 7,1% 42,9% 50,0% 

SucP 5,0% 60,0%* 35,0% 

Ins 2,0% 27,7% 70,3%* 

TPO Red 

ADVJFLB 

Med Alt 

CA 6,6%* 34,4% 59,0% 

AP 0,0% 33,8% 66,2% 
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significativamente superiores para os valores médio quando a jogada teve sucesso 

parcial e valores elevado de jogadores adversários no caso de insucesso da jogada. 

Quanto ADVJFLB no momento da recuperação da posse de bola, verificamos que 

existem associações marginais quanto ao método de jogo ofensivo (χ
2
=4,808: p>0.05) 

havendo associações significativas superiores para o contra-ataque quando o adversário 

tem um reduzido número de jogadores atrás da linha da bola no momento da perda da 

bola. 

  

Figura 16 – Dados referentes à variável DIFJFLB em função do TS. Legenda: DIFJFLB – Diferença de 

jogadores à frente da linha da bola do GDS em relação ao seu adversário; TS – Sucesso da jogada; Suc 

– Sucesso; SucP – Sucesso Parcial; Ins – Insucesso 

TS -5 -4 -3 

DIFJFLB 

-2 -1 0 1 

Suc 0,0% 7,1% 14,3% 14,3% 35,7% 21,4% 7,1% 

SucP 5,0% 0,0% 10,0% 10,0% 40,0% 35,0% 0,0% 

Ins 0,0% 0,0% 8,9% 34,7% 38,6% 13,9% 4,0% 

 

O GDS tem, em média, menos 1,3 jogadores do que o adversário, no momento da 

recuperação da posse de bola, sendo este valor semelhante nas diversas situações em 

que analisamos o sucesso da jogada, alterando apenas ligeiramente no método ofensivo 

utilizado pela equipa (contra-ataque: -1,1; ataque posicional: -1,4). De notar que a 

equipa tem sucesso em igualdade ou superioridade à frente da linha da bola em 28,4% 

dos casos contra os 17,9% das jogadas com insucesso. Não foram encontradas 

diferenças significativas nem entre o sucesso da jogada (p>0.05) nem entre o método de 

jogo ofensivo utilizado (p>0.05) . 

 

Tabela 17 – Dados referentes à variável DIFJFLB em função do TPO. Legenda: DIFJFLB – Diferença 

de jogadores à frente da linha da bola do GDS em relação ao seu adversário; TPO – Tipo de processo 

Ofensivo; CA – Contra-ataque; AP – Ataque posicional  

TPO -5 -4 -3 

DIFJFLB 

-2 -1 0 1 

CA 1,6% 0,0% 3,3% 26,2% 45,9% 18,0% 4,9% 

Ap 0,0% 1,4% 14,9% 31,1% 32,4% 17,6% 2,7% 
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Tabela 18 – Dados referentes à variável 1P em função do TS. Legenda: 1P – Primeiro passe efectuado 

após a recuperação da posse de bola; TS – Sucesso da jogada; CM – passe curto/médio L – lateral; A – 

Atrasado; DD Diagonal defensiva; DO - Diagonal ofensiva; P – Profundidade; Z – Zona; Cond – A 

transposição da bola para fora da zona de recuperação da posse de bola foi efectuada através da 

condução em vez de passe; L L – Passe longo lateral; L DO – Passe longo na diagonal ofensiva; L P – 

Passe longo em profundidade, Suc – Sucesso; SucP – Sucesso parcial; Ins - Insuceso 

 

Na fase do desenvolvimento do processo ofensivo o tipo de primeiro passe (1P) mais 

utilizado logo após a recuperação da posse de bola foi o passe curto com 69,6% não 

diferenciando muito estes valores em caso de sucesso (71,4%) ou insucesso (70,3%). O 

Passe longo como 1P foi utilizado em 19,3% das vezes, ocorrendo apenas em 14,3% das 

jogadas com sucesso e estando perto dos valores da média nas jogadas de insucesso 

(17,8%). A condução de bola como forma de sair da zona de recuperação da posse de 

bola foi efectuada em 11,1% das vezes tendo tido valores próximos em caso de sucesso 

(14,3%) e insucesso (11,9%). De realçar que nunca houve uma jogada de sucesso 

quando houve um passe para uma zona atrás independentemente da direcção 

(curto/médio atrasado e diagonal defensiva). Sempre que o passe foi em profundidade 

(quer seja curto, médio ou longa distância a equipa também nunca conseguiu atingir o 

sucesso. Para qualquer tipo de sucesso o passe na zona é o passe preferencial da equipa 

do GDS. Quando a equipa efectua o passe lateralmente seja em curta, média ou longa 

distância, tem tendência para atingir o sucesso. São exactamente os valores respeitantes 

aos passes curto/médio lateral e longo lateral que marcam as associações significativas 

no sucesso da jogada (χ
2
=32,240; p<0.05). Os valores de passe longo em profundidade 

que marcam a diferença numa situação de sucesso parcial. O 1P parece diferenciar o 

processo ofensivo da equipa. Nas situações de ataque posicional o 1P é curto em 81,1% 

das vezes ocorrendo apenas em 55,7% das vezes nas situações de CA. No caso do passe 

longo em ataque posicional é de 6,8% aumentando para 34,4% das vezes quando a 

equipa opta pelo contra-ataque A condução de bola, como forma de sair da zona de 

TS CM L CM A 

CM 

DD 

CM 

DO 

1P 

 

 

CM P CM Z Cond L L L DO L P 

Suc 28,6%* 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 35,7% 14,3% 7,1%* 7,1% 0,0% 

SucP 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 35,0% 5,0% 0,0% 0,0% 30,0%* 

Ins 5,9% 4,0% 1,0% 9,9% 22,8% 26,7% 11,9% 0,0% 6,9% 10,9% 
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recuperação da posse de bola, ocorre em valores relativos semelhantes (ataque 

posicional: 12,2%; contra-ataque: 9,8%). A equipa nunca optou por um 1P atrasado 

quando desejou fazer um contra-ataque, optando sempre também por este processo 

ofensivo quando efectuava passes longos na lateral e diagonal ofensiva sendo que nesta 

última verificam-se associações significativas. O passe em profundidade foi o mais 

utilizado no caso do contra-ataque (curto:26,2%; longo:19,7%) sendo nesta última que 

ocorrem associações significativas. Existe uma tendência para o AP quando o 1P é 

transmitido na mesma zona verificando-se associações significativas nesta situação e 

nos passes curto atrasado (χ
2
=30,840; p<0,01).  

 

 Tabela 19 – Dados referentes à variável 1P em função do TPO. Legenda: 1P – Primeiro passe efectuado 

após a recuperação da posse de bola; TPO – Tipo de processo ofensivo; CM – passe curto/médio L – 

lateral; A – Atrasado; DD Diagonal defensiva; DO - Diagonal ofensiva; P – Profundidade; Z – Zona; 

Cond – A transposição da bola para fora da zona de recuperação da posse de bola foi efectuada através 

da condução em vez de passe; L L – Passe longo lateral; L DO – Passe longo na diagonal ofensiva; L P 

– Passe longo em profundidade, CA – Contra-ataque; AP – ataque posicional 

TPO CM L CM A 

CM 

DD 

CM 

DO 

1P 

 

 

CM P C Z Cond L L L DO L P 

CA 6,6% 0,0% 0,0% 8,2% 26,2% 14,8% 9,8% 1,6% 13,1%* 19,7%* 

AP 8,1% 6,8%* 1,4% 9,5% 14,9% 40,5%* 12,2% 0,0% 0,0% 6,8% 

 

Tabela 20 – Dados referentes à variável NJE em função do TS Tabela 21 – Dados referentes à variável 

NJE em função do TPO. Legenda: NJE – Nº de jogadores envolvidos na jogada. TS – Sucesso da jogada; 

Red – Reduzido; Med – Médio; Alt – Alto; Suc – Sucesso; SucP – Sucesso parcial; Ins – Insucesso; TPO 

– Tipo de processo ofensivo; CA – Contra-ataque; AP – Ataque posicional 

TS  Red 

NJE 

Med Alt 

Suc 28,6% 42,9% 28,6% 

SucP 65,0% 20,0% 15,0% 

Ins 53,5% 34,7% 11,9% 

  
 

Quanto à parte geral do processo ofensivo em mais de metade das vezes a equipa apenas 

utiliza até 2 jogadores por jogada (52,6%) e em grande parte até 4 jogadores (85,9%). 

TPO  Red 

NJE 

Med Alt 

CA 65,6%* 27,9% 6,6% 

AP 41,9% 37,8% 20,3%* 
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Deste modo, a equipa apenas em 14,1% das jogadas utilizou mais de 4 jogadores sendo 

que este valor relativo sobe para 28,6% nas jogadas de sucesso, sendo apenas de 11,9% 

nas jogadas de insucesso. Verificamos quando são utilizados um número reduzido de 

jogadores, 53,5% a jogada acaba com insucesso comparativamente aos 28,6% nas 

jogadas com sucesso. Não se verificaram, no entanto, associações significativas (χ
2
= 

6,240; p>0.05) . O método de jogo ofensivo utilizado diferencia de acordo com o 

número de jogadores que entram na jogada (χ
2
=8,991; p<0.01) explicadas pelas 

associações entre os resultados obtidos nas categorias “reduzido” e “alta”, sendo que na 

primeira são significativamente superiores no caso do contra-ataque e na segunda são 

superiores no ataque posicional. 

Tabela 22 – Dados referentes à variável TMP em função do TS Tabela 23 – Dados referentes à variável 

TMP em função do TPO. Legenda: TMP : Tempo de ataque; TS – Sucesso da jogada; Red – Reduzido; 

Suc – Sucesso; SucP – Sucesso parcial; Ins – Insucesso; TPO – Tipo processo ofensivo; CA – Contra-

ataque; AP – Ataque posicional 

 

 

Em mais de metade das jogadas (58,5%) o ataque durou até 8 segundos, sendo de 

74,8% das jogadas duram até 12 segundos. Existe mesmo uma tendência inversa do 

tempo em relação ao número de ocorrências. Essa tendência também ocorre nas 

situações de sucesso e insucesso, havendo, no entanto, associações entre o valor 

máximo e mínimo de cada uma (Sucesso: 21,4%; Insucesso: 49,5%). O sucesso da 

jogada é independente dos resultados do tempo da jogada (χ
 2

= 9,204; p>0.05). O tipo 

de processo ofensivo utilizado pela equipa não é independente do tempo de duração da 

jogada (X
2
=9,091; p<0.05). Estas associações ocorrem nos grupos reduzido e alto. 

 

 

 

 

 

 

TS Red 

TMP 

Médio Moderado Alto 

Suc 35,7% 28,6% 21,4% 14,3% 

SucP 70,0% 0,0% 20,0% 10,0% 

Ins 59,4% 17,8% 12,9% 9,9% 

TPO Red 

TMP 

Médio Moderado Alto 

CA 70,5%* 13,1% 13,1% 3,3% 

AP 48,6% 18,9% 16,2% 16,2%* 
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Tabela 24 – Dados referentes à variável TPO em função do TS Legenda: TPO – Tipo processo ofensivo; 

TS – Sucesso da jogada; CA – Contra-ataque; AP – Ataque posicional, Suc – Sucesso; SucP – Sucesso 

parcial; Ins – Insucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ainda fizermos uma comparação entre estas duas variáveis, percebemos que a taxa de 

sucesso numa jogada do GDS é de 10,4% sendo a taxa de insucesso de 74,8%. Esta taxa 

de sucesso sobe para 16,4% no caso dos contra-ataques contra apenas 5,4% no ataque 

posicional. Quanto a taxa de insucesso desce para 63,9% nos casos de contra-ataque e 

sobe para 83,8% nos casos de insucesso. São nestes casos que ocorrem precisamente as 

associações significativas (X
2
= 7,297; p<0.05). 

Quanto à taxa de contra-ataques desta equipa é de 45,2% subindo para 71% nas jogadas 

de sucesso. Apesar de a equipa do GDS efectuar 54,8% das investidas em ataque 

posicional, apenas nas jogadas que finalizam com insucesso, tem um valor relativo 

superior ao contra-ataque. Existe assim uma relação inversa entre o sucesso e o ataque 

posicional, e uma relação directa entre o contra-ataque e o sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 

TPO 

CA 

 

AP 

suc 71%* 29% 

sucp 60% 40% 

ins 39% 61%* 
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5. DISCUSSÃO 

O objectivo deste trabalho consiste em perceber de que forma o modo em que a bola é 

recuperada faz diferenciar o sucesso da jogada e o método de jogo ofensivo. 

Denota-se que em caso de recuperação da posse de bola nos sectores mais avançados 

das zonas exteriores ao espaço defensivo ocupado ocorre um maior sucesso do que 

quando se recupera em zonas mais recuadas, apesar de em caso de sucesso ou insucesso 

a zona preferencial de recuperação da posse de bola ser na zona central. Deste modo, 

verifica-se mais facilmente sucesso quando são os jogadores da frente a recuperar a 

bola. Tendo por base critérios de análise diferentes, os resultados são idênticos aos de 

Barbosa (2009) onde o local, em que a bola foi recuperada, com o maior número de 

sequências ofensivas com finalização foi no sector mais ofensivo. O tipo de recuperação 

de posse de bola não difere o sucesso da jogada. No entanto, devem ser criadas as 

condições para que a equipa recupere a bola através da intercepção, visto que as jogadas 

de sucesso iniciaram-se através da intercepção em 64,3%. Valor muito superior ao 

encontrado por Nascimento (2008) de 31%, estando este valor deflacionado por o autor 

ter englobando as situações não dinâmicas de recuperação da posse de bola (lançamento 

de linha lateral, pontapé de baliza, golo sofrido, fora de jogo). Ramos (2009) e Silva 

(2007) também concluíram que a intercepção é a forma como a equipa recupera mais 

bolas. 

A taxa de sucesso da equipa é de 10,4%, esta percentagem sobe para 66,6% quando é o 

avançado a recuperar a bola. Este valor está em sintonia com as recuperações na zona 

frontal, visto que a tendência é que seja o avançado a recuperar a bola nesta zona. De 

realçar que o médio defensivo é o único jogador que a sua importância relativa sobe à 

medida que o sucesso da jogada aumenta. O oposto ocorre com o DCD, que também 

está em sintonia com o facto de quando se recupera as bolas na zona na retaguarda a 

equipa não conseguir atingir o sucesso. Verificamos então que quando são jogadores do 

sector ofensivo a taxa de sucesso aumenta, já quando são os jogadores do sector 

defensivo a recuperar a posse de bola a taxa de insucesso incrementa. Taxa de sucesso 

idêntica ao encontrado por Barbosa (2009) e Ramos (2009). 

Quanto ao número de jogadores na zona no momento da recuperação verificamos que 

existe associações estatisticamente significativas de sucesso em situações de 2x0 e de 

2x3, e se a esta última situação adicionarmos um avançado (3x3) já encontramos 
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associações significativas para as jogadas de insucesso. Estas associações ocorrem 

muito pelos acontecimentos imprevistos após a recuperação da bola. Por vezes 3 defesas 

não reagem dando espaço para o adversário efectuar a sua jogada, por outro, em 

situações de 3x0 ocasionalmente demora-se muito tempo no passe e na recepção dando 

espaço e tempo para o adversário recuperar a bola, algumas vezes ainda dentro da 

mesma zona de recuperação. A diferença entre jogadores na zona não é um factor que 

influencie o sucesso da jogada no GDS. O sucesso da jogada é apenas ligeiramente 

influenciado pelo número de jogadores do GDS à frente da linha da bola. Verifica-se 

uma relação inversa entre o sucesso e o número de jogadores, encontrando apenas 

associações para o alto número de jogadores e o insucesso. Os resultados demonstram 

então que quando o Sesimbra tem muitos jogadores à frente da linha da bola também o 

adversário tem, e quanto maior o número de defesas, maior a dificuldade em marcar e 

assim, quando existem menos jogadores do Sesimbra (também existem menos defesas 

do adversário) e desse modo a taxa de sucesso em termos relativos aumenta. Em 70% 

dos casos em que a equipa teve insucesso o adversário tinha mais de 6 jogadores atrás 

da linha da bola no momento da perda, sendo apenas de 2% quando tinha menos de 3 

jogadores, existe assim,  uma relação inversa entre o número de jogadores e o sucesso 

da equipa do GDS. A diferença de jogadores à frente da linha da bola não é um factor 

que diferencie o sucesso da jogada. Deste modo, percebemos que o número de 

jogadores à frente da linha da bola demonstra ser importante, quando existe um número 

reduzido de jogadores à frente da linha da bola, tanto do GDS como do adversário, 

provavelmente a equipa recuperou em zonas superiores do terreno, talvez pelo 

avançado, tendo mais possibilidade de ter sucesso. Quando este valor aumenta, significa 

provavelmente que recuperou na zona de retaguarda e nas zonas defensivas, tendo 

também pela frente mais adversários pela frente para ultrapassar, aumentando assim a 

taxa de insucesso. 

O passe lateral parece fazer a diferença no sucesso da equipa, seja em passe longo ou 

curto. Silva (2007) também tinha o passe lateral (com valor igual com o passe frontal) 

como primeiro passe após a recuperação da posse de bola, nas jogadas com sucesso. 

Nascimento (2008) verificou que nas jogadas com sucesso o passe em profundidade 

ocorria mais vezes secundado com valores muito próximos do passe lateral. Sempre que 

o passe foi atrasado, a equipa nunca conseguiu efectuar uma jogada de sucesso, 
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demonstrando mais uma vez a dificuldade de ultrapassar um elevado número de 

jogadores. Ao contrário da bibliografia investigada quando a equipa efectuou um passe 

em profundidade nunca ter ocorrido uma jogada de sucesso, havendo, no entanto, no 

caso do passe longo em profundidade, associações para o sucesso parcial. Isto pode 

dever-se a pouca capacidade da equipa em guardar a bola nos jogadores da frente 

quando pouco apoiados, garantindo faltas perto da grande área adversária.  

O tipo de sucesso não é influenciado pelo tempo da jogada. Percebemos que quanto 

maior o tempo, tanto a taxa de sucesso como de insucesso decresce, sendo também 

curioso de ver que quando o processo ofensivo teve mais de 18 segundos a sua taxa 

relativa sobe à medida que aumenta o sucesso. Em mais de metade das jogadas (58,5%) 

o ataque durou até 8 segundos, sendo de 74,8% das jogadas duram até 12 segundos. 

Estes valores encontram-se longe dos verificados por Garganta (1997) onde as 

sequências ofensivas das jogadas de alto rendimento duravam em média 32 segundos 

Em mais de metade das vezes o GDS utiliza até 2 jogadores por jogada (52,4%), isto 

deve-se a um grande número de jogadas que a equipa estando pressionada tenta um 

passe que é falhado acabando assim por se perder a bola e sendo apenas 1 ou 2 

jogadores utilizados. Quando são utilizados 3 ou 4 jogadores é quando se obteve a 

maior taxa de sucesso, talvez pelo facto de haver uma grande percentagem relativa de 

situações em que, como mencionado anteriormente, 1 jogador recupera e perde 

posteriormente por estar pressionado, e esse facto em termos relativos não ocorre tantas 

vezes, e quando se consegue integrar 3 ou 4 jogadores na mesma jogada, significa que 

já houve oportunidade para criar uma jogada mais evoluída. Barros (2002) é quem 

esteve mais perto dos nossos valores com 3,5 jogadores por jogada, sendo que restantes 

autores se distanciaram Silva (2007) com 4,4 jogadores, subindo para 4,7 nas jogadas 

com finalização, Garganta (1997) com 5,4, Barbosa(2009) numa análise ao 1º e 2º 

classificados do campeonatos português da 1ª divisão com 5,7. 

Quanto à taxa de sucesso relativamente ao processo ofensivo é notório que a equipa tem 

mais sucesso em contra-ataque do que em ataque posicional, sendo mesmo que em 71% 

das situações que houve sucesso foi em contra-ataque. Estes resultados estão de acordo 

com Barbosa (2009) onde as equipas tiveram mais sequências positivas através de 

contra-ataque do que em ataque posicional. Na situação oposta, em 61% das jogadas em 

que subsistiu insucesso o método ofensivo utilizado foi o ataque posicional. 
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Quanto ao tipo de processo ofensivo utilizado os valores de recuperação no espaço 

defensivo ocupado foi muito semelhante. Realce para o facto de uma percentagem 

relativa superior na zona retaguarda no caso do contra-ataque, talvez devido às situações 

em que a equipa recuperando em situações difíceis tentou rapidamente colocar a bola na 

frente, sendo essas situações cotadas de contra-ataque. 

Tal como ocorrera no sucesso da jogada, o tipo de recuperação não interfere o tipo de 

processo ofensivo. O p=0,902 é notório de como os resultados são muito semelhantes. 

Do mesmo modo, o jogador que recupera a posse de bola não faz diferenciar o tipo de 

processo ofensivo. 

Quanto ao número de jogadores na zona verificamos que nas situações de 1x3 ocorreu 

sempre contra-ataque, sendo que nas situações de 3x2 e 3x3 houve uma tendência para 

o ataque posicional. O número de jogadores do GDS à frente da linha da bola menos os 

do adversário não teve diferenças significativas para o sucesso nem para o método de 

jogo ofensivo. 

O número de jogadores do Sesimbra à frente da linha da bola com um p=0,889 

demonstra as semelhanças nesta situação pela escolha do processo ofensivo. Já quando 

o adversário tinha menos de 4 jogadores atrás da linha da bola, o GDS optou sempre 

pelo contra-ataque. A diferença de jogadores à frente da linha da bola tal como 

acontecera no sucesso da jogada não teve diferenças significativas para o método 

ofensivo utilizado. 

O primeiro passe influencia o método ofensivo utilizado pela equipa. Esta tendência 

também ocorre pela forma como foi considerada os passes longos, sendo considerados 

de contra-ataque sempre que existiu intensão de chegar rapidamente à área adversária. 

Quando a equipa no primeiro passe efectua passes curtos tende para o ataque posicional 

(excepto o passe curto em profundidade, situação esta que é a que tem o maior valor 

relativo nas situações de contra-ataque) havendo grandes associações no passe 

curto/médio atrasado e na zona.  

O método de jogo ofensivo é influenciado pelo número de jogadores envolvidos. Há 

uma tendência para uma jogada com menos jogadores ser feita em contra-ataque. Dois 

terços das jogadas em contra-ataque foram efectuadas com um número reduzido de 

jogadores encontrando-se aqui as associações. Também este valor está inflacionado 

pelas situações em que um jogador recupera e rapidamente tenta por na frente com 
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intensão de atacar acabado o receptor por perder a posse da bola. Tal como o esperado 

um maior número de jogador tem um valor relativo superior para o ataque posicional. 

O processo ofensivo é influenciado pelo tempo da jogada. Os contra-ataques têm 

tendência a durar menos tempo que as jogadas em ataque posicional como era esperado.  

 

6. CONCLUSÃO 

O presente estudo permitiu concluir que a análise do processo ofensivo recorrendo à 

metodologia observacional, permite o estabelecimento de associações entre diferentes 

processos ofensivos ou tipos de sucesso da mesma equipa através de variáveis 

qualitativas e/ou quantitativas. Da análise efectuada podemos depreender que são vários 

os parâmetros que fazem diferir uma jogada de sucesso de uma de insucesso. A 

recuperação da bola na zona frontal e zona periférica média direita tem tendência para 

atingir uma jogada de sucesso, ao contrário de uma bola recuperada na zona recuada 

onde nunca conseguimos atingir sucesso. Quando é o avançado a recuperar a posse de 

bola verifica-se maior probabilidade para o sucesso. Quando o GDS e/ou o adversário 

têm muitos jogadores à frente da linha da bola, no momento da recuperação da posse de 

bola, verifica-se uma tendência para que a jogada tenha insucesso. 

Começar com um passe lateral após a recuperação da posse de bola, seja este curto 

médio ou longo tende para um efeito positivo no sucesso da jogada. 

Após a recuperação da posse de bola, quando o GDS efectua um CA existe uma 

probabilidade maior de obter sucesso do que quando opta pelo ataque posicional. 

Deste modo, o treinador com este tipo de ferramentas, tem um maior numero de 

informações no momento do feedback a dar aos jogadores, no planeamento do 

microciclo de treino e nas modificações a fazer ao modelo de jogo. 
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Anexos 
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Tabela 25 – Quadro de referência para a observação 

Fases do 

Processo 

Ofensivo 

Variáveis observadas Definição conceptual Categorias Esquema 

In
íc

io
 d

o
 p

ro
ce

ss
o

 o
fe

n
si

v
o

 (
IP

O
) 

 

Zona de recuperação da 

posse de bola (ZREC) 

 

Zona onde ocorre a recuperação da 

posse de bola 

R- zona na retaguarda 

cD – Zona central defensiva 

pDD – zona periférica defensiva direita 

pDE – zona periférica defensiva esquerda 

cM – zona central média 

pMD – zona periférica média direita 

pME- zona periférica média esquerda 

F - zona frontal 

 

 
Adapt. Seabra & Dantas 2006 

Tipo de recuperação da 

posse de bola (TREC) 

Acção utilizada para a recuperação 

da posse de bola 

Int - Intercepção 

Des – Desarme 

Erro – Erro do adversário 

 

 

Recuperador da posse 

de bola (JREC) 

Jogador que recuperou a posse de 

bola mesmo que não tenha ficado 

na sua posse (Ex: através do 

desarme tenha ido para outro 

jogador da sua equipa) 

DD- Defesa direito 

DCD- Defesa central direito 

DCE-  Defesa central esquerdo 

DE- Defesa esquerdo 

MDC- Médio defensivo 

MC- Médio centro 

MOC- Médio ofensivo 

ED- Extremo direito 

EE- Extremo esquerdo 

AV- Avançado 

 

 

N.º de jogadores na 

zona (AxB) 

 

 

Vai ser feita uma contagem do 

número de jogadores do Sesimbra e 

do opositor na zona de recuperação 

 

 

Defensivo 
intermédio 
defensivo 

intermédio 
ofensivo 

Ofensivo 

esquerda DE IDE IOE OE 

central 
esquerda DCE IDCE IODE OCE 

central 
direita DCD IDCD IOCD OCD 

Direita DD IDD IOD OD 

 

Adapt. Garganta (1997) 
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Diferença de jogadores 

na zona (A-B) 

 

 

 

N.º de jogadores à 

frente da linha da bola 

no momento de 

recuperação (JFLB) 

 

 

Diferença de jogadores 

à frente da linha da bola 

no momento de 

recuperação (DIFJFLB) 

Consiste na diferença de jogadores 

do GDS menos os jogadores do 

adversário na zona de recuperação 

 

 

Contagem do número de jogadores 

que se encontram à frente da linha 

da bola quer do Sesimbra quer do 

Adversário 

 

 

 

Diferençado numero de jogadores à 

frente da linha da bola do GDS 

comparativamente ao adversário. 

 

 

 

 

 

Sesimbra (SJFLB) 

Adversário 

(ADVJFLB) 

Reduzido: 0 a 3 

Médio: 4 a 6 

Alto: mais de 7 
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D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 d

o
 p

ro
ce

ss
o

 o
fe

n
si

v
o

 (
D

P
O

) 
Primeiro passe (1P) Tipo de acção técnica utilizada logo 

após a recuperação da posse de bola 

entre jogadores do GDS 

Tipos de passe: 
 

Curto/médio (C/M): sempre que o passe 

for efectuado dentro da mesma zona ou 

para uma zona adjacente 

 

Longo (L): Sempre que o passe seja 

efectuado para uma zona não 

correspondente ao critério do passe longo 

 

 
Defensivo 

intermédio 
defensivo 

intermédio 
ofensivo 

Ofensivo 

esquerda DE IDE IOE OE 

central 
esquerda DCE IDCE IODE OCE 

central 
direita DCD IDCD  IOCD OCD 

direita 
DD IDD IOD OD 

Adapt. Garganta (1997) 

Lateral (L): sempre que um passe seja 

para o lado (mudando de zona apenas em 

termos de corredor) ex: IDCD - IDCE 

 

Atrasado (A): sempre que o passe seja 

efectuado para trás (mudando de zona 

apenas de sector) ex: IDCD- DCD 

 

Diagonal defensiva (DD): sempre que o 

passe seja efectuado na diagonal (recuando 

um sector e um sector) ex: IDCD - DCE 

 

Diagonal ofensiva (DO): sempre que o 

passe seja efectuado na diagonal 

(Avançando um sector e um sector)ex: 

IDCD-IODE 

 

Profundidade (P): sempre que o passe 

seja efectuado para a frente (mudando de 

zona apenas de sector) ex:IDCD-IOCD 

 

Na zona (Z): sempre que o passe for feito 

dentro da mesma zona de recuperação. Ex: 

IDCD – IDCD 

 

Condução (Cond): não existiu passe para 

retirar a bola do local de recuperação mas 

sim condução da posse de bola. 
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G
lo

b
al

id
ad

e 
d
o

 p
ro

ce
ss

o
 o

fe
n
si

v
o

 (
G

P
O

) 

Tempo de ataque 

(TMP) 

Tempo que medeia a recuperação da 

posse de bola e o fim da jogada 

Reduzido: até 8 segundos 

Médio: 8- 12 segundos 

Moderado: 12-18 segundos 

Elevado: mais de 18 segundos 

 

 

Número de 

jogadores 

envolvidos (NJE) 

 

Número de jogadores que têm contacto 

directo com abola 

 

Reduzido: 1-3 jogadores 

Médio: 4-7 jogadores 

Elevado: mais de 7 jogadores 

 

 

Sucesso da jogada 

(TS) 

 

 

Quantificação do sucesso da transição 

ofensiva 

 

 

Suc – Sucesso 

SucP – Sucesso parcial 

Ins - Insucesso 

 

 

Tipo de processo 

ofensivo (TPO) 

 

 

Qualificação da transição 

 

 

CA – Contra-ataque 

AP – Ataque Posicional 


