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INTRODUÇÃO

O desempenho no futebol depende da relação entre requisitos técni-
cos, táticos, físico-fisiológicos e psicológicos (AGUIAR et al., 2012) que tem 
sido trabalhados de maneira isolada (TESSITORE et al., 2006; DAVIDS et al., 
2013). Como se sabe que os exercícios só alcançarão um alto benefício quan-
do os estímulos de treino forem similares às demandas competitivas geradas 
pelo próprio jogo (MALLO; NAVARRO, 2008), é de suma importância que 
sejam desenvolvidos meios de treinamento capazes de reproduzir a demanda 
real do jogo de futebol. Os Pequenos Jogos, também chamados de “Estruturas 
Funcionais”, “Deliberate Play”, “Small-Sided Games” e Jogos Reduzidos, tem 



R. Min. Educ. Fís., Viçosa, Edição Especial, n. 9, p. 676-683, 2013 677

sido utilizados com o objetivo de reproduzir as demandas reais do jogo e trei-
nar, de maneira integrada, componentes técnicos, táticos, físico-fisiológicos 
e psicológicos inerentes ao desempenho no futebol (HILL-HASS et al., 2009; 
RAMPININI et al., 2007, IMPELLIZZERI et al., 2006).

A utilização desta metodologia vem sendo estudada na tentativa de ve-
rificar a validade de sua aplicação sob diferentes configurações (tamanho do 
campo, regras, limitações técnico-táticas) e constelações (número de jogado-
res) (BEKRIS et al., 2012; CLEMENTE et al., 2012; HARRIS; O’CONNOR, 
2012; COSTA et al., 2011; DELLAL et al., 2011; CASAMICHANA; CASTEL-
LANO, 2010; RAMPININI et al., 2007; IMPELLIZZERI et al., 2006). Entre-
tanto, ainda existem configurações e constelações que não foram verificadas.

Para este estudo foi utilizado o Teste de Conhecimento Tático Proces-
sual: Orientação Esportiva (TCTP:OE) que permite avaliar o comportamen-
to tático individual em situações de jogos reduzidos. A primeira versão do 
TCTP:OE foi estabelecida a partir das ações táticas confirmadas por meio do 
cálculo do coeficiente de validade de conteúdo (CVC) proposto Hernandez-
-Nieto (2002) contendo 18 itens. O CVC foi calculado a partir da clareza da 
imagem, pertinência prática e relevância teórica, para cada item do instru-
mento (CVCc) e para o instrumento como um todo (CVCt). Na escala para 
avaliação do conhecimento tático processual nos jogos coletivos de invasão 
proposta por Morales, Aburachid e Greco (2011) para o futebol, o cálculo 
do CVC para clareza de imagem foi de CVCt – 0,81, para pertinência prática 
CVCt – 0,80 e para relevância teórica CVCt – 0,80. .A validade de construto 
do TCTP:OE foi determinada, por meio da análise fatorial exploratória (AFE). 
O método utilizado foi o de componentes principais com rotação ortogonal 
Varimax e normalização Kaiser. Já a Fiabilidade do TCTP:OE foi estabelecida, 
por meio do método teste re-teste em dias diferentes. O intervalo de tempo 
entre uma observação e a outra foi de 07 dias. A técnica usada foi a correla-
ção intraclasse (ICC), considerando no mínimo 10% da amostra total. Para 
este estudo 154 participantes foram reavaliados, configurando 27% da amostra 
(TABACHNICK; FIDELL, 1989).

A partir da Análise Fatorial Exploratória, foram identificados cinco 
itens que carregaram satisfatoriamente em um dos dois fatores definidos pelo 
critério dos autovalores ou regra de Kaiser. Assim, os itens 1.1 “Movimenta-se 
procurando receber a bola” (Jogador sem bola no ataque) e 2.2 “Passa ao colega  
sem marcação e posiciona-se para receber” (Jogador com bola no ataque), re-
lacionados a situações de ataque, e os itens 3.3 “Apoia aos colegas na defesa 
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(cobertura) quando são superados pelo adversário” (Marcador do jogador sem 
bola), 3.4 “Apoia ao colega na defesa quando o jogador com bola tem dificul-
dade para dominá-la” (Marcador do jogador sem bola) e 4.4 “Pressiona ao 
adversário levando-o para os cantos do campo de jogo” (Marcador do jogador 
com bola) associados a situações de defesa, compõe a versão final do teste.

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento 
tático individual de jogadores de futebol em três situações de jogo reduzido na 
constelação 3x3: i) Manutenção de Posse de Bola (MPB); ii) Com finalização 
mas sem a regra de impedimento (CFSI); iii) Com finalização e com a regra de 
impedimento (CFCI).

MÉTODOS

Amostra

Nove atletas universitários com idade média de 21,5 anos (+/- 3,2) e 
tempo de prática deliberada de 4,6 anos (+/-3 anos) participaram da coleta. 
Foram realizados 9 Pequenos Jogos, 3 para cada situação prevista.

Procedimentos de coleta

A coleta foi feita em um campo de 36mx27m (COSTA et al., 2011), com 
duas balizas (6mx2m) posicionadas, para os jogos com finalização, nas duas 
linhas de fundo. O estudo foi realizado em um único dia, tendo cada jogo a 
duração de 3 minutos e um intervalo de 5 minutos entre eles. Durante a coleta 
optou-se pela aleatorização na ordem de realização dos Pequenos Jogos. Foi 
afixada uma câmera na diagonal do campo de jogo para registro das cenas. 
Vale ressaltar, ainda, que todas equipes enfrentaram-se o mesmo número de 
vezes e participaram do mesmo número de situações.

Análise dos dados

Os dados foram analisados utilizando-se os programas estatísticos SPSS 
20.0 e XLSTAT para Excel. Foi realizado teste de normalidade de Shapiro-Wilk 
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e foi realizada análise de variância através do uso de estatística não-paramétri-
ca com o teste de Kruskall-Wallis pra verificar diferenças significativas entre 
os grupos.

RESULTADOS

O gráfico abaixo apresenta os dados para as três situações de Pequenos 
Jogos analisadas em cada um dos cinco comportamentos táticos individuais.

Gráfico 1 - Comparação das frequências de comportamentos táticos individuais  
entre as três situações de Pequenos Jogos. * Diferença significativa. p<0,05.

O gráfico seguinte apresenta o comparativo entre as ações realizadas 
com a posse da bola (item 2.2) ou na marcação do portador (4.4) e as ações 
sem a posse de bola (2.3, 3.3 e 4.4).

Gráfico 2 - Comparação das ações com e sem relação direta com a bola. * Diferença no 
mesmo grupo. p<0,1. ** Diferença para a mesma situação nos grupos CFSI e CFCI. p<0,1.

O último gráfico apresenta, para cada uma das três situações, a compa-
ração entre as ações no ataque (1.1 e 2.3) e na defesa (3.3, 3.4 e 4.4).
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Gráfico 3 - Comparação das ações no ataque e na defesa nos diferentes Pequenos  
Jogos. * Diferença no mesmo grupo. P<0,0001. ** Diferença para a mesma situação  

nos grupos CFSI e CFCI. P<0,1.

DISCUSSÃO

A situação de Manutenção de Posse de Bola apresentou, em apenas uma 
variável, diferença significativa para as demais. Observou-se um maior núme-
ro de ações relacionadas à execução de passes e movimentação para desmar-
cação (item 2.3), de ações com a posse de bola (ou na marcação do portador) 
e de ações no ataque comparativamente às demais situações (CFSI e CFCI). O 
estudo de Silva (2008) encontrou menores valores de ações técnico-táticas em 
uma situação de MPB do que em situações de finalização. Estes dados revelam 
a necessidade de aprofundamento na investigação de diferenças entre situa-
ções de Manutenção de Posse de Bola e jogo com Finalização.

Ao comparar as situações de Finalização com e sem a regra do impedi-
mento não foram encontradas diferenças significativas em nenhuma das va-
riáveis investigadas. Costa et al., (2010) também não encontraram diferenças 
significativas entre estas duas situações para diferentes tipos de terreno, tama-
nhos da baliza e tempo de jogo. Contudo, a inclusão da regra do impedimento 
revela-se como uma possibilidade de dificultar cognitivamente o jogo e por 
isso, sugere-se maiores investigações para verificar possíveis diferenças entre 
os dois protocolos.

Os dados apresentados revelam um baixo número de ações táticas indi-
viduais realizadas pelos jogadores, principalmente ao analisarem-se os atletas 
não portadores da bola. Além disso, observam-se menores valores de ações 
defensivas comparativamente às ações ofensivas  e menores valores de ações 
com bola do que sem bola. 
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Neste contexto, metodologias de treino baseadas no ensino da técnica, 
conduzem a uma clara dissociação, nos momentos de ensino, da perspectiva 
do “como fazer” (técnica) das “razões de fazer” (tática) (GARGANTA, 2002), 
com uma diminuta capacidade de transferência para o jogo formal. Assim, o 
treino, para conduzir a adaptações relativas ao componente tático do desem-
penho, deve focar nos aspectos funcionais do jogo através da manipulação dos 
constrangimentos individuais, ambientais e da tarefa, os quais canalizam a ex-
ploração, a descoberta e a potencialização dos acoplamentos informação-ação 
relevantes (ARAÚJO, 2009).

CONCLUSÃO

O Pequeno Jogo com Manutenção de Posse de Bola apresentou maior 
número de ações relacionadas à execução de passes e movimentação para re-
ceber novamente a bola, ações ofensivas e ações relacionadas diretamente à 
bola comparativamente às outras duas situações.

Além disso, foi observado que, no total, os atletas apresentaram um 
maior número de ações relacionadas à posse de bola (ou à marcação do por-
tador) e ações de ataque. A partir disso, evidenciam-se lacunas no processo 
de formação dos atletas investigados, o qual especula-se que enfatize aspectos 
técnicos associados à correta execução motora em detrimento de componen-
tes cognitivos, os quais influenciariam positivamente o comportamento tático 
dos atletas.

Por fim, acredita-se que estes dados devem ser incorporados a mais 
análises de Pequenos Jogos com o intuito de permitir a treinadores o correto 
planejamento das sessões de treino e a consequente aprendizado e aprimora-
mento do comportamento tático dos atletas de Futebol.
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