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RESUMO 

 

OLIVEIRA, L.M. Associação entre os princípios táticos fundamentais ofensivos e a eficácia 

das ações de ataque em equipes de futebol profissional. 2019. 70 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação Física – Exercício e Esporte). Programa de Pós-Graduação em Educação Física, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. 
 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar se houve associações entre os princípios táticos 

ofensivos e os métodos de ataque das ações eficazes, isto é, resultantes em gols das equipes de 

futebol participantes do Campeonato Brasileiro profissional do ano de 2017, comparando os 

melhores desempenhos atingidos pelas quatro primeiras colocadas na classificação com as 

quatro últimas, de pior  performance . A pesquisa  adota como amostra todas as ações de ataque 

das 20 equipes que disputaram o campeonato que resultaram em gol, coletadas com as seguintes 

variáveis: quais e quantos princípios táticos fundamentais ofensivos na ação, variabilidade de 

presença delas (quantos tipos de princípio ocorreram), método de ataque utilizado. O contexto 

de jogos também foi verificado, como resultado final e local das partidas. Utilizou-se o 

Protocolo de Análise de Desempenho Tático Individual (PADTI), validado por Denis (2017) 

para a quantificação dos princípios fundamentais das ações e registro dos métodos ofensivos. 

A análise descritiva foi aplicada para o registro dos dados, através do método observacional, e 

o teste do quiquadrado foi empregado para verificar associações entre os grupos, e a correlação 

de pearson para p<0,05, sendo estas geradas no programa estatístico SPSS versão 20.0. Como 

resultados, as equipes de melhor classificação apresentaram associação significativa na 

quantidade total de princípios táticos realizados, e nos princípios da mobilidade e do espaço. 

Verificou-se a presença mais predominante do método ataque posicional nos times de melhor 

performance, e do contra-ataque nas equipes de pior desempenho. O ataque posicional e a 

cobertura ofensiva foram os mais prevalentes na competição. Conclui-se que, embora não se 

tenha investigado o desempenho defensivo, as equipes com melhores campanhas apresentaram 

maior eficácia ofensiva na ocorrência tanto dos princípios táticos fundamentais (em quantidade 

e variabilidade), como na utilização de ataques mais longos e elaborados (método ataque 

posicional). 

 

Palavras-chaves: Futebol. Análise de jogo. Tática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, L.M. Association between basic tactical offensive principles and the 

effectiveness of attacking actions in professional football teams. 2019. 70 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação Física – Exercício e Esporte). Programa de pós-graduação em 

educação física, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 

 

 

The objective of this study was to verify if there were associations between the tactical offensive 

principles and the methods of attack of the effective actions, that is, result in goals, of the teams 

and soccer participants of the professional Brazilian championship of the year 2017, comparing 

the ones of better performance (4 first in the classification) with those of worse performance 

(last 4). The research sample consisted of all attack actions that resulted in the goal of the 20 

teams that competed for the championship, collected with the following variables: what and 

how many basic tactical principles were offensive in action, variability of their presence (how 

many types of principle occurred), attack method used. The games context was also verified as 

the final and local result of the matches. The Protocol of Analysis of Individual Tactical 

Performance (PADTI), validated by Denis (2017) was used to quantify the fundamental 

principles of actions and record of offensive methods. The games context was also verified as 

the final and local result of the matches. The Protocol of Analysis of Individual Tactical 

Performance (PADTI), validated by Denis (2017) was used to quantify the fundamental 

principles of actions and record of offensive methods. The descriptive analysis was used to 

record the data through the observational method, and the chi-square test was used to verify 

associations between the groups, and the correlation of pearson to p <0.05 were generated in 

the statistical program SPSS version 20.0. As results, the best ranking teams had a significant 

association in the total amount of tactical principles performed, and in the principles of mobility 

and space. The most prevalent presence of the positional attack method was found in the best 

performance teams, and the worst performance counterattack. The positional attack and the 

offensive coverage were the most prevalent in the competition. It is concluded that, although 

the defensive performance was not investigated, the teams with better campaigns presented 

greater offensive effectiveness in the occurrence of both the fundamental tactical principles (in 

quantity and variability) and in the use of longer and more elaborate attacks (positional attack 

method). 
 

Keywords: Football. Game analysis. Tactical 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Pertinência do estudo 

 

 As investigações acerca da análise de jogo, no futebol, vêm, ao longo dos anos, obtendo 

um crescente desenvolvimento em função da busca cada vez mais aprofundada pelo 

entendimento dos processos ofensivos e defensivos (técnico-táticos) que se correlacionam com 

a eficiência e eficácia das ações realizadas no decorrer da disputa, e que possam, desta maneira, 

possibilitar o alcance dos objetivos do jogo, bem como  atingir uma boa performance individual 

e coletiva (GARGANTA, 1997). 

  Durante muito tempo, as pesquisas em futebol, em grande parte, deram ênfase aos 

aspectos físicos e fisiológicos com o objetivo de quantificar as ações dos jogadores ao longo  

das partidas (SARMENTO, 2012). Estes estudos, mesmo tendo o futebol como objeto principal, 

acabaram por limitar-se às ações que não envolvessem a lógica do jogo, isto é, não fazendo 

referência à sua natureza. Tampouco demonstravam os reais fatores que levavam os atletas a 

realizar determinadas ações, como, por exemplo, sem relatar questões de quando, onde e por 

quê dos comportamentos dos jogadores mediante os contextos situacionais do jogo 

(CASTELLANO PAULIS, 2000). 

Compreende-se, assim, que pelo fato de haver alta exigência em termos de performances 

individuais e coletivas, uma das formas de monitorar, interpretar e apresentar resultados é 

através da utilização da análise do jogo (SILVA, 2004). Desta forma, um estudo mais amplo e 

complexo dos jogadores e das equipes são fundamentais para a crescente evolução nos 

processos de preparação desportiva (GARGANTA, 2001). 

 O futebol é um jogo esportivo coletivo que ocorre num contexto de elevada 

variabilidade, imprevisibilidade e aleatoriedade, no qual as equipes em confronto, disputando 

objetivos comuns, lutam para gerir o tempo e o espaço em proveito próprio, realizando, em 

cada momento, ações reversíveis de sinal contrário (ataque-defesa) alicerçadas em relação de 

oposição e cooperação (GARGANTA, 1997).  

 Neste cenário, Castelo (1996) considera que o jogo de futebol é constituído por duas 

fases: ofensiva e defensiva. No entanto, para Oliveira (2004), existem cinco momentos do jogo 

inseridos nestas fases citadas acima, definidos como: organização ofensiva; transição ataque-

defesa; organização defensiva; transição defesa-ataque; e bola parada. Partindo desse contexto, 

o mesmo autor indica que os momentos de organização ofensiva e de transição defesa-ataque 
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configuram o processo da fase ofensiva existente em um jogo de futebol, e estes possibilitam a 

obtenção do objetivo principal do jogo, que é marcar gols em situações de bola rolando. 

 Para a operacionalização das fases do jogo, existem princípios táticos que servem como 

norteadores das ações individuais e coletivas de uma equipe (COSTA et al., 2009). Estes são 

denominados princípios operacionais e fundamentais para ações de ataque e de defesa 

(MACHADO et al., 2013).  

 Uma variedade de investigações acerca dos princípios táticos do jogo de futebol tem 

sido desenvolvida (COSTA et al., 2009, 2010, 2011; MACHADO et al., 2013). Os principais 

objetivos destes estudos estão voltados para a análise de situações de jogo em contexto de 

treino, em jogos de estrutura Goleiro + 3x3 + Goleiro em espaços reduzidos por meio do 

protocolo FUT-SAT de avaliação dos princípios táticos fundamentais (COSTA et al., 2011). 

Tendo como exemplo o estudo de Costa et al (2016), os autores compararam o desempenho de 

atletas de diferentes categorias de base (Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Sub-20), em pequenos jogos 

dentro da sua própria categoria, visando descrever como a eficiência era atingida durante a 

realização dos princípios fundamentais ofensivos e defensivos. 

 A realização dos princípios táticos, por parte dos atletas, requer um norte de organização 

das ações coletivas das equipes no jogo – sejam ofensivas, sejam defensivas –, e, para isso, 

existem os métodos de ataque e de defesa (SARMENTO, 2012). Neles, os princípios 

operacionais e fundamentais possuem referenciais para que sua ocorrência aconteça de forma 

racional, para a busca da realização mais eficaz por parte dos jogadores do processo a ser 

executado,  ou em ataque, ou em defesa (CASTELO, 2009).  

É fundamental que haja o conhecimento dos princípios táticos de jogo pelos atletas, 

tendo em vista que estes são orientadores de suas tomadas de decisão, tanto no aspecto 

individual, como no coletivo, ora nas fases ofensivas, ora nas defensivas, na busca por soluções 

mais eficazes para suas ações (GARGANTA, 2000). 

 Conforme a literatura consultada, existem três possíveis métodos presentes na fase 

ofensiva de uma equipe: o ataque posicional, o ataque rápido e o contra-ataque (CASTELO, 

1996; SARMENTO, 2012). No que tange às ações táticas de jogo, Costa et al. (2011) 

mencionam a existência de cinco diferentes princípios fundamentais ofensivos possíveis de 

serem identificados no processo de ataque, e dentro destes, três diferentes métodos: penetração, 

cobertura ofensiva, mobilidade, espaço e unidade ofensiva.  

 Nesse sentido, as investigações de Barreira (2006) e Lopes (2007) objetivaram entender 

quais os métodos de ataque obtinham maior probabilidade de finalizações e obtenção de gols 
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em ligas profissionais de futebol, tais como Campeonato Português e Liga dos Campeões da 

Europa. Estes estudos mostraram que o método do contra-ataque aproximava mais as equipes 

à eficácia das ações ofensivas quando comparado com o ataque posicional ou o ataque rápido.  

 Desta forma, compreender e descrever as ações individuais dos atletas e coletivas da 

equipe através dos contextos situacionais do jogo – isto é, ações de ataque e de defesa –, parece 

ser uma forma interessante de relacionar o desempenho dos processos, sejam eles ofensivos 

sejam defensivos, com a sua eficácia ou não eficácia, e, a partir disso, relatar os fatores que 

levam ou não a determinados resultados durante uma partida de futebol. 

 Para Garganta (2002), os principais problemas a serem solucionados no jogo são de 

natureza tática, na qual os atletas têm de tomar decisões a todo momento, levando em 

consideração o que fazer diante de determinada situação-problema (através de sua capacidade 

de análise para tomar tal atitude) e como fazer (através de seu conhecimento processual, agir 

em função da escolha decidida).  

 Conforme Silva (2006), estudar os comportamentos individuais e coletivos das equipes, 

no que diz respeito às ações desempenhadas por suas tomadas de decisões, utilizando-se a 

análise de jogo para tal observação, permite-nos compreender a existência de determinados 

padrões de comportamentos que podem nos levar a correlações entre meios mais eficazes ou 

menos eficazes de se atingir determinados resultados, ou de ordem ofensiva, na produção de 

gols, ou defensiva, como evitar sofrer gols, e, além disso, indicar tendências evolutivas para 

cada processo treinado, conforme modelo de jogo da equipe e estratégias adotadas para cada 

jogo.  

 Percebe-se que, diante desse cenário, emerge uma possível lacuna de conhecimento da 

interação dos princípios táticos com os métodos de ataque que costumam ocorrer durante o 

jogo, com o intuito de otimizar a performance de atletas e de equipes. Entender as relações entre 

a aplicação dos princípios táticos e os diferentes métodos de ataque pode dar um indicador 

interessante de desempenho de atletas e de equipes. Desta forma, esta investigação se propõe a 

comparar o desempenho das quatro equipes mais bem classificadas com as quatro equipes mais 

mal classificadas de uma competição nacional, tendo como análise os métodos de ataque e os 

princípios táticos em situações de jogo. 
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1.2 Justificativa 

Esta pesquisa se norteia pela ideia de investigar o processo ofensivo das equipes de 

futebol. Entende-se que esta fase possui como objetivo a criação de finalizações que 

possibilitem o alcance do objetivo máximo, que é a obtenção de gols.  Para isso, deve-se ter a 

posse de bola (GRÉHAIGNE et al. 1997; TEODORESCU, 1984). Desta forma, estudar o 

comportamento das equipes nas ações ofensivas que resultam em gols possui um papel 

importante no entendimento das razões que possam determinar os motivos da eficácia dos 

ataques. Neste contexto, os princípios fundamentais do ataque demonstram ter uma importância 

considerável neste processo, tendo em vista que a realização deles pode permitir a criação de 

desequilíbrios na defesa adversária, bem como progressões no campo de jogo e, 

consequentemente, a criação de oportunidades para a eficácia das jogadas, isto é, a obtenção de 

gols (COSTA et al., 2011).  

 Os princípios fundamentais de ataque configuram-se como ações desempenhadas pelos 

atletas, de forma individual e/ou coletiva, quando a equipe está sob posse da bola, visando 

atingir o objetivo principal. A ocorrência destes, em menor ou maior escala, ou ainda com uma 

maior ou menor variabilidade de acontecimentos, podem inferir numa maior vantagem ou 

desvantagem para o alcance de ações resultantes em gols durante a fase ofensiva. 

 A presença destes princípios acaba por ser inerente à prática do jogo. Estes podem 

manifestar-se em qualquer um dos métodos de ataque utilizado pelas equipes (CASTELO, 

1994).  Desta forma, este estudo se justifica como relevante, pois se propõe a identificar e 

descrever quais e quantos princípios fundamentais de ataque ocorrem nas ações ofensivas 

eficazes e não eficazes em equipes de futebol profissional da primeira divisão nacional 

brasileira, nos diferentes métodos de ataque adotados.  

 Visto isto, percebe-se na literatura uma variedade de estudos fazendo referência à 

observação e à descrição dos princípios táticos do futebol em situações de jogo reduzido, porém, 

há uma lacuna de conhecimento na percepção destes em situações reais de jogo, em competição. 

Portanto, entender o que ocorre nestes processos pode dar indícios importantes para 

qualificação do planejamento dos treinamentos e, portanto, no aprimoramento do desempenho 

atlético durante o jogo, visando qualidade e efetividade cada vez maiores das ações táticas 

individuais e coletivas.  

Neste contexto, este estudo também pode contribuir para o conhecimento do que 

acontece com maior frequência em processos ofensivos eficazes, à medida que pode trazer 
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indicadores importantes para a percepção sobre quais as melhores decisões a tomar, quais os 

melhores princípios fundamentais a utilizar mediante diferentes situações de jogo. 

 

1.3 Problema de pesquisa 

Em virtude desta constante relação dos princípios fundamentais ofensivos de jogo nas 

ações eficazes, ocorrendo invariavelmente nos diferentes métodos de ataque possíveis para 

realização dos mesmos, emerge a seguinte questão-problema deste estudo: existe associação 

entre a ocorrência dos princípios táticos fundamentais ofensivos e os métodos de ataque nas 

ações eficazes (resultantes em gol) das equipes participantes da Série A  do Campeonato 

Brasileiro de futebol profissional,  no ano 2017, entre os quatro primeiros e os quatro últimos 

classificados? 

 

1.4 Hipóteses 

H0: Não existe associações no aparecimento de princípios fundamentais ofensivos, no 

que diz respeito à quantidade de ocorrências e variabilidade de combinações entre eles, e dos 

métodos de ataque presentes nas ações de ataques eficazes (que resultaram em gol) entre as 

equipes participantes do Campeonato Brasileiro de futebol da Série A, disputado em 2017, em 

função de suas respectivas posições finais na tabela. 

 H1: Existe associação entre a ocorrência de princípios fundamentais ofensivos, no que 

diz respeito à quantidade e à variabilidade de combinações entre eles, e dos métodos de ataque 

presentes nas ações de ataques eficazes (que resultaram em gol) entre as equipes participantes 

do Campeonato Brasileiro de futebol, da Série A, realizado em 2017, em função de suas 

respectivas posições finais na tabela. 

 

1.5 Objetivo geral 

Descrever, quantificar e identificar a predominância da ocorrência dos princípios táticos 

fundamentais ofensivos e dos métodos de ataque presentes nas ações ofensivas eficazes – que 

resultaram em gol – das equipes participantes do Campeonato Brasileiro de futebol profissional 

da Série A, em 2017, comparando os grupos dos quatro melhores classificados com os quatro 

piores da tabela. 
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1.6 Objetivos específicos 

 Comparar a ocorrência dos princípios táticos ofensivos observados nas quatro melhores 

equipes classificadas na Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, disputada em 2017, com 

as quatro piores equipes classificadas. 

1. Identificar se existe associação entre os métodos de ataque e a variabilidade de 

ocorrências dos princípios táticos fundamentais ofensivos (isto é, presença de no 

mínimo  um e no máximo todos os quatro princípios em uma mesma situação de ataque) 

entre as equipes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, realizada 

em 2017. 

2. Identificar se há associação entre a quantidade de ocorrência dos princípios táticos 

fundamentais ofensivos em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, de 

2017, de acordo com o resultado do jogo. 

3. Verificar se há associação entre a quantidade de ocorrência dos princípios táticos 

fundamentais ofensivos efetivos em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 

futebol, de 2017, de acordo com o mando de jogo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Natureza do jogo de futebol 

O futebol é considerado um esporte inserido no contexto modalidades coletivas, sendo 

caracterizado, desta maneira, por estímulos acíclicos de ordem técnica, física, psíquica e tática 

(RAMOS, 2011). A complexidade emerge das interações existentes nessas dimensões, tanto 

em situações de cooperação (relação dos atletas entre si na própria equipe), como nas de 

oposição (relação dos atletas ao confrontarem-se com sues adversários), em cenários de elevada 

aleatoriedade e imprevisibilidade que o jogo decorre, cujo principal objetivo é tomar as 

melhores decisões para a resolução dos problemas que uma partida apresenta (GARGANTA, 

1997).  

Ao longo dos anos, diversas linhas e pesquisadores apresentaram olhares distintos com 

diferentes paradigmas de análise em relação às dimensões que compõem o jogo de futebol 

(COSTA et al., 2011). Este se caracteriza por um confronto constante entre defesa e ataque.  

Enquanto a primeira busca neutralizar as ações com bola dos jogadores que atacam com o 

objetivo de não sofrer gols e recuperar a posse, o segundo procura criar situações de 

desequilíbrio na defesa adversária, desordenando-a, com objetivo de aproveitar este cenário de 

vulnerabilidade para fazer gols (GARGANTA, 1997). 

 Consultando a literatura, verificou-se um indicador de modelo de fluxo dos 

acontecimentos que ocorrem na natureza de um jogo (CASTELLANO PAULIS, 2000): 1-início 

da posse de bola; 2-desenvolvimento da posse da bola; 3-final da posse da bola; 4-início da não 

posse de bola; 5-desenvolvimento da não posse da bola; 6-final da não posse da bola. 

 Partindo desse pressuposto, a pesquisa de Sarmento (2012) corrobora com os autores  

supracitados quando descreve sobre a equipe que possui a posse de bola ter como intenção o 

desenvolvimento de um conjunto de ações, individuais e coletivas, com objetivo final de fazer 

gol, ou, quando isso não for possível, manter a posse da bola. 

 Nesse contexto, o jogo se configura por diversas sequências de ações de oposição e 

cooperação, tendo as relações estratégicas-táticas das equipes como norteadoras dos processos 

cognitivos dos atletas, tais como a percepção e tomada de decisão (SILVA E GRECO, 2009).  
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 O jogo de futebol, então, é constituído por duas fases: Fase ofensiva (equipe com a posse 

de bola) e fase defensiva (equipe está sem a posse de bola). E quatro momentos: Organização 

ofensiva (formas possíveis de uma equipe se organizar a atacar), organização defensiva (formas 

possíveis que uma equipe se organiza a defender), transição defesa-ataque (momento de 

mudança de uma atitude defensiva para ofensiva, imediatamente ao recuperar uma posse de 

bola) e transição ataque-defesa (momento de mudança de atitude ofensiva para defensiva, 

imediatamente ao perder a posse da bola) (OLIVEIRA, 2004).  

Neste contexto do jogo de futebol, Garganta (1997) sugere que as equipes mais bem 

sucedidas são aquelas que conseguem ser eficazes nas gestões de tempo, espaço e tarefa a ser 

realizada nestas diferentes fases e momentos que são inerentes à prática do jogo de futebol. 

 De acordo com Garganta et. al. (2013), o processo de tomada de decisão dos atletas é 

influenciado pelos princípios táticos do jogo, que dão sentido e significado às ações dos 

jogadores, seja em situações defensivas, seja em situações ofensivas. 

 

2.2 Observação e análise do jogo 

Em termos de investigação acerca das variáveis que compõem o futebol, é através do 

processo de análise de jogo que decorre o objetivo de fornecer informações relevantes do 

desempenho dos atletas nas partidas, mediante registro das ocorrências técnicas, táticas e físicas 

que ocorrem no decorrer dos confrontos (GARGANTA, 2001).  

É a partir deste processo que treinadores e demais membros das comissões técnicas 

possuem um feedback de como seus atletas têm se comportado nos jogos, e podem 

posteriormente criar mecanismos de treino para correção ou valorização daquilo que é 

interpretado como positivo ou negativo em termos de desempenho, seja no individual,  seja no 

coletivo, ampliando, assim, o conhecimento acerca da performance dos times (GARGANTA, 

1997).  

 O principal objetivo do uso da análise de jogo no futebol é propiciar um crescimento 

no conhecimento que se tem sobre o jogo e de qual maneira isto possa acrescentar maior 

quantidade de subsídios de avaliação acerca do comportamento de jogadores (GARGANTA, 

2001). 

Entretanto, estudos como o de Barreira (2006) e de Garganta (2009) indicaram diversas 

ferramentas para análise do jogo que têm obtido seu foco nas ações dos jogadores com bola 

voltadas para o gesto técnico específico e isolado, desconsiderando as ações sem bola dos 
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atletas. Desta forma, Castelo (1994) considera  essencial a avaliação dos movimentos e ações 

dos jogadores sem a bola, tendo em vista que, durante a partida, eles passam a maior parte do 

tempo sem possuí-la. 

Portanto, analisar as dinâmicas de jogo observando as ações tanto com bola, como sem 

bola, por parte dos atletas envolvidos, conferem um maior entendimento sobre os princípios 

que configuram as ações táticas do jogo, ofensivas ou defensivas (GARGANTA, 2001). 

Um dos principais objetivos da observação e análise do jogo é caracterizar as equipes 

bem sucedidas no sentido de buscar a compreensão de fatores físicos, técnicos, táticos e 

psicológicos que estão ligados ao alto rendimento (GARGANTA, 1997). A investigação 

desenvolvida por Ramos (2011) corrobora com esta ideia e acrescenta que esta forma de 

compreender os comportamentos das equipes permite a designação de diversos padrões de jogo  

às equipes. 

Uma importante contribuição de Castelo (1994) refere que, para além do entendimento 

das características que conferem padrões de jogo das equipes, a observação e a análise podem 

contribuir para dar a condição necessária para criação de processos de treino que levem à 

eficácia do modelo de jogo proposto. Nesse sentido, torna-se pertinente analisar quais processos 

estão contidos nas ações eficazes das equipes de futebol, caracterizando,  deste modo, os 

diferentes padrões de conduta para se atingir determinado resultado (GARGANTA, 1997). 

Além disso, buscar entender se há relações com o resultado final, isto é, a classificação final 

das equipes após um período de jogos dentro da competição disputada, no caso o campeonato 

nacional, enfoque desta investigação. 

Baseados em investigações na plataforma de busca e pesquisa Scopus 

(www.scopus.com), através de estudos com as palavras chave, em português, “análise de jogo” 

e “eficácia em ataques e gols”, e em inglês “soccer analysis” e “goals scored”, observou-se que 

esses indicadores têm tido relativa importância no cenário esportivo do futebol, especialmente 

nas relações entre equipes perdedoras e vencedoras, ou associações entre desempenho físico e 

técnico, ou ainda relações de ações desenvolvidas que permitem maior ou menor eficácia nos 

jogos, diferenças entre performance de equipes quando jogam em casa ou quando jogam fora, 

dentre outras. 

Além disso, em tais investigações encontrou-se a presença de estudos neste contexto, 

realizados em diferentes países e universidades, com alguns autores sendo evidenciados como 

referências na área de estudo (Gráfico 1). 
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Gráfico  1 - Publicações recentes da área de estudo. 

 

Fonte: Internet, 2019 – www.scopus.com. 

 

 

 

O Gráfico 2 apresenta os países que contribuíram com o maior número de publicações 

acerca da temática supracitada.  

 

Gráfico  2 - Publicações por países. 

 

Fonte: Internet, 2019 – www.scopus.com. 
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Conforme as informações das figuras acima, percebe-se, de acordo com o primeiro, um 

grande aumento no número de publicações nos últimos 10 anos contendo as palavras chaves 

mencionadas anteriormente. Além disso, pode-se observar um maior número de estudos 

publicados em Portugal, país que é referência internacional no tema da observação e análise de 

jogo. Espanha e Brasil, por sua vez, também atingiram um bom crescimento nesta produção. 

Percebe-se, entretanto, quando da identificação dos princípios táticos do jogo, uma maior ênfase 

em estudos no território nacional em situações de contexto de jogos reduzidos, tendo, dessa 

forma, uma escassez de pesquisas sobre o tema em situações reais de jogo. Abaixo, seguem 

Gráficos 3 e 4, ainda da plataforma de busca e pesquisa Scopus (www.scopus.com), 

considerando as universidades e autores que mais publicaram sobre o tema: 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet, 2019 – www.scopus.com 

 

Universidade do Porto 

Universidade de Tras-os-Montes 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Universidade Federal de Viçosa 

Universidade de Campinas 

Instituto de Telecomunicações 

Universidade de Coimbra 

Instituto Politécnico de Coimbra 

Universitat de Barcelona 

Instituto Politécnico de Viana de Castelo 

Quantidade de estudos publicados 

Gráfico  3 - Universidades que mais publicaram. 

http://www.scopus.com/
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Gráfico  4 -  Autores com mais publicações. 

 

Fonte: Internet, 2019 – www.scopus.com. 

  

Baseando ainda nas referências buscadas na base de dados Scopus (www.scpopus.com), 

utilizando as palavras chaves mencionadas anteriormente, encontram-se algumas pesquisas que 

fazem referência a estudos que possam servir como norteadores de ideias para agregar a esta 

investigação, especialmente por abordar os processos ofensivos de jogo. No Quadro 1, logo 

abaixo, segue a lista de alguns vistos com importância considerada pela característica da 

pesquisa realizada: 

 

Quadro  1- Estudos de análise de jogo e eficácia ofensiva. 

Estudo Objetivo Amostra Variáveis Resultados 

Swarc,    

2007 

Verificar se houve 

relação entre chutes 

à baliza e gols 

marcados nas finais 

da liga dos campeões 

da europa entre 1997 

a 2003. 

Ações ofensivas 

resultantes em 

finalizações e 

gols nas finais 

da liga dos 

campeões da 

europa entre 

1997 a 2003. 

Finalizações 

ao gol, 

bloqueadas, 

na trave e 

para fora. 

Equipes que 

obtiveram maior 

número de 

finalizações à 

baliza foram as que 

fizeram mais gols. 

Taylor et. al., 

2008 

Comparar o 

desempenho de 1 

equipe inglesa em 

situações de vitória, 

empate ou derrota, e 

em confrontos dentro 

e fora de casa. 

40 jogos de 1 

equipe inglesa 

de futebol 

profissional. 

Ações 

técnicas 

(passes, 

dribles, 

finalizações, 

cruzamentos, 

desarmes). 

Ao ganhar, maior 

predomínio de 

desarmes, e menos 

passes e dribles. 

Jogando em casa, 

maior número de 

http://www.scpopus.com/
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cruzamentos e 

finalizações 

Barbosa, 

2009 

Verificar a eficácia 

das sequências 

ofensivas entre 

equipes primeira e 

segunda colocadas 

em 3 ligas europeias 

na temporada 

2008/2009. 

1518 ações 

ofensivas e 142 

ações eficazes 

de 6 equipes das 

ligas europeias 

estudadas. 

Tempo de 

duração de 

ataques, 

número de 

passes, 

número de 

jogadores 

envolvidos. 

Menor tempo dos 

ataques, menor 

número de passes e 

menor número de 

jogadores 

envolvidos estão 

associados a maior 

eficácia ofensiva. 

Lago,      

2009 

Verificar o 

desempenho de 1 

equipe espanhola em 

situações de vitória, 

empate e derrota, 

bem como em jogos 

em casa e fora. 

27 jogos de 1 

equipe 

espanhola da 

primeira divisão 

na liga nacional. 

Porcentagem 

total de posse 

de bola, 

posses no 

campo de 

ataque e 

defesa. 

A posse de bola 

total era maior 

quando se estava a 

perder. Não foi 

identificado 

diferenças ao jogar 

fora ou em casa. 

Lago Peñas e 

Dellal,      

2010 

Verificar o 

desempenho de 

equipes espanholas 

em situações de 

vitória, empate ou 

derrota bem como 

em confrontos de 

equipes “fortes” 

contra “fracas” 

380 jogos de 

equipes da 

primeira divisão 

do futebol 

espanhol. 

Tempo total 

de posse de 

bola. 

Equipes melhores 

classificadas 

(“fortes”) tiveram 

maior tempo total 

de posse de bola. 

Equipes de pior 

classificação 

(“fracas”) ao 

confrontarem as 

“fortes” 

apresentaram 

menor tempo de 

posse. 

Moraes et.al.,  

2012 

Verificar as zonas de 

último passe e 

finalização, bem 

como o tempo de 

ocorrência dos gols 

no campeonato 

brasileiro de futebol 

profissional 2009. 

Todos os gols 

ocorridos na 

edição do 

campeonato 

brasileiro de 

futebol 

profissional 

2009. 

Dimensão 

espacial 

(zonas de 

passe e 

finalização) e 

dimensão 

temporal 

(tempo de 

ocorrência 

dos gols). 

Zonas próximas da 

grande área 

indicaram maior 

probabilidade para 

ocorrência dos 

gols, e o segundo 

tempo dos jogos 

com maior 

percentual de gols 

marcados. 

Cruz,      

2014 

Verificar diferenças 

na ocorrência dos 

gols entre as 4 

primeiras e 4 últimas 

colocadas dos 

campeonatos 

brasileiros de 2010 a 

2012. 

Todos os gols 

das edições de 

2010 a 2012 das 

4 melhores e 4 

piores 

classificadas nas 

competições. 

Rendimento, 

zona do 

último passe 

e da 

finalização, 

mando de 

campo, 

função do 

Zona da grande 

área foi 

significativamente 

superior no último 

passe e na 

finalização para as 

melhores em 

relação as piores 

classificadas. Gols 
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passador e do 

finalizador. 

em vitórias dos 

visitantes geraram 

maior efeito no 

desempenho final 

da competição. 

Fonte: Internet, 2019 – www.scopus.com. 

 

Ao consultar as palavras-chaves “futebol”, “princípios táticos fundamentais” e 

“métodos de ataque”, alguns estudos encontrados trazem referências importantes relacionadas 

às produções recentes que possam agregar conteúdos importantes nesta investigação, seja na 

identificação destas variáveis, como também nos instrumentos de avaliação dos mesmos, 

conforme Quadro 2, que segue abaixo. 

 

Quadro  2 - Estudos sobre princípios táticos e métodos de ataque. 

Estudo Objetivo Amostra Variáveis Resultados 

Barreira,    

2006 

Verificar padrões 

dos métodos de 

ataque associados ao 

sucesso de 1 equipe 

de futebol, bem 

como relacionar 

estes métodos com a 

fase da competição e 

o nível dos 

adversários. 

Análise de 372 

ações ofensivas 

de 1 equipe de 

futebol sub-20 

através da 

análise 

sequencial das 

situações de 

jogo. 

Métodos de 

jogo 

ofensivo. 

Maior tendência de 

eficácia ofensiva 

para o contra-

ataque. Entretanto 

a qualidade do 

adversário foi 

condicionante para 

este método ser 

mais apropriado à 

efetividade das 

ações. 

Castelão et. 

al., 

2013 

Identificar padrões 

de ataques em 6 

seleções 

participantes do 

mundial de futebol 

de 2006, e dos 

campeonatos 

europeus de 2004 e 

2008. 

Análise de 647 

ações ofensivas, 

através de 

metodologia 

observacional, 

para 

interpretação 

dos ataques 

ocorridos. 

Métodos de 

jogo 

ofensivo. 

As 3 equipes 

campeãs tiveram 

ênfase no contra-

ataque. Outras 2 

equipes analisadas 

utilizaram mais o 

ataque rápido 

enquanto apenas 1 

o ataque posicional 

como padrão. 

Brito et. al., 

2015 

Comparar o 

desempenho de 

atletas de futebol das 

categorias sub-14 e 

sub-15 de 1 clube de 

futebol. 

20 atletas (10 de 

cada categoria) 

avaliados 

através do 

sistema FUT-

SAT (jogos 

reduzidos de 

Princípios 

táticos 

fundamentais 

ofensivos e 

defensivos. 

Atletas sub-15 

realizaram mais 

princípios 

defensivos do que 

os da sub-14. 

Observou-se menor 

número do 

http://www.scopus.com/
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3vs3+goleiro) 

para 

identificação 

dos princípios 

táticos 

fundamentais. 

princípio espaço 

(ofensivo) e 

concentração 

(defensivo) da 

categoria sub-15, e 

maior uso da 

unidade ofensiva 

(ofensivo) quando 

comparada com a 

sub-14. 

Thiengo et. 

al.,           

2015 

Analisar o 

desempenho tático 

de jogadores da 

categoria sub-15 de 

1 clube de futebol. 

1787 ações 

realizadas e 

avaliadas pelo 

sistema FUT-

SAT, 

verificando 

quantidade de 

ações e índices 

de acerto. 

Princípios 

táticos 

fundamentais 

ofensivos e 

defensivos. 

Maiores números 

de ações realizadas 

para os princípios 

táticos 

fundamentais 

defensivos. 

Entretanto, 

melhores índices 

de acerto para os 

princípios táticos 

fundamentais 

ofensivos. 

Americo et. 

al.,           

2016 

Comparar a 

eficiência do 

comportamento 

tático de futebolistas 

de diferentes 

categorias (faixas 

etárias). 

400 jogadores 

divididos em 4 

categorias (sub-

11, sub-13, sub-

15 e sub-17) 

realizando um 

total de 23.855 

ações avaliadas 

no FUT-SAT, 

verificando 

índices de 

efetividade. 

Princípios 

táticos 

fundamentais 

ofensivos e 

defensivos. 

A eficácia do 

comportamento 

tático tendeu a 

aumentar com o 

aumento da idade, 

a exceção da 

categoria sub-15 

que apresentou 

queda acentuada 

no índice tático. 

Rachenchosky 

et.al.,  

2017 

Analisar a eficiência 

de execução dos 

princípios táticos em 

jovens futebolistas e 

compará-los entre 

suas diferentes 

posições no jogo 

(atacantes e 

defensores). 

54 atletas de 

categorias de 

base avaliados 

em jogos em 

espaços 

reduzidos 

através do 

sistema FUT-

SAT, realizando 

3770 ações. 

Princípios 

táticos 

fundamentais 

ofensivos e 

defensivos. 

Maior eficiência 

aos atacantes no 

princípio unidade 

ofensiva, e maior 

eficiência aos 

defensores no 

princípio cobertura 

ofensiva. 

Fonte: Internet, 2019 – www.scopus.com. 
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Observa-se, nesta amostra de estudos, a ênfase na utilização da análise de situações 

táticas em contextos de jogos reduzidos, em situações de mini-confrontos 3vs3 + goleiro (FUT-

SAT), validado por Costa et al. (2011) para a avaliação dos princípios táticos fundamentais, e 

em pequenos jogos com jogadores de categorias de base. Com relação aos métodos de jogo, já  

podem ser observadas pesquisas voltadas para uma análise da presença dos mesmos em jogos 

competitivos, especialmente através do método observacional das sequências táticas 

(ANGUERA, 1999). Entretanto, não foram observadas pesquisas relacionando ambas 

possibilidades (princípios táticos e métodos de jogo) em situações reais de jogo, e com equipes 

profissionais de uma mesma liga, conforme sugere o estudo desenvolvido neste trabalho. 

 

2.3 O Processo ofensivo no futebol e os métodos de ataque 

Um dos principais objetivos das investigações e análises relativas às sequências 

ofensivas do futebol é entender as relações existentes entre as ações táticas dos atletas e a 

eficácia das mesmas para a conquista do principal objetivo do ataque – a obtenção do gol 

(CASTELO, 1992; GARGANTA, 1997).   

 Com o objetivo de  atingir o sucesso almejado quando se ataca, a condição necessária 

para que isso ocorra é possuir a posse da bola (HUGHES, 1990 apud RAMOS, 2011). Neste 

sentindo, acrescenta-se que, para as equipes progredirem com a posse da bola e chegarem ao 

seu objetivo, são necessários métodos e princípios de ataque que referenciem a forma como os 

jogadores serão organizados dentro do jogo (LUHATENEN et al., 1997).  

 Visando esse objetivo, o processo ofensivo no futebol pode ser dividido em três fases 

(CASTELO, 1996). Conforme este mesmo autor, a primeira delas é vista como a passagem de 

uma fase defensiva para a ofensiva, ou iniciação do ataque. A segunda é a chamada fase de 

construção, cuja ideia é progredir no campo de jogo buscando-se criar condições para uma 

finalização. A terceira caracteriza-se pela fase de finalização, sendo a ponta final do processo, 

a própria finalização da jogada construída (remates à baliza). 

 Sendo assim, o estudo das ações ofensivas da equipe necessita levar em consideração 

os processos de iniciação, construção e finalização do ataque, possibilitando melhores 

condições de entendimento sobre as produções individuais e coletivas das equipes e propiciando 

mais indicadores de eficácia ou não deste processo (GARGANTA, 1997). 

 Existem estudos a respeito desse processo ofensivo, como o de Gouvêa e Lopes (2008), 

que indicam ser fundamental a uma equipe de sucesso alcançar alto poder de finalização, tendo 
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em vista que mais próxima do gol ela estará. Entretanto, investigações de Garganta (1996) e 

Castelo (1994) sugerem que, mesmo que os processos de finalização possuam sua alta 

importância, o jogo de futebol apresenta um reduzido número de eficácia, pois apenas 10% dos 

ataques terminam em finalização e 1% em gol.  

 Partindo deste pressuposto, Yamanaka et. al. (1997), Szarc (2007) e Ramos (2011) 

referem a importância da eficácia nas ações de ataque das equipes para a obtenção do sucesso, 

isto é, o gol. Desta forma, justifica-se a importância de se caracterizar quais os aspectos que 

ocorrem nas dinâmicas ofensivas que dão as condições necessárias para se atingir a eficácia do 

processo ofensivo do jogo, seja na realização dos princípios táticos, como do método de ataque 

utilizado. 

 Verificou-se na literatura consultada a existência de três métodos de ataque no processo 

ofensivo do jogo de futebol (CASTELO, 1994; GARGANTA, 1997; SARMENTO, 2012): O 

ataque posicional, o ataque rápido e o contra-ataque. De acordo com Castelo (2003), os 

principais objetivos destes métodos são a criação de boas condições para o alcance do gol 

através da boa gestão do tempo, dos espaços e da tarefa, além de buscar uma instabilidade ao 

adversário e, por fim, propiciar a realização de ações técnico-táticas individuais e coletivas 

visando o remate à baliza do oponente.   

 Os métodos de ataque servem como referência de organização das ações dos jogadores, 

condicionados pelos princípios do modelo de jogo da equipe (CASTELO, 2003). Ainda 

conforme o autor citado, alguns fatores como a velocidade nas transições da defesa ao ataque, 

bem como a circulação tática e deslocamentos em largura e profundidade dos atletas, são 

requisitos fundamentais para a ocorrência dos métodos ofensivos.  

Embora os diferentes métodos ofensivos ocorram invariavelmente às equipes durante o 

decorrer dos jogos, algumas equipes tendem a privilegiar mais um estilo ao outro, em função 

do modelo de jogo do time bem como das características dos jogadores (BARREIRA, 2006). 

 

2.3.1 Ataque Posicional 

Método de ataque que privilegia uma construção ofensiva elaborada, mais longa e 

segura, com maior valorização da posse da bola (RAMOS, 2011; GARGANTA, 1997; 

CASTELO, 1996). De acordo com Castelo (2009), este método respeita algumas 

características, tais como: recuperar a posse da bola no campo de defesa ou de ataque, com o 

adversário bem organizado em sua fase defensiva; ação dos atletas de forma coletiva e 
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compacta, tendo uma circulação de bola com passes curtos e aproximações ao centro do jogo 

para a manutenção da posse da bola, privilegiando mais o uso da largura do campo do que da 

profundidade; realização de um número de passes superior a sete e de um tempo de ataque 

maior do que 18 segundos; ritmo de circulação da bola mais lento em relação aos outros 

métodos. 

Existem alguns benefícios importantes para as equipes quando realizam este método ao 

atacar: distribuição racional dos atletas no espaço de jogo, permitindo bom posicionamento e 

linhas de passe para valorização da posse; possibilidade de criar superioridade numérica frente 

ao adversário, no centro do jogo; a partir de uma boa circulação, criar desequilíbrios e espaços 

nas defesas adversárias (CASTELO, 2003). Entretanto, o mesmo autor também observa alguns 

possíveis prejuízos desta forma de atacar: possibilidade de o adversário estar constantemente 

bem organizado; necessidade de os jogadores de ataque possuírem uma ótima percepção de 

quais os melhores espaços a ocupar, bem como criarem espaços para si próprios; entendimento 

interativo e coletivo de um grande número de atletas. 

Um fator a se considerar é a existência de dois estilos de ataque no futebol (BARREIRA, 

2006): o indireto (mais voltado para a valorização da posse de bola, privilegiando a circulação 

em largura) e o direto (mais voltado para um jogo vertical, de passes mais longos, privilegiando 

o uso da profundidade de forma mais rápida). Nesta lógica, segundo o mesmo autor, o ataque 

posicional se encaixa em um estilo indireto de ataque.  O renomado estudo de Reep e Benjamin 

(1968), citado por Sarmento (2012), tornou-se um dos primeiros estudos em termos mundiais 

propostos a estudar a ocorrência dos gols em 3.123 partidas, entre 1953 e 1968, no qual estes 

autores verificaram que, no contexto do futebol inglês da época, 80% das ações ofensivas 

eficazes ocorriam após apenas  dois ou  três passes, configurando ataques diretos. 

 

2.3.2 Contra-Ataque 

Este método é caracterizado como um ataque com alta velocidade de circulação 

objetivando a chegada à baliza adversária no menor tempo possível com a realização de poucos 

passes e contatos com a bola (TEODORESCU, 1984). O reconhecido trabalho de Garganta 

(1997) concorda com esta ideia e acrescenta que o início deste método ocorre após a 

recuperação da posse da bola e também tem como objetivo atacar  com tal velocidade que não 

permita tempo suficiente para o adversário se reorganizar defensivamente, para que se possa 

aproveitar uma desorganização do oponente para se chegar ao gol. 



30 

 

  

 De acordo com a literatura consultada, Castelo (2009) refere que esta maneira de atacar 

possui alguns aspectos próprios como: recuperação da bola na metade defensiva do campo, cujo 

adversário tem a maior parte dos seus atletas distribuídos no seu campo ofensivo, estando 

desequilibrada na metade defensiva do terreno de jogo; velocidade na mudança de atitude dos 

atletas ao reconquistar a bola, alterando imediatamente sua postura defensiva para uma postura 

ofensiva; realização de passes mais longos para frente, privilegiando a busca pela profundidade 

do campo ao invés da largura do mesmo; passes realizados igual ou inferior a cinco; tempo de 

ataque inferior a 12 segundos; alta velocidade de circulação e de passes desde o momento da 

recuperação da bola até o final da ação ofensiva. 

 O contra-ataque também apresenta benefícios e prejuízos (CASTELO, 2003). Como 

vantagens, o referido autor apresenta como possibilidades: desgaste físico dos adversários para 

o aproveitamento do desequilíbrio da defesa do oponente; dificuldades ao adversário para 

marcar os atacantes em situação de desorganização defensiva; possibilidade de se criar 

superioridade numérica contra o oponente. Porém, o autor  supracitado considera como 

desvantagens do contra-ataque: grande quantidade de ações individuais dos atletas; menor 

eficácia nos processos; maior desgaste físico da equipe atacante para realizar este método. 

 

2.3.3 Ataque Rápido 

Este método, de acordo com Sarmento (2012), possui características idênticas às do 

contra-ataque. O que difere ambos, conforme Castelo (2009), é que, enquanto o segundo 

necessita de uma não reorganização da defesa oponente para a realização da finalização da 

equipe atacante, no ataque rápido, o time adversário já está organizado (ou reorganizado) para 

defender.  

 Dessa forma, Castelo (2009) refere que o início do método se dá a partir da reconquista 

da bola no campo defensivo só que com o adversário equilibrado na defesa. O mesmo autor 

também salienta que o número máximo de passes na ação é de sete, e que o tempo de duração 

deste ataque não passa de 18 segundos. Os benefícios e prejuízos do ataque rápido são os 

mesmos do contra-ataque (CASTELO, 2003). 

 

2.4 Princípios Táticos do jogo de futebol 

Os principais fatores que caracterizam um jogo de futebol são a relação de cooperação, 

isto é, entre jogadores de uma mesma equipe, e a de oposição, contra jogadores da equipe 



31 

 

  

adversária, através de dinâmicas individuais e coletivas, configurando, assim, um confronto 

com objetivos gerais de marcação de gols na baliza contrária e, por outro lado, o impedimento 

de gols na própria baliza (COSTA et al., 2011).  

 Dessa forma, o futebol é um jogo que pode ser visto como um macrossistema dividido 

em subsistemas, que se referem aos diferentes tipos de organizações funcionais, estruturais e 

formais que as equipes podem apresentar no decorrer dos jogos (GARGANTA, 2001).  

 Os atletas, como protagonistas nesses contextos dinâmicos de interações inseridos nos 

diferentes tipos de subsistemas, possuem as suas ações referenciadas por algum modelo, com 

princípios e regras de ação que conduzem as suas tomadas de decisão, em duas fases do jogo: 

a fase ofensiva, quando a equipe está com a posse da bola, e a fase defensiva, quando a equipe 

não está com a posse da bola (TEODORESCU, 1984). 

 Observando o contexto dinâmico e interativo do jogo de futebol, percebe-se que os 

atletas são constatemente estimulados a tomar decisões mediante a variabilidade das situações 

de jogo que lhes são apresentadas (COSTA et al., 2011). Estas mudanças incidem na ocorrência 

de um processo de auto-organização das equipes como forma de adaptação e resposta para 

aquilo que o jogo apresenta, com o objetivo de se tomar as melhores decisões e, 

consequentemente, atingir a eficácia nas ações realizadas (MCPHERSON, 1994 apud COSTA 

et al., 2011). 

 Partindo desse pressuposto, Costa et al. (2011) entendem que o posicionamento e 

organização de uma equipe no campo são fatores fundamentais para uma melhor performance 

e estar mais próximo da conquista da eficácia nas ações, sejam ofensivas  sejam defensivas, 

tendo em vista que este cenário possibilita uma melhor gestão do espaço por parte dos atletas, 

e esta melhoria contribui para um aumento da precisão das jogadas e ampliação do espaço de 

jogo quando se está com a bola, bem como em impor dificuldades ao adversário quando este  

esteja com a posse de bola. Neste contexto, tais aspectos tendem a favorecer as melhores 

escolhas dos jogadores dentro das situações do jogo. 

 Em busca de soluções imediatas e qualificadas perante as situações do jogo, neste 

mesmo contexto dinâmico, parece haver uma necessidade de realização de ações rápidas e 

eficazes por parte dos atletas que sejam coerentes com a organização da equipe em campo 

(COSTA et al., 2011). Para que esta relação ocorra de forma a nortear as decisões dos jogadores, 

existem os princípios táticos de jogo que ocorrem nos comportamentos dos atletas em campo 

(CASTELO, 1994  apud COSTA et al., 2011). 
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 Garganta e Pinto (1994) conceituam os princípios táticos como uma série de normas a 

respeito do jogo que permitem aos atletas diversas possibilidades para a resolução de situações 

problemas que estes encontram no decorrer dos jogos. Desta forma, os princípios estão 

diretamente relacionados com as ações dos jogadores, ora nas motoras, ora no comportamento 

tático exercido em campo (CASTELO, 1994  apud COSTA et al., 2011). 

 O entendimento e operacionalização desses princípios, de forma racional e lógica, 

possibilitam aos atletas escolhas mais inteligentes e, consequentemente, mais eficazes, 

propiciando uma melhor performance tática tanto no plano individual, como também no plano 

coletivo (COSTA et al., 2009).  

 Partindo desse pressuposto, Costa et al. (2011) corroboram com essa ideia de que, 

quanto maior o entendimento dos jogadores sobre os princípios táticos, maior serão suas 

capacidades em realizar melhores movimentos e ocupar espaços mais adequados, conforme as 

exigências do jogo, e, desta forma, tomar as decisões mais benéficas para si e para a equipe. 

 Nesse sentido, entende-se como fundamental a utilização do princípios táticos no 

processo de treino nas equipes de futebol, através das alterações das estruturas formais e 

funcionais de jogo, enfatizando diversos tipos de situações de jogo, treinando sobre a 

complexidade que os confrontos impõem e,  por conseguinte, estimulando a leitura, a análise, 

o entendimento e a tomada de decisão do atleta em função daquilo que ele interpreta do jogo 

(TEOLDO et al., 2015).  

 Percebe-se na literatura um entendimento comum entre diversos autores no que diz 

respeito  à classificação dos princípios táticos em quatro tipos: Princípios gerais, operacionais, 

fundamentais e específicos (TEOLDO et al., 2015; GARGANTA; PINTO, 1994; CASTELO, 

1996; TEODORESCU, 1984).  

 Os princípios gerais se referem às relações numéricas e espaciais entre jogadores da 

mesma equipe e adversários, em zonas do campo, com o objetivo de não permitir a inferioridade 

numérica, evitar a igualdade numérica e buscar criar superioridade numérica (COSTA et al., 

2009; CASARIN et al., 2011; GARGANTA et al., 2013; TEOLDO et al., 2015; GARGANTA; 

PINTO, 1994). 

 Os princípios operacionais estão relacionados às atitudes executadas pelos atletas no 

jogo perante as duas fases – defesa e ataque – que este possui (TEOLDO et al., 2015). Pode-se 

citar como princípios da fase ofensiva: conservar a posse da bola; construir ações de ataque; 

progredir ao campo do adversário; criar situações para finalizar as jogadas e finalizar na baliza 

oposta. Da mesma forma, para a fase defensiva: impedir situações de finalização do oponente; 
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recuperar a posse da bola; não permitir a progressão do adversário com a bola; proteger a 

própria baliza e reduzir ao máximo o espaço de jogo do oponente (COSTA et al., 2009; 

CASARIN et al., 2011; GARGANTA et al., 2013; TEOLDO et al., 2015). 

 Os princípios táticos fundamentais se referem às normas que agem como orientadoras 

das ações dos atletas no campo de jogo, seja de forma individual, seja de forma coletiva nas 

fases ofensivas e defensivas, tendo como principal intuito auxiliar na gestão do espaço a ser 

ocupado e ajudar no processo de tomada de decisão dos atletas perante as situações impostas 

pelo jogo (COSTA et al., 2009; TEOLDO et al., 2015).  

 A utilização desses princípios, de forma adequada, possibilita aos atletas a criação de 

desequilíbrios à defesa adversária quando se está a atacar, bem como uma organização estável 

quando se está a defender, logo, propicia à equipe um maior equilíbrio ao longo do jogo e 

melhores possibilidades de eficácia nas ações (COSTA et al., 2009; TEOLDO et al., 2015; 

DENIS, 2017)  

Nas figuras abaixo, estão indicados os princípios táticos de jogo e sua conceituação 

(Figura 1) bem como o campograma de ocorrência dos princípios táticos fundamentais 

ofensivos no campo de jogo (Figura 2). 
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Figura 1- Fases do jogo, objetivos e princípios táticos gerais, operacionais e fundamentais. 

 

Fonte: Costa et al. (2009). 
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Figura 2 - Campograma dos princípios táticos fundamentais ofensivos realizados pelos atletas. 

 

Fonte: Costa et al. (2009). 

 

Legenda dos setores do campograma: DD – Defensivo Direito; DC – Defensivo Central; Defensivo 

Esquerdo; MDD – Meio Defensivo Direito; MDC – Meio Defensivo Central; MDE – Meio Defensivo 

Esquerdo; MOD – Meio Ofensivo Direito; MOC – Meio Ofensivo Central; MOE -Meio Ofensivo Esquerdo; 

OD – Ofensivo Direito; OC – Ofensivo Central; OE – Ofensivo Esquerdo (COSTA et. al., 2009). 

 

2.4.1 Princípio da Penetração 

Este princípio visa que a equipe progrida no campo de jogo desequilibrando o sistema 

defensivo adversário, através de conduções individuais com a bola, com  a finalidade de se criar 

superioridade numérica coletiva e, por consequência, buscar situações favoráveis para uma 

finalização (GARGANTA et al., 2013). A diminuição do espaço entre o jogador com a bola e 

a linha de fundo é a condição fundamental para que este princípio se concretize nas ações de 

ataque (COSTA et al. 2009). 
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2.4.2 Princípio da Cobertura Ofensiva 

 A cobertura ofensiva se refere às ações de jogadores que visem a aproximação e o apoio 

ao atleta portador da bola, dando opções de passe e progressão ao campo de ataque, 

assegurando, assim, a manutenção da posse de bola e propondo opções de jogadas de ataque 

com participação coletiva através de passes ou penetrações na defesa do adversário (COSTA et 

al., 2009; GARGANTA, 2013).  

Ainda de acordo com esses autores, este princípio possui como objetivos diminuir a 

pressão do oponente em relação ao portador da bola, criar situações de superioridade numérica 

no centro do jogo, criar desequilíbrios na defesa oposta através de jogadas combinadas e ainda 

permitir uma ágil marcação ao perder-se a posse da bola, tendo em vista a quantidade de 

jogadores próximos à zona da perda. 

 

2.4.3 Princípio da Mobilidade 

A mobilidade se refere às ações de jogadores sem bola, realizando movimentos 

ofensivos nas costas dos defensores adversários, visando criar instabilidade na defesa, bem 

como criar um espaço e uma melhor condição vantajosa a si próprio para recepção da bola numa 

zona favorável à progressão ou uma finalização (TEOLDO et al., 2015). 

A mobilidade tem como intuito a criação de  espaços e linhas de passe em profundidade; 

desta forma, rompem-se as linhas mais defensivas do adversário e, assim, permite-se que o 

jogador que  realiza este princípio possa aparecer em zonas favoráveis para finalizar ou realizar 

uma assistência (GARGANTA et al., 2013). 

Salienta-se a importância deste princípio ante as dificuldades que o movimento causa à 

defesa do oponente para marcar o jogador que realiza a mobilidade, causando desequilíbrios, 

desorganizações e instabilidades para quem está defendendo (COSTA et al., 2009).  

 

2.4.4 Princípio do Espaço 

A ideia chave da realização deste princípio é que jogadores, sem a posse da bola, 

ocupem posições no campo que permitam a ampliação do espaço efetivo de jogo, criando,  desta 

forma, mais zonas livres, ou nos corredores centrais ou nos laterais para que companheiros 

possam obter vantagens destes espaços criados no campo (COSTA et al., 2009).  
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 Destaca-se que, quando há a realização deste princípio, aumenta-se a dificuldade da 

marcação adversária, tendo em vista o aumento da distância entre os jogadores (equipe que 

ataca da maior amplitude no campo) e, desta forma, propicia aberturas nas linhas defensivas do 

oponente (GARGANTA et al., 2013). 

Uma vantagem deste princípio é a possibilidade de se elaborar jogadas com mais 

qualidade, pois, quanto maior os espaços criados na defesa do oponente, maiores serão as 

chances de gols que podem ser geradas (COSTA et al., 2009). 

 

2.4.5 Princípio da Unidade Ofensiva 

Trata-se das movimentações de avanço ou de apoio ofensivo dos jogadores que 

compõem a última linha transversal do ataque da equipe com posse da bola (VILHENA, 2017). 

Para a realização desta pesquisa, não foi quantificado o princípio ofensivo da unidade ofensiva,  

considerando a maior dificuldade de identificação deste em jogos visualizados pela televisão 

através do instrumento de análise PADTI (DENIS, 2017). 

 

2.5 Estudos de gols no futebol 

Analisar a maneira como ocorrem os gols no futebol tem sido um tema muito abordado 

na literatura  relacionada ao tema (SEABRA, 2010). O estudo de Leitão et al. (2004) corrobora 

com esta ideia ao enfatizar que, tratando-se do principal objetivo do jogo, o gol torna-se o ponto 

mais importante de uma partida, que causa desequilíbrio na equipe adversária e, 

consequentemente, pode permitir o alcance do propósito da preparação de um time, que é o da 

vitória.  

 Pesquisadores têm buscado entender como acontecem os gols sob diferentes 

perspectivas (SEABRA, 2010; GARGANTA, 1998). Dentre estas pesquisas, de acordo com 

Leitão et al.(2004), a grande maioria dos estudos voltados ao evento gol, em jogos de futebol, 

apresenta a relação entre três dimensões: questões de dimensão temporal, tais como o período 

que os gols acontecem; o tempo de realização da ação; velocidade que a tarefa ofensiva se 

realiza; questões de dimensão espacial, referindo-se aos locais do campo de jogo em que 

ocorrem as ações ou posicionamento dos atletas em função do deslocamento da bola; e questões 

de dimensão tipo de tarefa, relacionada  à quantificação das reais ações que os atletas 
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participantes realizam (como exemplo, número de passes, toques na bola, quantidade de 

jogadores que participaram, etc.). 

 Diante deste cenário, Moraes et al. (2012) corroboraram com esta ideia ao realizar uma 

investigação descritiva sobre todos os gols ocorridos no Campeonato Brasileiro de futebol de 

2009, utilizando as três dimensões de observação, tendo como parâmetros de análise o local de 

origem do início da ação ofensiva, o local de origem da assistência que resulta em gol, o local 

do acontecimento do gol, o membro físico do atleta que finalizou, bem como sua função tática, 

além do período do jogo em que o mesmo se concretizou. 

 Seguindo esta linha de pesquisa, porém com outro viés, Cruz (2014), ao realizar 

investigação semelhante analisando gols das equipes da primeira divisão brasileira em três 

temporadas, objetivou comparar desempenho das quatro mais bem classificadas com as quatro 

mais mal posicionadas na tabela, e encontrou diferenças na dimensão espacial (zonas de passe 

e de finalização) entre ambos os grupos, sendo aqueles que estavam classificados com as 

melhores posicões fizeram maior uso destas ações em regiões mais próximas à baliza para 

concretização dos gols. 

 Em trabalho desenvolvido por Swarc (2007), o autor buscou verificar em seu estudo 

com equipes europeias finalistas de competições se os times que mais finalizavam acabavam 

sendo  aqueles que mais faziam gols – hipótese corroborada na pesquisa realizada. Nesse 

sentido, observa-se na literatura estudos destacados de gols fazendo referência aos tempos em 

que eles ocorrem nos jogos, perpetuando-se por diferentes décadas, em diferentes países 

(GODIK, 1996; LEITAO et al. 2003; ARMATAS et al., 2007; FLEURY et al., 2009; ACAR et 

al., 2009; MASCARA et al., 2010; CAMPOS et al., 2016). Para Leitao et al. (2004), um dos 

fatores para a busca deste tipo de informação é a possível relação que se pode ser feita dos 

aspectos técnicos e físicos do jogo. A exemplo disso, a totalidade destes estudos indicaram que 

a maior parte dos gols nos jogos ocorrem no 2º tempo, podendo dar indícios de uma relação de 

queda do desempenho físico das equipes neste período. 

 Outro aspecto relevante tido como objeto de estudo dos gols da equipe é o estilo de jogo 

praticado. Estudo publicado por Mombaerts (1996) indicou que equipes participantes dos 

mundiais de 1986 e 1990 realizavam seus gols, em média, em sequências de dois/três passes, 

caracterizando contra-ataques ou ataques rápidos para a finalização das jogadas.  

 Através da observação de sequências ofensivas em dois finalistas do campeonato 

europeu, Ramos (2011) identificou que os ataques resultantes em gols ocorriam em média após 

7-8 passes realizados. Em outra pesquisa realizada por Barreira (2006), ao analisar ações 
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ofensivas em competições mundiais, percebeu-se uma tendência de diminuição da eficácia de 

gols quando do aumento da sequência de passes realizados entre os atletas das equipes. 

 A partir dessas investigações na literatura, percebe-se uma necessidade de pesquisas que 

relacionem a ocorrência de gols com os princípios táticos fundamentais contidos na ação do 

gol. Tais informações podem permitir a observação de indicadores de performance que estejam 

relacionados à eficácia do processo ofensivo (GARGANTA, 1997). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento do estudo 

Este estudo se caracteriza como quantitativo correlacional transversal que, segundo 

Thomas, Nelson e Silverman (2007),  está baseado em um método que busca trazer informações 

de natureza numérica no qual o pesquisador apresenta estatísticas, compara grupos ou 

estabelece associações através de classificações, ordens ou medições de variáveis.  

Conforme a literatura consultada nos estudos de análise sobre sequências táticas de jogo, 

também  se fez necessária a utilização da metodologia observacional (ANGUERA, 1999). Desta 

forma, foram observadas, descritas e caracterizadas as ações táticas de um contexto de jogo 

através de uma análise das frequências de ocorrências destes eventos. Uma pesquisa com este 

caráter tem como objetivo analisar a frequência de ocorrências de um determinado fenômeno, 

sua relação e conexão com outros fenômenos, sua natureza interna, suas características, sem 

que haja qualquer tipo de manipulação do pesquisador (ANGUERA et al., 2000). 

Estudos com esta premissa descrevem as características, propriedades ou relações que 

possam existir no ambiente do fenômeno estudado, e, para além disso, este tipo de pesquisa 

favorece uma elaboração mais clara do problema da investigação, bem como de suas hipóteses 

para a solução (ANGUERA et al., 2000 apud SARMENTO, 2012). 

 Percebe-se, neste cenário, a importância de uma metodologia observacional quando se 

trata de pesquisas nos esportes, tendo em vista que, em situações de competições, existe uma 

dificuldade em se controlar todas as variáveis contextuais ocasionadas pelas interações entre os 

atletas, e, nestes cenários, descrever as dinâmicas desenvolvidas permitem uma maior 

facilidade em gerar informações importantes dos fenômenos observados (SARMENTO, 2012). 

Conforme Anguera et al. (2000), a metodologia observacional é um procedimento 

científico em que se destacam as condutas perceptíveis dentro de um determinado contexto, 

registrando-se e analisando-se, podendo ser de maneira qualitativa ou quantitativa, através de 

um instrumento fidedigno que possua parâmetros que vão ao encontro do problema da pesquisa, 

e que, desta forma, possa permitir uma avaliação e uma resposta frente às hipóteses geradas 

pela pesquisa.  

Segundo o mesmo autor, a metodologia observacional deve seguir algumas premissas 

tais como: uma aplicável delimitação de condutas e situação de observação (contextualização 

do fenômeno a ser estudado); recolha e otimização dos dados; análise dos dados; interpretação 

dos resultados.  
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Dessa forma, para a análise dos dados neste estudo, foi utilizada a análise sequencial 

que consiste em observar e analisar uma sequência de ações  – no caso desta investigação, ações 

ofensivas das equipes de futebol – com objetivo de identificar relações, associações e 

dependências sequenciais (ANGUERA, 1992). Este tipo de procedimento, inserido dentro do 

método observacional, pode permitir a detecção de padrões de conduta/comportamento dos 

indivíduos (equipes) estudados (ANGUERA et al., 2000). 

  

3.2 Amostra 

Para compor a amostra desse estudo, foram elegíveis todos os jogos do Campeonato 

Brasileiro de 2017. Foram selecionadas todas as ações ofensivas eficazes que resultaram em 

gol para a amostra de final (n = 582) . Não foi necessário um cálculo para definição da amostra, 

tendo em vista que a mesma contempla todo o grupo de ações ocorridas na competição 

estudada. 

 Todas as ações eficazes foram observadas e analisadas de acordo com os conceitos dos 

princípios táticos fundamentais e dos métodos de ataque, conforme a literatura. Dos 38 jogos 

que cada time realizou no campeonato,  as análises foram realizadas através da observação de 

imagens obtidas por gravação dos jogos transmitidos pela TV – respectivamente pelos canais  

SporTV e Premiere. Estas gravações foram feitas através de um aparelho gravador de DVD – 

marca Sony –, e os jogos gravados nesta máquina tiveram suas imagens específicas (ações 

ofensivas) editadas no software de edição de vídeo Sportscode Versão 11.0,  instalado no 

computador pessoal Macbook Pro do pesquisador. 

 O procedimento legal para a coleta das imagens foi aprovado em julho de 2018 pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná . 

 

3.3 Procedimentos 

Para a realização da pesquisa, todas as ações ofensivas eficazes foram editadas da 

gravação do vídeo dos jogos, e então agrupadas por equipe, conforme classificação na tabela 

final (gols do primeiro colocado, do segundo colocado – e assim sucessivamente, até o vigésimo 

colocado) com objetivo de facilitar a análise comparativa das equipes.  

Como critério para a edição das imagens de análise, os ataques eficazes foram editados 

partindo do momento em que a equipe detentora da posse de bola recuperou a mesma e 

progrediu até obtenção do gol, ou então iniciou uma construção ofensiva após uma saída de tiro 

de meta, um arremesso lateral curto ou uma falta ou escanteio que não tenham sido diretamente 
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alçados na área, configurando, assim, características para um ataque contruído (CASTELO, 

1996). Dessa maneira, foram descartados os gols originados de escanteio alçado na área ou 

direto ao gol, faltas alçadas na área ou diretas ao gol e pênaltis com cobranças diretas ao gol ou 

que deram rebotes. 

Após esta fase, para a quantificação dos princípios fundamentais ofensivos das ações de 

ataque das equipes, foi utilizado o protocolo de avaliação do desempenho tático dos atletas 

(PADTI) como instrumento de análise, elaborado e validado por Denis (2017). Esta ferramenta 

permite, através de uma planilha eletrônica de Excel, quantificar os princípios realizados e não 

realizados pelos atletas em cada sequência tática do jogo, possibilitando, desta maneira, ao final 

da ação desempenhada, saber quantos e quais princípios ocorreram e não ocorreram. Este 

estudo teve como foco apenas os fundamentais ofensivos que foram realizados nas ações 

eficazes (resultantes em gols). 

O intuito do Protocolo de desempenho tático de atletas é possibilitar a observação, 

descrição e quantificação das ações táticas fundamentais do futebol em situações reais de jogo, 

a partir de filmagens dos jogos em câmera aberta, que permitam a observação de todos os 

jogadores contidos na mesma imagem, conforme o processo de validação do mesmo (DENIS, 

2017).  

A planilha do PADTI possui formato eletrônico e com botões para que seja realizado o 

clique sempre que uma ação acontece. Após a marcação do registro, de forma ágil e prática, os 

resultados vão sendo gerados automaticamente e somados para o desempenho de cada atleta. A 

soma geral permite a identificação dos índices individuais e coletivos para cada sequência 

ofensiva estudada.  

Neste cenário, foram quantificados, para cada equipe, os princípios táticos realizados 

pelos atletas envolvidos em cada ação de ataque analisada, sendo o somatório deles o número 

total de princípios por equipe, para cada ataque. No somatório geral do total de cada ação eficaz, 

pôde-se obter, por equipe, a quantidade total dos princípios realizados na competição em 

situações de gol (Figura 3). 
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Figura 3 - Planilha do Protocolo de Análise de Desempenho Tático Individual – PADTI. 

 

Fonte: DENIS (2017). 

 

 

 Para a quantificação dos métodos de ataque, por serem identificados conforme 

observação e apontamento, inseriu-se no PADTI, para cada equipe, uma planilha extra para 

inserção de qual método ofensivo foi utilizado para cada ataque eficaz analisado. Nesta mesma 

planilha, inseriu-se também, por ação eficaz analisada, a quantidade total de cada princípio 

realizado, o somatório de todos princípios obtidos e a variabilidade da presença deles  – isto é, 

a possibilidade da presença de no mínimo  um entre os quatro princípios que podem ocorrer na 

ação, ou no máximo quatro entre os quatro princípios podem aparecer no ataque analisado. 

Além disso, foram acrescentadas as variáveis resultado do jogo e mando de campo para o 

cumprimento dos objetivos do estudo (Figura 4). 
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Figura 4 – Planilha extra PADTI para inserção dos dados coletados (exemplo de uma coleta). 

 

Fonte: DENIS (2017).  
 

Um estudo piloto realizado por Oliveira et al. (2019), submetido à publicação, 

quantificou a ocorrência dos princípios táticos fundamentais ofensivos e dos métodos de ataque 

contidos em 10% das ações ofensivas eficazes das equipes de futebol do  Campeonato 

Brasileiro, em 2017, com o objetivo de testar a reprodutibilidade do instrumento PADTI. Nesta 

pesquisa, foram utilizadas tanto a planilha inicial da quantificação dos princípios, quanto a 

planilha extra para coleta dos métodos, além da somatória total das variáveis e variabilidade.  

Verificaram-se resultados com índices de concordância de 94% para os princípios ofensivos, e 

100% para métodos de ataque observados em um segundo momento de observação, quando 

comparados com o primeiro momento, fato que permite o instrumento PADTI possuir 

capacidade para sistematizar de maneira eficaz a informação produzida em diferentes 

momentos de análise. 

Um aspecto a se considerar tanto do estudo piloto acima, como do presente trabalho, é 

o fator limitante desta investigação, de observar as imagens de jogos transmitidos da Televisão 

(imagens mais fechadas do que a da câmera aberta proposta pelo protocolo). Neste cenário, o 

PADTI foi adaptado para o uso e observação de imagens de câmeras da televisão, analisando-

se as ações dos atletas presentes na imagem observada.  

 

3.4 Variáveis dependentes e independentes do estudo 

Como variáveis dependentes desta pesquisa, isto é, aquelas que receberam influência de 

outras variáveis, determinou-se que todas as ações ofensivas que resultaram em gols, da 

competição nacional, fossem analisadas.  

 Como variáveis independentes, ou seja, aquelas que exercerão influência sobre a 

variável dependente, determinou-se a quantificação dos princípios fundamentais ofensivos 
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(penetração, cobertura ofensiva, mobilidade e espaço) e dos métodos de ataque: ataque 

posicional, ataque rápido e contra-ataque (Figura 5). 

 

Figura 5 - Variáveis do estudo e classificação das equipes do campeonato. 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

 

3.5 Análise de dados 

Os dados foram coletados e organizados em uma planilha do aplicativo Excel e 

analisados em três etapas. Na primeira, foram realizados os procedimentos estatísticos para 

verificar a distribuição dos dados. Em seguida, foram realizados os procedimentos da estatística 

descritiva: média, desvio padrão e distribuição de frequência. E finalmente, a realização dos 

procedimentos estatísticos para comparar os grupos: teste t para as variáveis que apresentaram 

distribuição normal ou seu correlato não paramétrico para variáveis que não mostraram 

distribuição normal, assim como a identificação das possíveis associações entre as variáveis 

categóricas por meio do teste do quiquadrado. Todas as análises foram realizadas no programa 

estatísticos SPSS 20.0. 

  Mediante caracterização do estudo como estudo correlacional, Thomas, Nelson 

e Silverman (2007) salientam que a análise estatística nestes tipos de investigação seja realizada 

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, para a verificação de correlação positiva ou 

negativa das varáveis escolhidas.  
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4. RESULTADOS 

  

A Tabela 1 descreve o número total de ocorrência dos princípios táticos fundamentais 

ofensivos, dos métodos de ataque que resultaram em gol e o total de gols obtidos pelas equipes 

participantes do Campeonato Brasileiro de Futebol disputado em 2017, de acordo com as 

equipes mais bem classificadas (quatro primeiras) e mais mal posicionadas (quatro últimas). O 

princípio tático de maior ocorrência nas ações ofensivas da competição foi a cobertura ofensiva 

(3.472), seguido da penetração (2.946). Este mesmo princípio também foi o que apresentou 

maior predominância tanto na performance das primeiras classificadas (1.002, correspondendo 

a 36% do total de princípios realizados em seus ataques eficazes no campeonato) quanto no 

desempenho das últimas colocadas (435, indicado em 38,4% do total de princípios realizados 

em seus ataques eficazes na competição).  

Ocorreram ao todo, no campeonato, 582 ações ofensivas que resultaram em gol. O 

método de ataque mais observado neste cenário, entre todas as equipes participantes do  

Campeonato Brasileiro de 2017, foi o ataque posicional (246 gols). Esta prevalência também 

pode ser observada entre as equipes mais bem classificadas (70 ataques efetivos, 

correspondendo a 46,3% dos gols feitos por elas). No entanto, entre as equipes mais mal 

classificadas, o método de ataque mais prevalente foi o contra-ataque (33 ações eficazes, 

correspondendo a 45,2% dos seus gols realizados).  

 

 

Tabela 1  - Prevalência de ocorrência dos princípios táticos fundamentais ofensivos e métodos de ataque eficazes 

das equipes participantes do campeonato brasileiro de futebol; n = 582 (%). 

 

    Total 4 primeiras 4 últimas 

PRINCÍPIOS TÁTICOS 

Penetração 2946 (30,8%) 787 (28,2%) 381 (33,6%) 

Cobertura 

ofensiva 
3472 (36,2%) 1002 (36%) 435 (38,4%) 

Mobilidade 1912 (19,9%) 580 (20,9%) 188 (16,6%) 

Espaço 1261 (13,1%) 417 (14,9%) 128 (11,3%) 

TOTAL DE PRINCÍPIOS   9591 (100%) 2786 (100%) 1132 (100%) 

MÉTODOS DE ATAQUE 

Posicional 246 (100%)  70 (46,3%) 22 (30,2%) 

Ataque rápido 143 (100%) 39 (25,5%) 18 (24,6%) 

Contra-ataque 193 (100%) 43 (28,2%) 33 (45,2%) 



47 

 

  

TOTAL DE GOLS   582 (100%) 152 (100%) 76 (100%) 

 

A Tabela 2 apresenta os valores descritivos dos princípios táticos ofensivos entre todas 

as equipes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, de 2017, bem como 

a comparação da ocorrência dos princípios táticos fundamentais ofensivos entre as quatro 

equipes mais bem classificadas e as quatro equipes mais mal classificadas. Na média de 

ocorrências de princípios táticos fundamentais ofensivos entre todas equipes da competição, a 

maior foi observada na cobertura ofensiva (6,3; ±4,0) e a menor média de ocorrências foi no 

espaço (2,3; ±1,4).  

A maior média de ocorrências de princípios táticos fundamentais ofensivos, entre as 

equipes com melhor desempenho e aquelas com pior performance no Campeonato Brasileiro 

de 2017, foi observada na cobertura ofensiva (6,5 ±4,1; 5,7 ±3,8), respectivamente. A menor 

média de ocorrência, entre as quatro equipes mais bem classificadas e as quatro mais mal 

classificadas daquela edição do torneio, foi observada no princípio espaço (2,3 ±1,4;1,6±0,6), 

respectivamente. 

Quando comparada à média de ocorrências dos princípios táticos fundamentais 

ofensivos entre as equipes com melhor performance (quatro primeiras) e aquelas com os piores 

desempenhos naquela competição (quatro últimas), foram observadas diferenças no valor de 

significância nas variáveis relacionadas aos princípios da mobilidade e do espaço, assim como 

no total de ocorrência dos princípios (p<0,05). Na questão da variabilidade , isto é, presença de 

no mínimo  um  e no máximo quatro dos possíveis princípios presentes nas ações de gol, e nos 

princípios da penetração e da cobertura ofensiva, não houve diferença no valor de significância 

sendo p>0,05. 

 

 

 

Tabela 2 - Comparação de ocorrência dos princípios táticos ofensivos nas quatro equipes mais bem classificadas e nas quatro 

equipes mais mal classificadas (n = 582; Χ (±)). 

PTO Todas 4 Primeiras (n=152) 
4 Últimas 

(n=76) 
IC 95% p 

PENETRAÇÃO 5,1 (2,6) 5,1 (2,6) 5,0 (2,6) 0,5-0,8 0,56 

COBERTURA OF.  6,3 (4,0) 6,5 (4,1) 5,7 (3,8) 0,4-2,1 0,25 

MOBILIDADE 3,3 (1,8) 3,8 (1,5) 2,4 (2,1) 0,8-1,8 0,01 

ESPAÇO 2,3 (1,4) 2,7 (1,3) 1,6 (0,6) 1,0-2,0 0,01 

TOTAL PTO 17,18 (8,2) 18,3 (8,1) 14,8 (0,6) 1,1-1,2 0,01 
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VARIABILIDADE 3,6 (0,5) 3,9 (0,2) 2,9 (0,1) 0,8-1,0 0,61 

PTO= Princípios Táticos Ofensivos; COBERTURA OF= Cobertura Ofensiva 

  

A Tabela 3 apresenta as associações entre os métodos de ataque e a variabilidade de 

ocorrência dos princípios táticos ofensivos entre as equipes participantes da Série A do 

Campeonato Brasileiro de futebol realizado em 2017 (n = 582). A maior variabilidade de 

ocorrência de princípios táticos ofensivos (presença de todos os  quatro princípios nas ações de 

gol) foi observada no método de ataque posicional, nesse aspecto, 42,3 % dos tentos 

consignados no campeonato, ocorreram no ataque posicional.  

Analisando o tipo de ataque posicional, 83,3 % dos gols realizados neste tipo de ataque 

foram efetivos quando se observou a presença de  quatro princípios táticos ofensivos. Nesse 

caso, observou-se associação significante (x2 
= 68,96; p = 0,001) entre os tipos de ataque e a 

ocorrência de princípios táticos ofensivos entre as equipes participantes da Série A do 

Campeonato Brasileiro disputado em 2017. 

 

 
Tabela 3- Associação entre os métodos de ataque e a variabilidade de ocorrências dos princípios táticos 

fundamentais do futebol (n = 582). 

VARIABILIDADE PTOF 

MÉTODO % (n) 

x2 p Ataque 

Rápido 

Contra-

Ataque 

Ataque 

Posicional  

Ausência PTOF 0 (0) 0,5 (1) 0 (0a) 

68,96 0,001 

2 PTOF 2,8 (4) 3,7 (7)  0,4 (1) 

3 PTOF 21,4 (31) 47,6 (91) 16,3 (40) 

4 PTOF 75,9 (110) 48,2 (92) 83,3 (20a) 

Total 24,9 (145) 32,8 (191) 42,3 (246) 

PTOF= número de ocorrências dos princípios táticos ofensivos fundamentais 

  

 

 

A Tabela 4 apresenta a quantidade de ocorrência dos princípios táticos ofensivos, de 

acordo com o resultado do jogo. Nesse sentido, observou-se que, em situações de derrota no 

placar final, todos os princípios obtiveram sua prevalência entre 1 e 3 ocorrências nas ações 

eficazes. Em contextos de empate, a presença de sete ou mais ocorrências de princípios para a 

penetração e cobertura ofensiva foram predominantes nas ações eficazes (38,1 % e 41,6 %, 

respectivamente), enquanto a mobilidade não obteve maior prevalência (1,9 %) e no espaço não 
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ocorreram ações com esta quantidade de presença. Nos resultados vitoriosos, observou-se maior 

predominância na ocorrência de 7 ou mais princípios para a cobertura ofensiva, 1 a 3 princípios 

para a penetração e espaço (37,7 % e 61,4 %, respectivamente), enquanto que, para o princípio 

da mobilidade, tanto a ocorrência de 1 a 3 quanto de 4 a 6 princípios obtiveram maior 

prevalência (45,4 % em ambos). Foi observada uma associação significativa entre o princípio 

espaço com 1 a 3 ocorrências desse tipo nos ataques que redundaram em gol (x2 = 9,93; p = 

0,04). 

 

Tabela 4 - Associação entre o número de ocorrência de princípios táticos ofensivos em jogos do campeonato 

brasileiro de futebol de 2017 de acordo com o resultado do jogo (n = 582). 

    Derrota Empate  Vitória Total x2 p 

PTO Nº de Ocorrências (n) % (n) % (n) % (n) %     

Penetração 

1 a 3 (75) 47,5 (57) 36,8 (102) 37,9 (102) 23,4 

5,987 0,2 4 a 6 (33) 20,9 (39) 25,2 (76) 28,3 (148) 25,4 

7 ou mais (50) 31,6 (59) 38,1 (91) 33,8 (200) 34,4 

Cobertura Of 

Nenhuma (3a) 1,9 (2) 1,3 (1) 0,2 (6) 1,0 

6,553 0,36 
1 a 3 (61) 38,6 (47) 30,5 (81) 30,1 (189) 32,5 

4 a 6 (38) 24,1 (41) 26,6 (72) 26,8 (151) 26,0 

7 ou mais (56) 35,4 (64) 41,6 (115) 42,8 (235) 40,4 

Mobilidade 

Nenhuma (15) 9,5 (11) 7,1 (17) 6,3 (43) 7,4 

6,168 0,79 
1 a 3 (75) 47,5 (68) 43,9 (122) 45,4 (265) 45,5 

4 a 6 (63) 39,9 (73) 47,1 (122) 45,4 (258) 44,3 

7 ou mais (5) 3,2 (3) 1,9 (8) 3,0 (16) 2,7 

Espaço 

Nenhuma (42) 27,1 (41) 34,7 (118) 20,3 (118) 20,3 

9,93 0,04 1 a 3 (85) 54,8 (180) 66,9 (357) 61,4 (357) 61,4 

4 a 6 (28) 18,1 (48) 17,8 (106) 18,2 (106) 18,2 

Cobertura Of = Cobertura Ofensiva 

 

 

A análise entre a associação da variabilidade de ocorrência de princípios táticos 

ofensivos efetivos em jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017, de acordo com o 

mando de campo do jogo (casa e fora), pode ser verificada na Tabela 5. Observou-se que, 

quando houve a presença de 7 ou mais ocorrências de um mesmo princípio em ataques 

resultantes em gols, os princípios da cobertura ofensiva e da mobilidade tiveram maior 

contribuição na efetividade em jogos fora de casa (42,9 % de gols para ambos). Já na presença 

de 1 a 3 ocorrências de um mesmo princípio, o espaço apresentou maior desempenho em jogos 
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das equipes fora dos seus domínios (65,8 % de gols), enquanto que a penetração apresentou, 

para estas ocorrências, uma melhor performance nas equipes jogando em casa (43,4% dos gols). 

Neste cenário, foi observada associação significativa somente entre o princípio mobilidade e o 

mando de jogo fora (x2 = 7,997; p = 0,046). 

 

 

 

Tabela 5 - Associação entre a ocorrência de princípios táticos ofensivos efetivos em gols do campeonato 

brasileiro de futebol de 2017 e o local de jogo (n = 582). 

PTOF Nº de Ocorrências 
Casa Fora Total 

x2 p 
(n) % (n) % (n) % 

Penetração 

1 a 3 (152a) 43,4 (82a) 35,3 (234) 40,2 

3,864 0,145 4 a 6 (83a) 23,7 (65a) 28,0 (148) 25,4 

7 ou mais (115a) 32,9 (85a) 36,6 (200) 34,4 

Cobertura 

Nenhuma (4a) 1,1 (2a) 0,9 (6) 1,0 

1,514 0,679 
1 a 3 (120a) 34,3 (69a) 29,9 (189) 32,5 

4 a 6 (90a) 25,7 (61a) 26,4 (151) 26,0 

7 ou mais (136a) 38,9 (99a) 42,9 (235) 40,4 

Mobilidade 

Nenhuma (4a) 1,1 (2a) 0,9 (6) 1,0 

7,997 0,046 
1 a 3 (120a) 34,3 (69a) 29,9 (189) 32,5 

4 a 6 (90a) 25,7 (61a) 26,4 (151) 26,0 

7 ou mais (136a) 38,9 (99a) 42,9 (235) 40,4 

Espaço 

Nenhuma (79a) 22,6 (39a) 16,9 (118) 20,3 

3,582 0,167 1 a 3 (205a) 58,6 (152a) 65,8 (357) 61,4 

4 a 6 (66a) 18,3 (40a) 17,3 (106) 18,2 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Métodos de ataque e sua eficácia 

Em relação aos resultados dos métodos de ataque resultante nos ataques eficazes 

estudados, observou-se que, em média, o ataque posicional teve maior prevalência no 

acontecimento dos gols (46,05%), seguido do contra-ataque (28,30%) e do ataque rápido (25,65 

%) para as equipes mais bem classificadas na competição. Entre os times mais mal colocados 

no campeonato, o método contra-ataque obteve maior frequência (45,20%), seguido do ataque 

posicional (30,7 %) e do ataque rápido (24,67 %). 

Este resultado vai ao encontro do estudo publicado por Ramos (2011), que, ao analisar 

duas equipes campeãs de suas ligas europeias e finalistas entre si do campeonato europeu, 

identificou-se que as mesmas apresentavam um tempo de realização de ataque entre 16 a 30 

segundos para a maioria dos ataques resultantes em gols (35,7 % e 36,8 % a ambos os times), 

configurando-se, assim, um método posicional predominante para a eficácia ofensiva. Soares 

(2009), ao analisar o desempenho da eficácia ofensiva da equipe campeã da liga espanhola do 

respectivo ano, identificou 44% dos gols em um intervalo superior a 35 segundos.  

Nesse sentindo, Hughes e Franks (2005) identificaram que sequências longas de passes 

potencializaram um maior sucesso nas ações ofensivas em equipes vencedoras das ligas 

europeias, especialmente pelo controle de jogo a variações táticas impostas sobre os 

adversários. No mesmo contexto, Hughes et. al. (1988) estudaram as características das  quatro 

equipes semifinalistas da Copa do Mundo de 1986 (consideradas equipes de sucesso) e as 

equipes desclassificadas na primeira fase (consideradas de insucesso) e identificaram que as 

mais bem classificadas realizavam um estilo de jogo com mais toques na bola e mais tempo de 

realização dos ataques (jogo ofensivo elaborado). 

Partindo dessas análises, Castelo (1996) corroborou com esta ideia quando salientou a 

importância de ter a posse de bola, controlando o ritmo de jogo, variando as jogadas e 

encontrando o melhor momento para criar um desequilíbrio no oponente para alcançar a 

eficácia. Neste cenário, equipes que se impõem no jogo, beneficiando-se de uma maior 

qualidade técnica individual e de um jogo coletivo com maior controle da bola podem se 

beneficiar deste tipo de ataque para alcançar a eficácia (SARMENTO, 2012). Seguindo esta 

mesma ideia, Seabra (2010) salienta que há um indicativo de que um maior nível de habilidade 

dos jogadores possibilita a realização de um jogo ofensivo mais longo e elaborado, visando a 

obtenção do gol. 
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Entretanto, conforme Sarmento (2012), os resultados são divergentes nos diversos 

estudos a respeito dos métodos de ataques eficazes, e essas diferenças podem estar associadas 

aos fatores socioculturais, tanto das equipes, quanto dos países investigados. Alguns autores, 

por exemplo, salientaram em suas recentes investigações que o contra-ataque tem maior 

influência para obtenção da eficácia ofensiva (BARREIRA, 2006; RODRIGUES, 2009; 

TUNER; SAYER, 2010; SANTOS et al., 2016; SANTOS et al., 2017). 

Tendo como referências o início das investigações nesta área, de Reep e Benjamin 

(1968) e Reep et al. (1971 apud SARMENTO, 2012), alguns dos primeiros estudos – em termos 

mundiais – propostos a estudar a ocorrência dos gols em 3.123 partidas, entre 1953 e 1968, 

verificaram que, no contexto do futebol inglês da época, 80% das ações ofensivas eficazes 

ocorriam após apenas dois ou três passes, configurando ataques de curta duração. 

Alguns estudos identificaram haver maior relação na ocorrência de gols oriundos de 

contra-ataque em competições caracterizadas como Copa (copas mundiais de seleções ou 

clubes, copas nacionais, copas continentais), em confrontos “mata-mata”, nos quais ocorrem 

jogos que uma equipe pode eliminar diretamente a outra (MOMBAERTS, 2000). A 

investigação de Soares (2009) a respeito da ocorrência de gols na Eurocopa de 2008, verificou 

que 96,7% da eficácia ofensiva ocorreu em situações de contra-ataque. 

 Ao analisar a eficácia do campeão espanhol do ano de 2014, a investigação de Santos 

et al. (2017) verificou que o sucesso ofensivo desta equipe esteve associado a uma maior 

prevalência do método do contra-ataque para obtenção dos gols (60% dos gols oriundos deste 

método), algo que foi de encontro com o sucesso dos campeões anteriores e, da mesma forma, 

vai de encontro com o resultado desta pesquisa. O estudo de Barreira (2006), ao verificar os 

métodos de ataque associado ao sucesso de equipes europeias Sub-20, também identificou 

haver maior associação do sucesso ofensivo ao método contra-ataque. Nesta mesma linha, 

Castelão et al. (2013) procuraram identificar padrões de ataque em seis seleções que 

participaram do campeonato mundial de futebol de 2006 e dos campeonatos europeus de 

seleções de 2004 e 2008, e, através da observação pelo método de retardos (estudo 

observacional das sequências ofensivas dos jogos), as  três equipes campeãs destas competições 

evidenciaram um maior uso do método contra-ataque, outras duas apresentaram maior 

frequência do ataque rápido e apenas uma delas tendo o ataque posicional em sua maior 

frequência. Este estudo, porém, não relativizou quais as ações de eficácia, e sim o que foi padrão 

de utilização em situações de ataque em geral. 
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No contexto do futebol brasileiro, pôde-se verificar uma grande quantidade de pesquisas 

a respeito de como acontecem os gols nas competições do país. Entretanto, em sua grande 

maioria, os focos foram investigar o tempo do jogo em que eles acontecem, quantidade de 

passes durante o ataque, número de toques na bola e de jogadores envolvidos, tipo de 

finalização (pé, cabeça) e locais da assistência e da finalização (OLIVEIRA, 2003; MORAES 

et al., 2012; LEITAO et al., 2004; CRUZ, 2014).  

Ao consultar a literatura referente às ações de ataque em campeonatos brasileiros de 

futebol, Fuhrer (2014) realizou uma investigação sobre variáveis intervenientes nos gols 

ocorridos no  Campeonato Brasileiro de futebol disputado em 2013, e o tempo da posse de bola 

resultante na eficácia ofensiva foi a principal delas. Desta forma, o autor identificou que 63,1% 

dos gols aconteceram em um período curto, de 0 a 11 segundos, 16% para o período de 12 a 17 

segundos e 20,9% com tempo superior a 18 segundos. Neste trabalho, entretanto, os gols 

oriundos de bola parada fizeram parte da amostra, o que pode corroborar para a prevalência de 

gols em um período menor a 11 segundos. 

Outra pesquisa no cenário brasileiro do futebol, desenvolvida por Cruz (2014), analisou 

os gols ocorridos nas competições nacionais entre 2010 e 2012, comparando as  quatro melhores 

equipes classificadas com as quatro últimas. Este estudo verificou que o fator realização de gols 

fora de seus domínios, isto é, quanto mais gols as equipes marcaram no estádio do rival, melhor  

o seu rendimento na classificação final, sendo uma variável interveniente na relação gol-

rendimento.  

Um aspecto mencionado por Seabra (2010) que pode ser um fator condicionante das 

ações eficazes é o estado de jogo da equipe, quer dizer, sob qual momento a mesma está no 

jogo ganhando, empatando ou perdendo. Na pesquisa do autor, o mesmo verificou padrões de 

circulação de bola de equipes europeias durante jogos do campeonato europeu e identificou 

diferenças no tipo de padrão de circulação de bola ofensiva. Quando as equipes estavam 

perdendo, buscavam um jogo mais rápido e vertical, possivelmente pela pressão do resultado 

negativo, da diminuição do tempo restante do jogo e da necessidade mais urgente de realizar 

um gol. 

Nesse mesmo contexto, Taylor et al. (2008) ao comparar uma equipe inglesa em 

situações de vitória, derrota ou empate durante seus jogos no campeonato nacional, identificou 

que, quando este time estava vencendo seus jogos, realizava mais ações de desarmes, menos 

passes, e propunha um jogo ofensivo com maiores tendências ao contra-ataque, diferentemente 

do que optava quando estava perdendo ou empatando. O presente estudo não analisou a 
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incidência dos métodos de ataque com resultado do jogo, podendo ser um ótimo objeto futuro 

de pesquisa. Entretanto, verificou-se a presença dos princípios fundamentais ofensivos em 

resultados finais dos jogos relacionando a quantidade das ocorrências deles quando uma equipe 

venceu, empatou ou perdeu, e, neste contexto, foi identificada uma alta predominância na 

realização de  sete ou mais princípios para a penetração e para a cobertura ofensiva em gols das 

equipes vencedoras.  

 

5.2 Princípios táticos fundamentais entre equipes com melhor performance e com pior 

performance 

Em relação aos resultados desta pesquisa referente aos princípios táticos fundamentais 

encontrados, observou-se uma maior ocorrência, em média, de todos os quatro princípios nas 

equipes mais bem classificadas quando comparadas na eficácia ofensiva com aquelas pior 

classificadas. Além disso, observou-se uma maior média no total de ocorrência dos princípios 

por ação eficaz (18,3 nos ataques das equipes mais bem classificadas, contra 14,8 nas de pior 

classificação). Verificou-se também, no que diz respeito à variabilidade de ocorrência dos 

princípios, em média, uma quase totalidade de acontecimentos deles nas ações ofensivas das 

equipes mais bem sucedidas (3,9) enquanto um valor menor naquelas com menor desempenho 

(2,97). 

Uma possível associação para o fato de as equipes  com melhor desempenho possuírem 

maiores médias, seja no número de ocorrência dos princípios seja na sua variabilidade, pode 

ser o fato de estas equipes terem obtido o ataque posicional como método predominante de 

ataque. Neste contexto, Sarmento (2012) salienta que este tipo de ataque requer um processo 

mais elaborado de construção ofensiva, com maior tempo de duração, com mais interações entre 

os jogadores para a progressão da bola no campo de jogo e, consequentemente, alcançar o gol. 

Ao consultar a literatura referente à ocorrência dos princípios táticos fundamentais em 

situações de jogo em competição, observou-se uma lacuna de conhecimento referente a 

pesquisas neste âmbito. Esta lacuna do conhecimento se justifica justamente pelos 

procedimentos instrumentais para coleta de dados, os quais foram feitos para análise de 

situações em contextos de jogos reduzidos,  ou seja, jogos reduzidos 3vs3+goleiro, conforme o 

instrumento de coleta de dados FUT-SAT, validado por Costa et al. (2011), por exemplo.  

Um interessante argumento para a grande quantidade de estudos a serem desenvolvidos 

nesse cenário é dada por Garganta (1998) ao destacar que vivências de situações de jogo em 

um campo reduzido, com um número menor de participantes, permite aos atletas uma maior 
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participação e maior contato dos jogadores com a bola, facilitando também a observação do 

posicionamento e comportamento de companheiros, dos oponentes, da bola e, 

consequentemente, do gol. Desta forma, as associações passíveis de serem feitas em relação ao 

resultado deste estudo advém de pesquisas relacionadas ao contexto dos pequenos jogos. 

Verificou-se que, no presente estudo, o princípio cobertura ofensiva obteve as maiores 

frequências de ocorrência nos ataques eficazes nas equipes mais bem classificadas. Da mesma 

forma, conforme mostrado anteriormente, identificou-se uma maior prevalência dos ataques 

posicionais nas mesmas ações, o que pode dar indício de uma associação entre estes princípios 

e método. 

Rechenchovsky et. al. (2017) ao compararem o desempenho entre posições dos atletas 

na ocorrência dos princípios táticos também encontraram o princípio cobertura ofensiva como 

o de maior eficiência no desempenho dos atletas para ações eficazes. No estudo em si, há maior 

eficácia nas ações dos defensores quando comparados com atletas atacantes. 

Em outro estudo comparativo de posições, realizado por Silva et. al. (2016), não foram 

encontradas diferenças significativas entre a realização dos princípios e o posicionamento dos 

atletas em campo (defensores, meio-campistas e atacantes). Entretanto, observou-se uma maior 

participação dos meio-campistas na manutenção da posse da bola, bem como na realização do 

princípio da mobilidade. Embora não se tenha analisado as diferenças posicionais dos atletas 

participantes dos ataques, este dado pode ser mais um indicativo de relações no estudo, no qual 

observou-se também uma maior presença das ações de mobilidade nas equipes melhor 

classificadas (média de 3,8), assim como um maior tempo de duração dos ataques, quando 

comparadas com as equipes pior classificadas (média 2,4 ocorrências). 

Consultando a literatura a respeito da importância dos princípios ofensivos, o da 

mobilidade é considerado o mais importante a ser realizado em ações coletivas das equipes 

(TEOLDO et al., 2015). Este está relacionado com a iniciativa dos jogadores da equipe de 

ataque, sem a posse de bola, ao realizar movimentos nas costas da defesa, criando desequilíbrios 

nas ações defensivas do oponente, ampliando o espaço de jogo ofensivo na profundidade do 

campo e, assim, podendo propiciar maiores oportunidade de se marcar gols (COSTA et al., 

2011).  

A investigação de Américo et al. (2016) demonstrou um importante aspecto a se refletir 

com relação à eficácia dos princípios fundamentais de jogo. Ao comparar atletas de formação 

das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-17, os autores identificaram haver uma evolução 

progressiva nos índices de acerto, conforme o avanço da idade. O estudo de Folgado et al. 
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(2012) corrobora com os resultados acima quando identifica melhor entendimento dos atletas 

em termos de posicionamento, tomadas de decisão e acerto dos princípios ao serem comparadas 

diferentes faixas etárias – Sub-9, Sub-11 e Sub-13 – em divergentes estruturas de jogos 

reduzidos (3vs3 e 4vs4). 

O presente estudo analisou atletas profissionais em contexto de jogo no espaço efetivo 

do campo. O comportamento tático dos atletas é influenciado pelo nível de maturidade 

cognitiva dos mesmos, bem como pelo tamanho do campo de jogo e número de interações entre 

os atletas presentes no espaço efetivo do confronto (VILHENA, 2017). Desta maneira, os 

estudos referidos anteriormente dão indicadores da importância e necessidade de avaliação dos 

atletas ao longo de sua carreira para que novas pesquisas possam ter um melhor entendimento 

sobre a evolução do processo de formação do atleta, desde a formação até o profissional.  

Com relação à variabilidade, ou melhor, a ocorrência dos princípios nas ações de jogo 

pode ser mínima (apenas um princípio na ação) ou máxima (todos os quatro princípios 

ocorrendo na ação ofensiva) – esta foi quase total nas equipes mais bem classificadas (em média 

3,9). A pesquisa de Thiengo et. al. (2015) ao comparar atletas de uma mesma categoria Sub-15 

mediante ao instrumento FUT-SAT, segundo Costa et al. 2011, também encontrou nas suas 

amostras a ocorrência de todos os princípios ocorrendo sucessivamente para cada ação 

analisada. Neste estudo, os autores identificaram um maior percentual de eficácia para os 

princípios ofensivos quando comparados com a realização dos princípios defensivos. 

No que tange às investigações realizadas a respeito da realização dos princípios táticos 

fundamentais, Vilhena (2017) menciona que ainda não existe um consenso entre os autores em 

relação à efetividade da ocorrência dos princípios, ou na interação deles com jogadores de 

diferentes idades ou posições no campo de jogo. 

 

5.3 Princípios táticos fundamentais e métodos de jogo nas fases da partida 

 A literatura consultada nos permite refletir a respeito do futebol como um sistema 

dinâmico complexo, no qual os resultados das ações emergem de um contexto de cooperação  

entre jogadores de uma mesma equipe, mas também de oposição entre jogadores de duas 

equipes através dos confrontos, sendo que a equipe que está com a posse da bola tem como 

objetivo progredir com a mesma e marcar gols, enquanto a equipe sem a bola tem por objetivo 

não permitir o progresso do oponente e, consequentemente, não sofrer gols (GARGANTA, 

1997). 
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Nesse contexto, diversos autores consideram, dentro do futebol, a presença de duas fases 

em uma partida: a fase ofensiva (quando uma equipe tem a bola e ataca o adversário), e a fase 

defensiva (quando uma equipe não tem a bola e se defende do adversário) (OLIVEIRA, 2004; 

CASTELO, 1996; GARGANTA, 2000). O presente estudo teve como objetivo analisar a 

ocorrência dos princípios táticos ofensivos e métodos de ataque sem considerar a realização dos 

princípios táticos defensivos e métodos de defesa por parte dos adversários.  

Uma consideração salientada por Vilhena (2017) a respeito da relação entre as fases de 

uma partida reflete a respeito da eficácia das ações ofensivas poderem ser influenciadas pela 

maneira como as ações defensivas do adversário são realizadas. No estudo deste mesmo autor, 

foram encontrados resultados baixos para ocorrência dos princípios ofensivos em jogadores de 

uma equipe nos jogos de campo reduzidos analisados pelo FUT-SAT. Entretanto, observou-se 

que o tipo de marcação da equipe adversária foi através do método defensivo de marcação baixa 

(muitos jogadores atrás da linha da bola), o que possivelmente dificultou a realização dos 

princípios ofensivos de espaço e mobilidade, conforme salientado na pesquisa. 

Um interessante estudo comparando o desempenho tático ofensivo e defensivo para os 

princípios táticos fundamentais foi desenvolvido por Thiengo et al. (2015) em uma equipe de 

futebol Sub-15, também através de jogos reduzidos. Este estudo demonstrou uma ocorrência 

maior na realização dos princípios defensivos pelos atletas,  enquanto foi constatado um índice 

de eficácia maior nos princípios ofensivos. 

Já em estudos que fizeram referência à eficácia dos métodos de ataque em competições, 

alguns autores salientaram a desorganização defensiva dos adversários quando da análise 

específica dos gols ocorridos em contra-ataque, vista como algo potencializador para a 

realização bem sucedida deste método para a concretização do gol (BARREIRA, 2006; 

RAMOS, 2011; SANTOS et al., 2017). Seguindo esta ideia, Seabra (2010) salienta em sua 

investigação que equipes com a posse de bola, ao se defrontarem com defesas bem organizadas, 

necessitam de um bom jogo elaborado (ataque posicional) para circulação de bola, utilizando a 

amplitude e profundidade do campo para, desta forma, criar desequilíbrios nas linhas de 

marcação do adversário e então criar oportunidades de gol. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo apresentou uma ideia de relacionar os métodos de jogo com os 

princípios táticos fundamentais realizados durante os mesmos  – neste caso, referente ao 

processo ofensivo do jogo –, comparando a performance das equipes de acordo com sua 

classificação final no  Campeonato Brasileiro de futebol profissional disputado em 2017, 

considerada  a competição de rendimento esportivo de maior relevância no cenário nacional 

desta modalidade. 

Esta pesquisa indicou que as equipes mais bem colocadas na referida competição 

daquele ano obtiveram maior eficácia utilizando o ataque posicional, bem como uma maior 

ocorrência na quantidade e na variabilidade dos princípios táticos fundamentais. Podemos 

refletir, a partir disso, que estas equipes foram mais estimuladas para estarem com a bola por 

mais tempo e assim proporem as jogadas de ataque. Consequentemente, tendo a necessidade de 

impor um ataque mais elaborado e longo (ataque posicional) e realizarem mais princípios, as 

equipes conseguiram criar instabilidades na organização defensiva dos adversários.  

Da mesma maneira, o presente estudo também indicou, em termos gerais, que as equipes 

de pior desempenho apresentaram maior utilização dos contra-ataques para eficácia das ações, 

e menor presença dos princípios nas equipes de menor performance, trazendo, assim, uma 

possível reflexão a respeito destes times basearem sua maneira de jogar em uma forma mais 

reativa, aproveitando-se de desorganizações do adversário para realizar seus ataques e 

concretizar gols. Sendo assim, emerge-se uma lacuna interessante para estudos posteriores, 

referentes à análise de princípios táticos e métodos de jogo, no que diz respeito à relação entre 

a fase ofensiva e fase defensiva das equipes.  

Relacionando a ocorrência dos princípios táticos ofensivos com o resultado final do 

jogo, este estudo mostrou que, para esta população, em situações de derrota no placar final, 

todos os princípios obtiveram sua prevalência entre 1 e 3 ocorrências nas ações eficazes. Já em 

contextos de empate, a presença de 7 ou mais na ocorrência de princípios para a penetração e 

cobertura ofensiva foram predominantes nas ações. Entretanto, nos resultados vitoriosos, 

observou-se maior predominância na ocorrência de 7 ou mais princípios para a cobertura 

ofensiva, 1 a 3 princípios para a penetração e espaço, enquanto que, para o princípio da 

mobilidade, tanto a ocorrência de 1 a 3 quanto de 4 a 6 princípios obtiveram maior prevalência. 

Associação significativa foi identificada para o princípio espaço com 1 a 3 ocorrências desse 

tipo nos ataques que redundaram em gol. 



59 

 

  

Analisando a efetividade dos princípios e o mando de campo do jogo, observou-se neste 

estudo que, quando houve a presença de 7 ou mais ocorrências de um mesmo princípio em 

ataques resultantes em gols, os princípios da cobertura ofensiva e da mobilidade tiveram maior 

contribuição na efetividade em jogos. Quando houve 1 a 3 ocorrências de um mesmo princípio, 

o espaço apresentou maior desempenho em jogos das equipes fora dos seus domínios. Já o 

princípio da penetração foi observado mais predominante nas melhores performances das 

equipes jogando em casa. Associação significativa foi identificada entre o princípio mobilidade 

e o jogo praticado pela equipe mandante. 

Esses resultados também podem servir como referências a treinadores e comissões 

técnicas das equipes ao organizar seus objetivos e suas ideias de jogo para um processo 

ofensivo, de acordo com o contexto que estiver inserido. Informações a respeito de quantos e 

quais princípios estão mais relacionados à eficácia dos ataques, assim como quais métodos estão 

presentes em diferentes contextos de jogo, podem permitir ideias de direcionamento a 

planificação de um trabalho em clubes de futebol. Para tanto, faz-se necessária a importância 

de mais investigações nestas temáticas de uma forma longitudinal,  quer dizer, abrangendo mais 

competições nacionais de forma a identificar com maior profundidade padrões ofensivos do 

futebol profissional brasileiro.  

Todas essas variáveis mencionadas neste estudo, como os métodos de ataque e 

princípios táticos fundamentais ofensivos, quando relacionadas com as outras variáveis tais 

como total de acontecimentos, variabilidade de ocorrências, resultado dos jogos, mando de 

campo – utilizadas nesta pesquisa –, trazem à tona a importância de uma análise profunda sobre 

diversos fatores que estão envolvidos nas sequencias táticas de jogo. Partindo deste 

pressuposto, uma interessante reflexão de Sarmento (2012) é que através do estudo das 

diferentes relações e interações inerentes ao processo ofensivo, tendo por norte o modelo 

cultural e filosófico de jogo do clube, as ideias dos treinadores e as características dos atletas 

podem emergir não só dados sobre números de ações na partida, mas também ideias para o 

comportamento tático individual e coletivo dos jogadores. 

Dessa forma,  torna-se necessária uma preocupação mais profunda sobre a qualidade do 

que é feito pelos atletas em termos de entendimento e tomada de decisão no jogo, bem como  a 

percepção de qual método e quais princípios são mais coerentes para a resolução dos problemas 

de cada momento do jogo, e assim poder se chegar mais próximo do alcance da eficácia, que é 

o maior objetivo do jogo, tanto no processo defensivo, como no ofensivo.  
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A presente investigação converte-se  em um ponto de partida para mais pesquisas e pode 

ser um importante caminho para identificação de comportamentos determinantes a um melhor 

desempenho das equipes de futebol. 
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Vigot, 1996. 

  

MOMBAERTS, E. Entrenamiento global basado en la interpretación del juego. Sevilla: 

Wanceulen Editorial Desportiva, 2000.  

 

OLIVEIRA, J. Conhecimento específico em futebol. Contributos para a definição de uma 
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ANEXO: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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