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Resumo

O presente estudo teve como objetivo analisar a influência da manipulação das regras
sobre os padrões táticos em diferentes Jogos Reduzidos Conceituais (JRC). Utilizaram-
se dois formatos distintos de jogos conceituais (JRC): Jogo de Manutenção da Posse de
Bola (JMP) e Jogo de Progressão ao Alvo (JPA). Ambos os jogos foram realizados em
um campo com a dimensão de 52m de comprimento por 32m de largura. As regras
foram  manipuladas  para  que  se  pudesse  dar  uma  maior  ênfase  aos  princípios
operacionais da manutenção da posse de bola e progressão ao alvo, respectivamente.
Foram analisadas 173 sequências ofensivas no JMP e 196 no JPA. O instrumento de
observação utilizado foi o SoccerEye, sendo este constituído por sete critérios: (1) Início
da  fase  ofensiva;  (2)  Desenvolvimento  da  Transição-Estado  defesa/ataque;  (3)
Desenvolvimento da posse de bola; (4) Final da fase ofensiva; (5) Espacialização do
terreno de jogo; (6) Centro do Jogo; e (7) Configuração Espacial de Interação. Para a
análise sequencial  dos dados utilizou-se o software SDIS-GSEQ (v5.0.77, 2010). Os
resultados do presente estudo mostram que os gols marcados nos JMP tendem a ocorrer
após um passe curto positivo em desenvolvimento da posse de bola (z=2.89), enquanto
que os gols marcados nos JPA tendem a ser antecedidos por um desarme (z=2.07), um
cruzamento positivo (z=3.34) ou uma intervenção do adversário sem êxito (z=2.87), em
transição  defesa/ataque.  As  regras  dos  JMP influenciaram o  surgimento  de  padrões
ofensivos  em desenvolvimento  da  posse  de  bola,  através  de  um ataque  posicional,
utilizando, preferencialmente, os corredores laterais. Já as regras dos JPA estimularam o
surgimento de sequências ofensivas geralmente mais rápidas, através de passes longos e
de comportamentos individuais. Com isso, foi possível concluir que a manipulação das
regras nos diferentes JRC provoca alterações nos padrões táticos ofensivos realizados
pelas equipes.
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