
RESUMO

A metodologia que suporta a análise de redes (network) tem sido utilizada no despor-

to para descrever a dinâmica das relações interpessoais que resultam do desempenho 

competitivo. O presente estudo teve como objectivo principal verificar em que medida as 

interacções que ocorrem entre jogadores num jogo de futebol 11 são determinantes para 

o sucesso da equipa. Para tal, foram analisadas 213 acções colectivas e 237 interacções

ofensivas de uma equipa de futebol profissional, observadas durante um jogo da Liga Por-

tuguesa em 2010/ 2011. Foi utilizado o software Amisco® para avaliar as acções ofensi- para avaliar as acções ofensi-

vas de jogo, tais como: passes, recepções, recuperações de bola, remates, cruzamentos,

faltas e desempenho intra-equipa. O registo espacial das condutas comportamentais dos

jogadores foi obtido através do campograma que é proposto pelo software Amisco®. A sua

estrutura permitiu obter automaticamente uma divisão do campo em 24 zonas. A equipa

profissional de futebol analisada tende a actuar como uma rede híbrida e dinâmica que

emerge de várias relações interpessoais. As ligações desta network são maioritariamente

controladas pela acção e circulação de “jogadores-chave” que têm grande influência na

estrutura coordenativa da equipa.
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Network — Analysis 

of the interaction and dynamics 

of the game of football

ABSTRACT

The methodology that supports networks has been previously used in 

sport to describe the dynamics of interpersonal interactions occasioned 

by competitive performance. Therefore, the purpose of the present study 

is to verify to what extent the interactions that arise between players in 

a soccer game are crucial to team’s success. In that sense, 213 team 

actions and 237 offensive interactions of the professional Portuguese 

football team, observed during the premier league match, were ana-

lyzed. The Amisco® software was used to perform the quantitative anal-

ysis of team actions (e.g., passes, ball receptions, shots on goal, crosses, 

ball rebounds, faults and game collective actions). Behavioral conducts 

of the players were recorded through a schematic representation (i.e., 

football pitch divided into 24 zones), proposed by the Amisco® software.  

Perhaps the professional football team analyzed acts as a dynamic net-

work that emerges from several interpersonal interactions. The network 

that emerges from the football game allow us to decode the purposes 

of the players and team behavior. Moreover, enables mapping technical 

and tactical actions that results from the interaction of key-players.
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INTRODUÇÃO

Nos desportos colectivos, a observação e análise de jogo são essenciais para caracterizar 

as exigências específicas que são impostas aos jogadores em situação competitiva (6, 21). 

Esta abordagem permite descrever a performance a um nível aptitudinal e descodificar as 

acções realizadas pelos intervenientes no âmbito das respectivas equipas (6, 12, 19). Nesta 

base, a análise do jogo de futebol surge como um meio privilegiado a que os treinadores 

recorrem para melhorar a qualidade da prestação desportiva das equipas (2, 12, 20, 43). 

Por seu lado, o conhecimento do jogo, do treino e da competição vai para além da procu-

ra de indicadores prospectivos ou retrospectivos de acções de êxito ou fracasso que estão 

patentes na análise notacional do jogo de futebol (37). No domínio particular da análise 

deste desporto colectivo, a metodologia observacional e a análise de dados abrem novos 

horizontes de investigação no domínio das Ciências do Desporto. Todavia, de acordo com 

Garganta (15, 16), para que tal se concretize, importa passar de uma observação passiva, ou 

seja, sem problema definido e com baixo controlo externo e carente de sistematização, 

para uma observação activa e sistematizada, balizada por um problema concreto e obede-

cendo a um controlo externo. 

Uma metodologia recente que analisou as acções dos jogadores para além da aborda-

gem notacional foi usada por Passos et al. (32). Estes autores observaram o desempenho 

de executantes de pólo aquático peritos em contexto de jogo, estabelecendo uma network 

de interacções através dos contactos intra-equipa (e.g., 1x1; 2x1; 3x2). Os resultados e as 

conclusões do estudo indicam que esta forma de analisar o jogo é útil não só para mapear 

as interacções estabelecidas entre jogadores, mas também para caracterizar a dinâmica 

colectiva e os “graus de liberdade” da equipa. 

A metodologia que suporta as networks em contexto desportivo permite obter informa-

ção qualitativa sobre a “estrutura coordenativa” dos jogadores e das equipas (30). Este tipo 

de nomenclatura e método de observação do jogo têm vindo a obter suporte teórico nas 

ciências sociais, por exemplo, através da análise das redes dos sistemas sociais (26, 41, 42), 

assim como na área da biologia, onde os seus proponentes descrevem o mundo que nos 

rodeia através de uma network global de contactos e interacções de organismos vivos (1, 24). 

Perante o exposto, tendo em conta as características dinâmicas do jogo de futebol, a acção 

das equipas e dos seus intervenientes pode ser investigada através de uma network que é 

suportada em várias decisões e estratégias individuais (32). Deste modo, urge aprofundar a 

dinâmica colectiva deste desporto colectivo que emerge de inúmeros episódios e ocorrên-

cias de cooperação e oposição entre jogadores, aumentando assim o conhecimento produ-

zido nesta área de investigação (6, 11, 31, 36). 
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01Com efeito, a literatura mostra um enorme vazio sobre o estudo desta temática em con-

texto desportivo, sobretudo ao nível da observação e análise do jogo de futebol. Tal cons-

tatação não deixa de ser surpreendente, na medida em que este jogo assenta preferen-

cialmente no desenvolvimento de acções colectivas, de carácter caótico e dinâmico (6, 15, 16). 

Assim, ao verificar-se que a metodologia que suporta a análise de redes começa a dar os 

“primeiros passos” no desporto para descrever a estrutura e a dinâmica das interacções 

que resultam do desempenho competitivo (32, 37), o presente estudo teve como objectivo 

principal verificar em que medida as interacções que surgem entre jogadores num jogo de 

futebol (11) se revelam determinantes para o sucesso da equipa. Deste modo, para além da 

análise notacional, pretende-se aferir se este jogo desportivo colectivo pode ser caracte-

rizado como uma network, onde os praticantes actuam de forma estruturada e dinâmica.

METODOLOGIA 

Foram analisadas 213 acções colectivas e 237 interacções ofensivas de uma equipa de fu-

tebol profissional, observadas durante um jogo da Liga de Futebol Profissional Portuguesa 

na época desportiva de 2010/ 2011. Deste modo, por ser relevante não só conhecer o mo-

mento da própria finalização, mas também todo o processo que lhe deu origem (13, 18), con-

templámos no presente trabalho as acções intencionais que emergiram da fase ofensiva 

de jogo (e.g., passes e cruzamentos concretizados com “sucesso”), pois, face à literatura, 

consideramos que esta é fulcral para contextualizar a dinâmica e interacção da equipa (22, 

25). Tal como refere Castelo (7) “só o processo ofensivo contém em si uma acção positiva”, 

falando mesmo em “conclusão lógica – o golo” (p.36). 

Os dados deste estudo foram fornecidos por uma empresa especialista em automação 

de playout no mercado da televisão. Optámos por este método na medida em que esta 

empresa, em parceria com a Amisco®, disponibilizou para a Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional um serviço de estatísticas que inclui um software de análise para todos os jo-

gos da temporada. Os procedimentos utilizados respeitaram as normas internacionais em 

pesquisa com humanos (Declaração de Helsínquia de 1975). A filmagem e a codificação 

das acções dos jogadores foram analisadas por uma equipa de operadores especializados. 

Os vídeos dos jogos e os ficheiros que permitiram a codificação das acções foram poste-

riormente fornecidos em suporte informático pela mesma empresa. O registo espacial das 

condutas comportamentais dos jogadores foi obtido através do campograma que é dispo-

nibilizado pela Amisco® (Figura 1).



FIGURA 1 — Campograma e zonas de jogo (adaptado da Amisco)1

Este campograma foi validado pela Amisco® para a análise de jogos de futebol de alto 

rendimento. A sua estrutura permitiu obter automaticamente uma divisão do campo em 24 

zonas que eram compostas por 4 corredores e 6 sectores. 

Além disso, usámos ainda o método de Probabilidades de Frequência Relativa (23, 33)

para analisar o nível de interacção que emergia entre jogadores, sendo adoptada a 

seguinte fórmula:

p = Pr (A) =
  nº de interacções do jogador “X” com jogador “Y”

nº total de interacções do jogador X

Note-se que a probabilidade de uma interacção ocorrer, i.e., tal como está a ser definida, 

resulta na frequência relativa da ocorrência A. Logo, a probabilidade é um número tal que: 

0 ≤ Probabilidade da interacção de A ≤ 1. Neste sentido, a probabilidade de ocorrência de 

uma interacção que não é passível de ser concretizada é 0, sendo que a probabilidade de 

ocorrência de uma interacção concretizavel é 1.
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RESULTADOS

As networks obtidas retratam o número máximo de interacções efectuadas e recebidas en-

tre os jogadores da mesma equipa mediante a sua distribuição no campo (32). Deste modo, 

para cada jogador, i.e., individualmente, foi atribuída uma seta que uniu o interveniente da 

equipa a quem realizou a respectiva interacção, sendo que esse número aparece assina-

lado nas figuras a preto através de um esquema representativo. A posição exacta em que 

o jogador se encontrava no campo na apresentação da network foi obtida através do posi-

cionamento médio do jogador durante o jogo, que resultou do número total de contactos

com bola efectuado por cada jogador. Para uma melhor leitura das networks, o valor da

interacção é apresentado ao centro da interacção.

NETWORK (REDE INTRA-EQUIPA)

A Figura 2 apresenta a network representativa dos jogadores que foi obtida através do 

máximo de interacções efectuadas no jogo. 

FIGURA  2 — Network representativa do n.º máximo de interacções efectuadas 

pelos jogadores no jogo.
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Os dados indicam que as preferências de interacção efectuadas ocorrem entre os joga-

dores 13 e 12 (12 interacções); 8 e 13; 5 e 17 (8 interacções); jogador 12 e 13; 17 e 8 (6 

interacções); jogador 9 e 12; 25 e 8 (5 interacções); jogador 14 e 13; 1 e 5 (4 interacções); 

jogador 7 e 13; 6 e 17; 30 e 5 (3 interacções); jogador 10 e 12; 4 e 1 (1 interacção).

A Figura 3 mostra a network representativa dos jogadores que foi obtida através do 

máximo de interacções recebidas no jogo. 

FIGURA 3 — Network representativa do n.º máximo de interacções recebidas 
pelos jogadores no jogo.

Os dados indicam as seguintes preferências de interacções recebidas: jogador 12 do 13 (12 

interacções); jogador 17 do 5; 13 do 8 (8 interacções); jogador 25 do 8 (7 interacções); jo-

gador 8 do 17 (6 interacções); jogador 9 do 5; 30 do 1; 5 do 1; 6 do 8 (4 interacções); jogador 

10 do 5; 7 do 8; 14 do 1; 1 do 14 (3 interacções); jogador 4 do 5 (1 interacção).

A Figura 4 apresenta a network representativa dos jogadores que foi obtida através do 

total de interacções no jogo.
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FIGURA 4 — Network representativa do total de interacções dos jogadores no jogo.

Verifica-se que a equipa observada privilegiou o contra-ataque e “ataque rápido”, explo-

rando a construção de jogo através de transições rápidas, o que tornou o seu “estilo” de 

jogo mais directo. Nesta base, constata-se que os defesas centrais foram fundamentais 

no processo de construção de jogo, pois eram os primeiros a definir as saídas rápidas da 

equipa. Além disso, os médios centros da equipa também assumiram um papel relevante 

nas acções ofensivas colectivas da equipa, isto devido ao elevado número de interacções, 

recebidas e efectuadas. Estes jogadores efectuaram interacções maioritariamente para os 

extremos que estavam posicionados nos corredores laterais. Os dados mostram ainda que 

a equipa privilegiou um maior número de interacções em função dos corredores laterais. 

Neste sentido, verifica-se também que, ofensivamente, a equipa jogou em toda a “largura 

do campo”, especialmente no último terço do terreno de jogo.

No plano individual, constata-se que o jogador 8, posicionado a médio centro, foi o joga-

dor que mais interveio no jogo, perfazendo um total de 70 intervenções, resultantes de 38 

interacções efectuadas e 32 interacções recebidas. Também aqui podemos aferir as princi-

pais ligações de conectividade entre todos os jogadores (i.e., as principais linhas de passe), 

privilegiando assim as interligações dos jogadores-chave e jogadores mais influentes da 

equipa. Assim, relativamente ao jogador-chave do jogo (jogador 8), observamos que este 

atleta interagiu preferencialmente com os seguintes jogadores: jogador 13 (8 interacções); 
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jogador 25 (7 interacções); jogador 17 (5 interacções); jogador 5 e 6 (4 interacções); joga-

dor 9, 12 e 7 (3 interacções); e jogador 1 (1 interacção).

Finalmente, no que diz respeito aos jogadores mais influentes no jogo, as suas preferên-

cias de interacção foram as seguintes: jogador 12 – jogador 13 (6 interacções); jogador 8 

(5 interacções); jogador 6 (4 interacções); jogador 9 (3 interacções); e jogador 1, 5 e 7 (1 

interacção); jogador 6 – jogador 17 (3 interacções); jogador 5, 30 e 25 (2 interacções); e 

jogador 14, 9 e 12 (1 interacção).

POSICIONAMENTO MÉDIO DA EQUIPA EM POSSE DE BOLA E ZONAS PREFERENCIAIS 

DOS JOGADORES-CHAVE E JOGADORES MAIS INFLUENTES DA EQUIPA

A Figura 6 ilustra o posicionamento médio da equipa em posse de bola, assim como as 

zonas preferenciais dos jogadores-chave e mais influentes da equipa no jogo.

FIGURA  6  — Posicionamento médio da equipa em posse de bola e zonas 

preferências dos jogadores-chave e mais influentes da equipa no jogo.

Constata-se que a equipa apresentou um esquema táctico 1-4-3-3, procurando assim ocu-

par todas as zonas do campo. Ao nível defensivo, a equipa mostrou dois centrais “mais 

posicionais” e dois laterais ofensivos, estando o lateral direito mais avançado no terreno de 
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jogo. Relativamente ao meio campo, o mesmo foi formado por três jogadores, i.e., um mé-

dio defensivo (jogador 25) e dois médios mais centrais (jogador 6 e 8), que se distribuíram 

no campo sob a forma de triângulo invertido. Os dois médios “mais centrais” ocuparam 

espaços paralelos e encontravam-se muito próximos um do outro, estando ligeiramente 

mais avançados em relação ao médio “mais defensivo”. 

Já na fase de ataque, a equipa apresentou dois extremos “bem abertos” a dar “largura” 

à equipa. Contudo, o extremo direito (jogador 12) adoptou uma posição “mais interior” face 

ao extremo esquerdo (jogador 17), assim como um ponta-de-lança a dar profundidade à 

equipa. Por último, os dados mostram que o jogador chave da equipa, ou seja, o atleta 8 

(médio centro), ocupava preferencialmente as zonas: 4CD, 4CE, 3CD e 3CE. Além disso, no 

que diz respeito aos jogadores mais influentes da equipa, os mesmos ocupavam preferen-

cialmente as seguintes zonas de terreno de jogo: jogador 12 (extremo direito): 3D, 3CD, 4D, 

4CD, 5D e 5CD; jogador 6 (médio centro): 5CD, 4CD e 3CD.

O Quadro 1 representa as probabilidades de ocorrência de interacção entre jogadores.

QUADRO 1 — Probabilidades de ocorrência de interacção entre jogadores.

PARA/DE 1 5 13 14 30 6 8 25 9 12 17 7 4 10

1 - 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.33 0.00

5 0.22 - 0.00 0.00 0.38 0.17 0.11 0.14 0.08 0.05 0.08 0.14 0.33 0.00

13 0.06 0.00 - 0.31 0.00 0.00 0.21 0.14 0.08 0.29 0.00 0.43 0.00 0.00

14 0.17 0.04 0.09 - 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 0.22 0.07 0.00 0.00 - 0.17 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0.06 0.11 0.06 0.00 0.25 - 0.11 0.10 0.15 0.19 0.15 0.00 0.00 0.00

8 0.06 0.14 0.16 0.00 0.13 0.00 - 0.17 0.23 0.24 0.46 0.29 0.00 0.00

25 0.06 0.04 0.06 0.08 0.00 0.17 0.18 - 0.08 0.00 0.23 0.00 0.33 0.00

9 0.00 0.14 0.13 0.15 0.00 0.08 0.08 0.07 - 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.11 0.00 0.38 0.15 0.13 0.08 0.08 0.10 0.38 - 0.08 0.14 0.00 0.50

17 0.00 0.29 0.03 0.08 0.13 0.25 0.13 0.10 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

07 0.06 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00 - 0.00 0.00

04 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.50

10 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
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Os resultados mostram uma maior probabilidade de ocorrência de interacção entre os 

seguintes jogadores: jogador 10 e 12; 10 e 4 (0.50); jogador 17 e 8 (0.46); jogador 7 e 13 

(0.43); jogador 13 e 12; 30 e 5; 9 e 12 (0.38), jogador 4 e 1; 4 e 5 (0.33), jogador 14 e 13 

(0.31); jogador 5 e 17; 12 e 13 (0.29).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Este estudo teve como objectivo principal verificar se a acção das equipas e dos seus inter-

venientes no âmbito de um jogo de futebol podia ser caracterizada com uma network supor-

tada em várias decisões individuais e estratégias colectivas (27, 32). Deste modo, ao analisar-se 

o nível de interacção e dinâmica que emerge deste desporto colectivo, está patente a multi-

plicidade de comportamentos individuais que estão associados a este desporto colectivo (6, 

44), os quais podem ter emergido não só das acções e estratégias dos jogadores, mas também

da decisão táctica do treinador que pode ter influenciado o desempenho dos intervenientes

no jogo (32, 34, 35). Neste sentido, tal como em outros estudos (30, 31, 32), os dados obtidos através

da network que resulta das acções dos jogadores indicam que estamos perante um jogo

“híbrido” que actua num sistema afastado do equilíbrio, o qual apresenta estratégias e regras

próprias, sendo regulado por jogadores que operam de forma autónoma (3 ,8, 16, 28). Além disso,

tal como indicam os dados, as probabilidades de interacção entre jogadores são voláteis e

moldáveis ao contexto de jogo (4, 30, 36). Este aspecto é relevante, pois permite entender melhor

o mapeamento das acções técnicas e tácticas que decorrem não só da informação forneci-

da pelos treinadores aos jogadores (10), mas também da informação contextual que é obtida

pelos mesmos através das possibilidades de jogo (i.e., affordances), aferindo-se assim em

que medida essa informação (e.g., jogador-chave, colegas e envolvimento) pode influenciar

a movimentação dos intervenientes no terreno de jogo (5, 9, 17, 29, 38). Neste seguimento, face

aos dados do posicionamento médio da equipa em posse de bola e zonas preferências dos

jogadores-chave e mais influentes da equipa, considera-se que os atletas tiveram que tomar

decisões e actuar para além da “cognição”, uma vez que esta parece ter sido guiada pela

acção que é intrínseca à variabilidade e dinâmica que caracteriza o jogo de futebol (3, 4, 15, 16).

Isto é algo que vai para além da usual abordagem notacional de análise de jogo, na medida

em que, a partir da performance dos jogadores, é possível traçar o “padrão” dinâmico de jogo

das equipas que assenta na estrutura coordenativa observável (27, 32, 44).

Conclui-se assim que as networks obtidas neste estudo permitiram qualificar a dinâmica 

do jogo futebol e obter os “graus de liberdade” da equipa. Neste sentido, confirma-se que 

a performance dos jogadores no âmbito dos jogos desportivos colectivos é suportada em 
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várias decisões e estratégias individuais que são determinantes para o sucesso da equipa. 

Em termos de aplicações práticas, a metodologia de análise de networks utilizada neste 

estudo permite aos treinadores ajustar o seu modelo de jogo e estabelecer novos métodos 

de treino que são passíveis de responder às necessidades técnicas e tácticas da equipa, 

assim como conhecer melhor a movimentação da equipa no terreno de jogo.
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