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resumo

Com o presente trabalho pretende-se rever e organizar a literatura disponível que tem
como objecto de estudo a análise das competições em Jogos Desportivos, área que é habitualmente designada por Análise do Jogo. Pretendeu-se, assim, identificar os problemas de pesquisa mais comuns, caracterizar as metodologias recorrentes e sistematizar
as tendências evolutivas desta área de investigação. A base de dados Web of Science foi
utilizada para identificar os artigos relevantes (n=47), tendo estes sido posteriormente
agrupados em função da natureza da investigação (estudos empíricos, estudos não empíricos, revisões da literatura). Uma análise cronológica evidenciou a evolução de estudos predominantemente descritivos para estudos de carácter comparativo onde as estatísticas
acumuladas constituíam o critério de análise comummente aplicado. Mais recentemente,
verifica-se um enfoque sustentado em análises preditivas, com o propósito de contribuir
para a modelação da performance, perscrutando uma mudança de paradigma no que diz
respeito à forma de analisar e entender os fenómenos desportivos. Denota-se a preocupação crescente em considerar a variabilidade e a instabilidade apanágio do jogo, considerando de forma mais sistemática a influência das variáveis situacionais na performance
desportiva. Estas abordagens têm como propósito fornecer respostas relevantes acerca
da natureza irredutivelmente complexa da performance desportiva nos Jogos Desportivos.
Correspondência: Rui Marcelino. CIFI2D, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Rua Dr. Plácido Costa, 91, 4200-450 Porto, Portugal (rui_barroselas@hotmail.com).
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Research on the game analysis:
From static to dynamic modeling

Abstract

The present work aims to review and organize the available literature
related to analysis of competitions in Team Sports, usually named as
notational analysis in sport. The aims were to identify the more common research problems, characterize the widespread methodologies,
and systematize the trends in this research field. The database Web of
Science was used to identify relevant articles (n = 47), which were grouped according to the research nature (empirical studies, non-empirical
studies, literature reviews). A chronological analysis showed the evolution of notational analysis studies from descriptive to comparative methodologies, with a predominance of statistical analysis in accumulated
data in both methodological designs. More recently, the focus of analysis turned to predictive analysis in attempt to contribute to performance modeling announcing a new paradigm shift in the way of analyzing
and understanding the sport behaviors. There is an increasing interest
in considering the variability and instability of game events, considering,
in an even more regular form, the possible influence of situational variables on the sportive performance. These approaches are conducted
in order to give relevant and substantive answers about the irreducibly
complex nature of sport performance in Team Sports.
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Os Jogos Desportivos (JD) assumem na atualidade uma presença marcante no mundo do
Desporto com reflexo no quotidiano das sociedades, mobilizando interesses e investimentos, vontades e paixões (110). Face à necessidade de melhor se perceberem os constrangimentos que promovem o sucesso desportivo, a Análise do Jogo (AJ) tem vindo a assumir,
reconhecidamente, uma valência incontornável no âmbito dos JD (33). A investigação centrada na AJ tem contribuído de forma substancial para o conhecimento de características,
regularidades e particularidades dos comportamentos assumidos pelas equipas e jogadores no decorrer das competições. Pese embora um dos primeiros trabalhos em AJ ter
sido publicado em 1910 1, a produção de trabalhos científicos efectuados neste âmbito foi
residual durante as décadas que se seguiram (32). Esta produção assistemática, prolongada
até ao início dos anos 90, deveu-se à escassez de manuais de cariz teórico-metodológico
e à dispersão da produção científica em revistas de carácter generalista. A partir dos anos
90, através da criação de sociedades científicas internacionais 2, da edição de revistas científicas especializadas

3

e da constituição de departamentos autónomos de investigação

em unidades de ensino superior 4, a AJ tem vindo a ocupar espaço de relevo na literatura científica relacionada com a produção de conhecimento nas áreas das Ciências do
Desporto. Mais se acrescenta do contributo inegável da criação de um evento científico
desde 1991, não tão regular como seria desejável, adstrito especificamente à temática da
AJ designado de World Congress of Performance Analysis of Sport 5. Recentemente, a AJ
deixou de ter espaço somente em revistas de carácter técnico, dirigidas maioritariamente
a praticantes e treinadores, para conquistar espaço em revistas científicas com revisão de
pares 6, entre as quais algumas com factor de impacto, que consagram nas suas missões a
publicação de trabalhos em AJ. Pese embora o volume assinalável de produção científica

1 — Em Maio de 1910, Hugh Fullerton (29) publicou um artigo intitulado “The inside game: the science of

baseball” na revista American Magazine. O autor explorou as combinações de lançamentos, as combinações de batidas e as probabilidades de sucesso associadas a cada uma delas.
2 — International Society of Performance Analysis of Sport.
3 — International Journal of Performance Analysis in Sport; Journal of Quantitative Analysis in Sports.
4 — Center of Performance Analysis - University of Wales Institute – Cardiff, Walles; Center for Sport

Analysis – UBC, Canada; Centro de Estudos Jogos Desportivos Colectivos – FADEUP, Portugal
5 — Nas primeiras quatro edições, o evento designou-se de World Congress of Notational Analysis of

Sport. A partir de 2001 assumiu a designação actual. Datas e locais de realização: I (1991) em Liverpool; II (1993) em Cardiff; III (1995) em Ankara; IV (1998) no Porto; V (2001) em Cardiff; VI (2004) em
Belfast; VII (2006) em Zsombathely; VIII (2008) em Magdeburn; IX (2010) em Cape Town.
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realizada em AJ (para revisão consultar 32, 47, 83, 88), há ainda uma escassez de artigos de revisão da
literatura sobre esta temática. A insuficiência de estudos publicados deste cariz, dificulta
o conhecimento acerca das linhas de investigação já percorridas bem como das que se
revelam mais adequadas a calcorrear. Neste sentido, a revisão da literatura que agora se
apresenta pretende identificar os problemas de pesquisa mais comuns em AJ, caracterizar
as metodologias mais recorrentemente utilizadas para os tratar, assim como sintetizar as
tendências evolutivas da investigação produzida.
Para o efeito, e como forma de assegurar a qualidade científica dos trabalhos revistos,
recorreu-se à base de dados Web of Science

7

para identificar os artigos relevantes. Os

termos de pesquisa utilizados foram: ‘game analysis’, ‘match analysis’, ‘notational analysis’, ‘performance analysis’, ‘performance indicators’, ‘tactical analysis’ e ‘video analysis’. A
abrangência de alguns termos de pesquisa (‘performance analysis’, ‘performance indicators’, ‘tactical analysis’, ‘video analysis’) originou artigos de áreas de investigação diversas,
pelo que, nestes casos, se aplicou o filtro ‘sport science’ aos resultados obtidos. Da mesma
forma, para o termo ‘vídeo analysis’, foi aplicado o filtro ‘game’. Com estes critérios de
inclusão, obtiveram-se 47 artigos publicados em 12 revistas científicas com revisão de
pares. Apesar de o artigo mais antigo datar de 1981, a maioria dos artigos (93.6%) foi
publicada a partir de 2001. Posteriormente, os artigos foram agrupados em função da
natureza da investigação, em estudos empíricos, não empíricos e revisões da literatura
(ver Figura 1). Nos estudos empíricos, a categorização do material permitiu considerar dois
níveis de análise: um de primeira ordem, em função do tipo de análise efectuada (análise
descritiva; análise comparativa; análise preditiva) e um de segunda ordem, em função do
tipo de variáveis tratadas. As variáveis situacionais (match status, qualidade de oposição
e local da prova) foram comuns aos estudos de natureza comparativa e de natureza preditiva. Os estudos não empíricos foram categorizados, tendo em conta a apresentação de
metodologias aplicáveis à AJ, bem como a apresentação, o desenvolvimento e a validação
de sistemas de observação.

6 — European Journal of Sport Science, International Journal of Computer Science in Sport, Interna-

tional Journal of Science and Coaching, International Journal of Sports Medicine and Physical Fitness,
Journal of Science and Medicine in Sport, Journal of Sports Science and Medicine, Journal of Sports
Sciences, Research Quarterly for Exercise and Sport, Strength and Conditioning Journal, The Open
Sports Science Journal, entre as de maior destaque.
7 — As consultas foram efectuadas do dia 11 ao dia 16 de Janeiro de 2010.
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Figura 1 — Categorização dos estudos de AJ em função do desenho metodológico
e tipo de variáveis analisadas.

ESTUDOS EMPÍRICOS
Análise de natureza descritiva

Tradicionalmente, os estudos de carácter descritivo caracterizam-se por apresentarem
análises cumulativas de medidas globais de rendimento sem grandes esforços de contextualização, tendo como objectivo primordial identificar, descrever e caracterizar indicadores de rendimento 8 (47). Estudos com este perfil estão presentes em número elevado nas
revisões da literatura específicas sobre a AJ (32, 47, 69), onde facilmente se identifica mais
de uma centena de trabalhos. Contudo, uma selecção refinada, baseada em critérios de
publicação, como a que foi conduzida na presente revisão, resultou num número significativamente inferior de publicações deste tipo de estudos.

8 — ‘Indicadores de rendimento’ provém da expressão inglesa ‘performance indicators’. São “uma selecção,
ou combinação, de variáveis que ajudam a definir alguns ou todos os aspectos do rendimento” (p.789) (43).
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A leitura dos artigos seleccionados para a presente revisão revela que os estudos que
incidem na análise dos padrões de movimentos dos jogadores são frequentes (19, 50, 67, 95-96,
, sendo realizados sobretudo em modalidades de invasão, nomeadamente em fute-

99-100, 107)

bol

, hóquei em campo (67, 107), pólo aquático (95-96) e rugby (99). Como se pode constatar

(19, 100)

pela análise do Quadro 1, trata-se de estudos nos quais se pretende, sobretudo, descrever
os padrões de atividade físico-motora dos jogadores

(19, 95-96, 100, 107)

(i.e. tempo despendido

em função das intensidades de corrida) em função das respostas fisiológicas (19, 95-96). Apesar de as categorias de movimento analisadas variarem em função das particularidades
de cada uma das modalidades, percebe-se a preocupação dos investigadores em agrupar,
com algum detalhe, os movimentos ao considerarem entre quatro a seis categorias de
intensidade progressiva, que vão desde “em repouso” até “velocidade máxima”. Embora
se reconheça que este tipo de estudos (time-motion analysis) quantifica diretamente os
movimentos dos jogadores em competição, Duthie, Pyne e Hooper

(25)

questionam a sua

validade, uma vez que é feita a simplificação dos movimentos em categorias rígidas, quando na realidade o jogo se desenvolve num ambiente dinâmico que envolve combinações de
tarefas, de ações técnicas e tácticas (25). Não obstante esta limitação, que dificulta o acesso
a informações relativas a movimentações colectivas e consequente análise de comportamentos tácticos, este tipo de desenho observacional tem sido justificado pela forma objectiva como permite recolher dados referentes às exigências físicas e fisiológicas específicas
de cada modalidade (99). Estas análises consideram, regularmente, o nível competitivo das
equipas e pretendem fornecer informações válidas sobre as necessidades físico-motoras e
fisiológicas das competições para, a partir destas, se proporem estratégias para a melhor
adequação dos treinos. Uma análise mais abrangente a este tipo de dados, realizada por
Quarrie e Hopkins (99) no rugby entre 1972 e 2004, permitiu, também, identificar a evolução
das tendências deste JD, a nível físico e fisiológico, ao longo dos tempos. Uma perspectiva
de análise distinta, não relacionada com indicadores físico-fisiológicos, foi conduzida por
Jäger e Schöllhorn (50). Os autores centraram o foco da análise do movimento dos jogadores na identificação e caracterização de movimentações tácticas - ofensivas e defensivas
- em equipas de voleibol. Tendo como principal objectivo identificar padrões tácticos específicos de diferentes seleções nacionais femininas em situações estandardizadas, concluíram que as movimentações tácticas eram diferenciadas de equipa para equipa devendo,
deste modo, os treinos ser adaptados às particularidades de cada uma delas.

Quadro 1 — Estudos empíricos em que predominam as análises descritivas.

Estudo

Modalidade

Spencer et
al., 2004

Hóquei em
campo (masculino)

Platanou
& Geladas,
2006

Pólo aquático
(masculino)

09

Categorias
de movimento

Procedimentos

14
jogadores

Parado, andar, corrida lenta,
corrida rápida, sprinting

O movimento dos jogadores
foi categorizado subjectivamente por um operador experiente enquanto visualizado o
vídeo do jogo

30
jogadores

Craw a velocidade elevada,
contactos, ataque active,
defesa active, pernas de pólo,
fora de jogo, craw a velocidade
reduzida

Análise de vídeo do movimento dos jogadores

Amostra

Jäger &
Schöllhorn,
2007

Voleibol (feminino)

6 equipas

Movimentos ofensivos e
defensivos

Os jogos foram filmados
por 4 câmaras e, depois de
sincronização, as posições
dos jogadores no campo
foram reconstruídas com o
software Semi Motion

Rampinini et
al., 2007

Futebol (masculino)

20
jogadores

Parado, andar, corrida lenta,
corrida rápida, sprinting

Análise semi-automática de
vídeos de jogo

Análise de vídeo das actividades dos jogadores

Quarrie &
Hopkins,
2007

Rugby (masculino)

26 games

Formações ordenadas, rucks,
mauls, placagens, alinhamentos, passes, pontapés, pontuação, penalidades concedidas,
tempo total de jogo, tempo de
bola em jogo

Macleod et
al., 2009

Hóquei
em campo
(masculino e
feminino)

9
jogadores

Andar, corrida lenta, corrida
de costas, corrida de lado,
sprinting

GPS

Castagna et
al., 2009

Futsal (masculino)

8
jogadores

Sprinting, corrida de alta
intensidade, corrida de média
intensidade, corrida de baixa
intensidade, andar, parado

Sistema computorizado de
análise de vídeo

Platanou,
2009

Pólo aquático
(masculino)

8
jogadores

Afundo, pronto para saltar,
pronto para saltar e salto,
pernas de pólo, golo, desconto
de tempo

Análise de vídeo do movimento dos jogadores
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Análise de natureza comparativa

Um olhar cronológico revela que, depois de abordagens meramente descritivas (32, 47), seguiram-se estudos de natureza comparativa (ver Figura 1), nos quais se analisaram diversos
indicadores de rendimento em função de diferentes posições funcionais dos jogadores (10, 18,
, níveis competitivos (26, 66, 99, 113) e sistemas de pontuação (20, 96), assim como as

50, 96, 100, 112-113)

diferenças entre as performances obtidas no sexo masculino e no feminino (58, 89, 112). A passagem para estudos comparativos, baseados em metodologias mais precisas, representou
um avanço significativo da AJ, uma vez que, para além de também possibilitar a obtenção
de dados descritivos de cada uma das categorias analisadas, permitiu realizar o cruzamento
de variáveis. Apesar de serem metodologias com limitações (às quais nos referiremos posteriormente), os estudos comparativos proporcionaram um avanço na compreensão do jogo,
na medida em que contemplam a possibilidade de detectar performances diferenciais em
função de determinadas características do jogo e/ ou jogador.

Posições funcionais dos jogadores
Uma das questões que mais tem suscitado o interesse dos investigadores é a relação das
diferentes posições específicas (funcionais) dos jogadores com os padrões de actividade
físico-motora (10, 18, 50, 96, 100), bem como com os indicadores de rendimento

(10, 18, 50, 96, 100, 112-

, seja ao nível da frequência de acções de jogo (10, 18, 100, 112-113) ou ao nível da eficácia das

113)

acções de jogo (18, 100) (Quadro 2). Com recurso a análises bivariadas, os autores reportam
frequentemente diferenças entre as variáveis analisadas, em função das posições específicas dos jogadores (10, 18, 50, 100, 112-113). Estes resultados evidenciam que as exigências, tanto
no plano técnico como no plano físico, são distintas de jogador para jogador, de acordo
com a função que este desempenha no jogo, salientando a importância da especificidade do treino à luz das particularidades da especialização funcional. De todos os estudos
analisados, apenas o conduzido por Platanou e Geladas

(96)

não evidenciou associações

significativas entre os indicadores de rendimento e as posições funcionais dos jogadores.
O sentido destes resultados, contrários à generalidade da investigação, pode dever-se às
singularidades da modalidade analisada – pólo aquático – assim como à especificidade dos
indicadores de rendimento investigados – indicadores fisiológicos e padrões de actividade.

Quadro 2 — Estudos comparativos entre as diferentes posições funcionais
dos jogadores

Posições
funcionais

Variáveis
estudadas

Resultados

59 jogadores
/12 jogos do
campeonato
do mundo

Bases, extremos, postes

Acções de jogo,
classes de habilidade funcional

Postes jogam em posições
interiores, dentro da área
restritiva; bases jogam em
posições exteriores, fora
da área restritiva

232 jogadores

Médios,
avançados

Percentagem de
exercício: repouso versus outros
movimentos

Os médios passam mais
tempo em exercício do que
os avançados

45 jogadores

Defesas,
médios,
avançados

Distância percorrida, tempo gasto
em diferentes
velocidade de
corrida

Médios fazem maior
número de movimentos a
altas velocidades do que
defesas

30 jogadores
/20 jogos

Centre forward, centre
back, right
wing

Indicadores
fisiológicos e
padrões de
actividades

Sem diferenças significativas em todas as variáveis
analisadas

Movimento dos
jogadores no
campo

Diferenças entre os movimentos dos jogadores na
defesa e no ataque

Estudo

Modalidade

Amostra

Vanlandewijck et al.,
2004

Basquetebol
em cadeira
de rodas
(feminino)

Bloomfield
et al., 2005

Futebol
(masculino)

Burgess et
al., 2006

Futebol
(masculino)

Platanou
& Geladas,
2006

Pólo aquático
(masculino)
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Jäger &
Schöllhorn,
2007

Voleibol
(feminino)

6 equipas

Jogadores
em defesa
(posições I,
VI, V) e
jogadores
em ataque
(posições IV,
III; II)

Rampinini et
al., 2007

Futebol
(masculino)

20 jogadores
/34 jogos de
diferentes
competições

Defesas
centrais, trincos, médios,
avançados

Actividade de
jogo, distâncias
percorridas

Diferenças em todas as
variáveis em função da
posição do jogador

24 jogos de 6
competições
diferentes

Guarda-redes,
defesas,
médios, avançados

Mecanismos de
desarme de bola,
actividades de
jogos

O maior número de
desarmes é feito pelos
médios. Os mecanismos
utilizados não variam em
função da posição dos
jogadores

Tscholl et al.,
2007

Futebol
(feminino)
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Níveis de rendimento competitivo
Análises comparativas entre diferentes níveis de rendimento competitivo (26, 66, 92, 99, 113) estão
igualmente patentes na literatura relativa à AJ (Quadro 3). É possível identificar estudos que
operacionalizam análises a um nível macro (66, 99), quando comparam diferentes competições
em função do nível de rendimento (elite, sub-elite,…); assim como a um nível micro (26, 92, 113),
quando comparam as equipas participantes na mesma competição em função do rendimento obtido (vitória vs. derrota). Todos estes estudos têm subjacente, ainda que de forma implícita, a pretensão de identificar as diferenças entre os distintos níveis de rendimento, com o
objectivo de implementar estratégias de treino que proporcionem às equipas de rendimento
inferior alcançar performances mais próximas das melhores equipas. Da análise dos resultados obtidos, parece evidente que a performance muda significativamente entre diferentes
níveis competitivos; nos casos analisados, entre jogadores profissionais e não profissionais
(99)

e entre equipas de elite internacional, nacional e sub-elite (66). Contudo, a variação da per-

formance intra-competição, ou seja, entre equipas vencedoras e vencidas, não é tão notória.
Ortega e colaboradores (92) apenas encontraram diferenças em 11 das 28 variáveis analisadas entre as equipas que ganham e perdem jogos de rugby; Eom e Schutz (26) não reportaram
diferenças em indicadores de rendimento de voleibol entre equipas vencedoras e vencidas. A
tendência dos resultados encontrados sugere a necessidade de clarificar as relações entre
os indicadores de rendimento e os níveis de rendimento globais (vitórias) apelando para o
recurso a desenhos metodológicos mais robustos.

Quadro 3 — Estudos comparativos entre os diferentes níveis competitivos.

Estudo

Modalidade

Eom & Schutz, Voleibol (mas1992
culino)

Estratégia para
formar os níveis

Resultados

20 jogos (72
Dois
sets)

Divisão simétrica do
ranking final da competição

Sem diferenças
significativas
entre os níveis de
rendimento

Amostra

Nº de níveis
considerados

Vanlandewijck
et al., 2004

Basquetebol
em cadeira de
rodas (feminino)

12 jogos

Quatro

Classes de habilidade
funcional

Diferenças entre
todos os níveis

Quarrie &
Hopkins, 2007

Rugby (masculino)

36 jogos

Dois

Professionalismo dos
jogadores

Diferenças nas
características dos
jogadores

Ortega et al.,
2009

Rugby (masculino)

58 jogos

Dois

Resultado do jogo (equipas vencedoras versus
equipas derrotadas)

Diferenças em 11
das 28 variáveis
relativas à estatística de jogo

Lupo et al.,
2010

Pólo aquático
(masculino)

17 jogos

Três

Tipo de competição (elite
internacional; elite nível
italiano; sub-elite nível
italiano)

Diferença em
vários parâmetros
técnico-tácticos

Sistemas de pontuação
De acordo com Gréhaigne, Godbout e Bouthier (38), a estrutura organizacional das modalidades
desportivas é condicionada pelos regulamentos, pelos quais estas se regem. Com o objectivo de
tornar as modalidade mais apelativas, isto é, atrair mais espectadores, expandir a difusão mediática e, eventualmente, aumentar a sua popularidade (20), várias federações internacionais introduziram inovações nas regras das respectivas modalidades. Os investigadores têm recorrido à
AJ para avaliar os impactos das alterações às regras em vários indicadores de rendimento (20, 94,
, tendo concluído invariavelmente que as alterações nos indicadores de rendimento provêm

96)

extensivamente das alterações às regras. Entre os estudos realizados, dois foram aplicados no
badminton (20, 94), nos quais foram testadas duas alterações significativas nos sistemas de pontuação oficial num passado recente 9, procurando identificar os impactos dessas alterações ao
nível táctico e ao nível fisiológico. Outro estudo foi efectuado no pólo aquático (96) e testou também
indicadores fisiológicos entre jogos com períodos de curta duração (4 x 7 minutos) e de longa
duração (4 x 9 minutos). Os resultados destes estudos (Quadro 4) revelam que a existência de
alterações às regras e sistemas de pontuação, provocou alterações às características do jogo
praticado, devendo os treinadores e investigadores estar atentos a estas particularidades. Os primeiros, na eventualidade de existirem alterações nas suas modalidades, adaptando convenientemente os processos de treino, enquanto que os segundos, no momento de discutir e comparar
os resultados das suas pesquisas com os resultados obtidos em estudos prévios, atender à possibilidade de aqueles terem sido produzidos com base em regras diferentes das que actualmente
vigoram, para além de descortinarem o efeito dessas mudanças na estrutura funcional do jogo.

Quadro 4 — Estudos comparativos entre os diferentes sistemas de pontuação

Estudo

Modalidade

Amostra

Variáveis

Resultados

Pearce,
2002

Badminton
(masculino)

6 jogadores /2
jogos

Ritmo cardíaco, níveis de
lactato no sangue, tempo de
jogo, número de rallies, de
pancadas e de erros

Diferenças entre os sistemas de
pontuação a nível fisiológico e a
nível táctico

Chen &
Chen,
2009

Badminton
(masculino)

16 jogadores
/15 jogos

Duração do jogo, duração
do exercício, intervalos de
repouso, número de pancadas
por rally, duração dos rallies,
número de serviços

Diferenças nas estruturas
temporais entre os sistemas de
pontuação

Platanou &
Geladas,
2006

Pólo aquático
(masculino)

30 jogadores
/20 jogos

Ritmo cardíaco, níveis de
lactato no sangue, padrões
de actividade física

Diferenças a nível fisiológico e
nos padrões de actividade física
entre os diferentes formatos
de jogo

9 — A primeira alteração foi introduzida na World Junior Championships na China em 2000; a segunda
alteração foi introduzida no dia 1 de Janeiro de 2006.
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Género
Os estudos empíricos que procuram comparar indicadores de rendimento em função do
género dos praticantes (masculino versus feminino)

, dado o seu reduzido volu-

(58, 89, 112)

me quantitativo, demonstram que esta linha de investigação não tem estado no topo da
agenda dos investigadores. Apesar das diferenças entre géneros no domínio do desporto
estarem bem documentadas, seja em parâmetros fisiológicos (109), no tamanho e na composição corporal (4), como em aspectos biomecânicos (21), a escassez de estudos comparativos em AJ prende-se, provavelmente, com a percepção por parte dos investigadores de
que o jogo praticado assume características muito próprias em função desta variável. Isto
mesmo pode ser comprovado pelos resultados apresentados por O’Donoghue e Ingram (89),
Tscholl e colaboradores

(112)

e Koch e Tilp

(58)

. O’Donoghue e Ingram

, ao pretenderam

(89)

determinar o efeito desta variável nas estratégias de jogo no ténis de elite, concluíram que
o género tem uma influência significativa na duração das jogadas, no número de batidas
por rally, na utilização das diferentes ações de jogo e na percentagem de pontos ganhos
na rede, no fundo e no serviço, em jogos singulares nos torneios do Grand Slam. Tscholl
e colaboradores (112) estudaram os mecanismos de desarme de bola e o risco associado
de lesão em futebol feminino e compararam os seus resultados com os apresentados por
Fuller e colaboradores (28), obtidos no futebol masculino. As diferenças entre os géneros
tornaram-se evidentes na generalidade dos indicadores de rendimento. Koch e Tilp (58) analisaram jogos de voleibol de praia e concluíram que os atletas masculinos e os femininos,
de elevado nível de rendimento, aplicam técnicas diferenciadas nas ações de jogo (serviço, recepção, distribuição, ataque, bloco e defesa). Estes resultados têm paulatinamente
vindo a justificar o abandono desta temática, uma vez que o jogo na versão feminina ou
masculina assume características tão dispares e idiossincráticas, constituindo-se praticamente como jogos distintos, pelo que estar a compará-los resulta mais num exercício de
retórica do que propriamente algo conceptual e funcionalmente válido para a investigação
e para a prática.

Sinopse da investigação
centrada na análise de natureza comparativa
Tendo por referência a investigação realizada no âmbito da análise de natureza comparativa
é possível inferir que os estudos realizados cumpriram alguns dos principais propósitos em
AJ, como seja a identificação e a análise de associações entre variáveis (30, 60, 63, 89, 96, 100-101, 108,
111-113)

e a identificação e a descrição de padrões de comportamento (12, 18, 26, 50, 96, 107). A investi-

gação foi conduzida, preferencialmente, tendo como suporte a análise de dados acumulados
de diferentes indicadores de rendimento, com o intuito de identificar perfis de jogo específicos para cada nível de rendimento (43). Contudo, e apesar desse percurso ter sido relevante
na configuração da AJ como área de estudo - ao permitir caracterizar de uma forma genera-

lista variáveis de índole táctico, técnico e físico afectas ao rendimento em competição -, não
permitiu, ainda, explicar e predizer o rendimento desportivo (62, 76-77). Importa referir que no
estudo dos JD, do ponto de vista da AJ, dada a sua natureza mutável (45) é implícita a noção de
que, para além da desordem aparente, deve existir alguma ordem que norteia os processos
inerentes à obtenção de elevadas performances (12). Os estudos comparativos podem desta
forma estar limitados por não permitirem identificar o processo de organização que permite
transformar a desordem em ordem

. Os estudos de natureza descritivo-comparativa

(54, 74)

apenas permitem identificar, descrever e comparar a estrutura ou os padrões presentes na
hipotética desordem. Estas limitações têm sido consideradas pelos investigadores, apelando
para a necessidade de se complementarem estas análises com modelos de análise mais
robustos onde se considere a não-lineariedade dos comportamentos a observar (88).
Análise de natureza preditiva

Apesar das recomendações de Gréhaigne e colaboradores (39), acerca da investigação em
AJ, incidirem na pertinência em se avançar de simples descrições e comparações de comportamentos para análises com poder preditivo, este tipo de análises é parco na literatura
disponível (92, 101). De facto, apesar do recurso a técnicas de análise cada vez mais evoluídas
e sofisticadas ser uma constante na AJ, são ainda escassos os estudos que pretendem
desenvolver modelos preditivos da performance desportiva. A sua mais valia reside nas
possibilidades que estes representam na preparação estratégica do treino e do jogo
devendo, contudo, evitar-se especulações abusivas tal como alerta Heazlewood

,

(114)

: “Ma-

(40)

thematics and science are based on principles of description and more importantly prediction. The ability to make substantive and accurate predictions of future elite level sports
performance indicates that such approaches reflect ‘good’ science. Often these predictions
are purely speculative and are not based any substantial evidence” (pp.541-542).
Diferentes investigadores defendem que a compreensão das relações existentes entre
os indicadores de rendimento e os resultados finais dos jogos permite a identificação da
performance desportiva em competição, para, a partir daí, possibilitar refinamentos ao
nível dos métodos de treino congruentes com as exigências competitivas (3, 9, 51, 91). Foi com
este objectivo que, por exemplo, Rocha e Barbanti (101), através do recurso à regressão
logística binária, concluíram que é possível predizer corretamente 77.7% dos resultados
finais dos sets em voleibol, apenas com o conhecimento do número de ataques errados e
do rendimento das equipas no bloco e no serviço. Com objectivos semelhantes, Ortega e
colaboradores (92) analisaram jogos de rugby e, com recurso à análise da função discriminante, aplicada a três grupos de indicadores de rendimento (pontos marcados, fases do
jogo e desenvolvimentos do jogo), obtiveram uma percentagem de classificações corretas
dos resultados dos jogos de 92.7%, evidenciando a possibilidade de prever o resultado nas
competições, a partir da análise de estatísticas cumulativas.
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Todavia, a natureza variável e complexa dos JD tem vindo a exigir que o estudo dos comportamentos dos jogadores e equipas sejam interpretados considerando os cenários situacionais nos quais ocorrem, sob risco das análises não possuírem validade ecológica (114).
Assim, ainda que de forma tímida, e com metodologias que não permitem ainda analisar o
jogo como um “todo”, começam já a surgir tentativas de analisar os comportamentos em
contexto desportivo à luz dos princípios da teoria da complexidade 10 (6, 41, 79-80), assim como
da teoria dos sistemas dinâmicos 11 (35, 55, 75). É com base nestes pressupostos que os mais
recentes modelos de análise contemplam, de forma cada vez mais frequente, variáveis
situacionais associadas ao carácter dinâmico do jogo, como possíveis condicionadores dos
comportamentos/ rendimentos desportivos.
Variáveis situacionais

Apesar dos estudos considerarem um vasto leque de variáveis situacionais, como seja a
relação entre o rendimento e as condições meteorológicas (99), a influência do terreno de
jogo (relva vs. terra batida) nos indicadores de rendimento em ténis

(89)

ou a influência

dos desempenhos obtidos nas primeiras partes de jogos de futebol nos rendimentos nas
segundas partes

, aquelas que assumem maior relevância e transversalidade são a

(100)

qualidade de oposição, o match status e o local da prova.

10 — Complexidade é entendida como “o vínculo entre a unidade e a multiplicidade dos elementos que
constituem um sistema” (p.15)(81). Aceita-se que os vários elementos de um sistema são inseparáveis e
que há inter-retroactividade, interactividade, interdependência entre eles, assim como com o contexto.
A complexidade é, também, “o pensamento capaz de reunir (complexus: aquilo que é tecido conjuntamente), de contextualizar, de globalizar, mas ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o
individual, o concreto” (p.207) (82).
11 — A dinâmica do jogo deve ser estudada através de abordagens que preservem o carácter contínuo
dos acontecimentos no campo e analisem o conteúdo do jogo à luz da articulação interna dos seus
componentes (114). Este paradigma rege-se pelo princípio de que os elementos não têm significado senão
na sua relação com o conjunto

. Volossovitch, reportando-se à AJ nos JD, afirma que “através da

(80)

abordagem dinâmica tenta-se perceber “como” se constrói o resultado, em vez ou para além do “porquê”
da vitória ou derrota” (p.3) (114).

Qualidade de oposição 12
A Teoria das Performances Interativas

(87)

preconiza a competição desportiva como o re-

sultado da interação direta das performances entre dois atletas ou equipas - considerando-se a possibilidade de a performance de cada um dos competidores ser influenciada
pela dos seus adversários. A análise da literatura sobre o efeito da qualidade da oposição
nas performances desportivas (60, 71, 73, 100, 111) deixa plasmadas algumas divergências nas
conclusões. Se, por um lado, algumas investigações demonstram diferenças significativas
em função da qualidade dos adversários (seja nas velocidades e distâncias percorridas
por jogadores de futebol (100), ou nas estratégias de posse de bola), por outro, outras investigações

(73, 111)

demonstram não existirem diferenças em indicadores de rendimento em

função desta variável. Este sentido contrário das conclusões poder-se-á dever à natureza
das variáveis analisadas, onde ressalta a elevada incidência técnica

, a formação de

(111)

grupos de qualidade de oposição sustentada na divisão simétrica das classificações finais
, assim como ao recurso a técnicas bivariadas (73) na análise de dados. Mesmo não exis-

(111)

tindo, até ao momento, evidências empíricas não contraditórias sobre o papel da oposição
nos comportamentos desportivos, a conceptualização teórica existente

(75, 87)

justifica a

utilização de abordagens metodológicas que considerem a qualidade da oposição no momento de efetuar estudos em AJ. Contudo, e tal como alertado por Mesquita e Marcelino
, a formação de grupos para analisar o efeito da qualidade de oposição deverá superar

(78)

o reducionismo da divisão simétrica das classificações finais das competições de forma a
privilegiar modelos mais ecológicos e representativos. Neste sentido, são apontados como
caminhos possíveis a consideração de um leque mais alargado de indicadores de rendimento para estabelecer os grupos de análise (71) ou, ainda, a utilização da diferença numérica entre a classificação das equipas em confronto de forma a se obter um continuum de
rendimento sensível à amplitude diferencial registada (60-61).
Match status
Tal como a qualidade da oposição, o match status tem vindo a suscitar a curiosidade dos
investigadores no alcance da compreensão e da identificação de factores explicativos do
rendimento competitivo das equipas

(10-11, 53, 60, 90, 105, 111)

. Match status é a designação utili-

zada para definir o resultado do jogo no momento de registar algum evento corrente, isto

12 — O conceito de oposição exige que se considerem as duas equipas como sistemas complexos, porque
integram elementos em interacção representativos de acontecimentos operados em circunstâncias de
pressão temporal, a qual induz variabilidade comportamental alinhada com determinado objectivo e
constrangida às demandas envolvimentais

. Assim, mais do que indivíduos que jogam “uns com os

(6)

outros” e “uns contra os outros”, a relação de oposição emerge da natureza da interacção estabelecida
entre as duas equipas (37), sendo indispensável no seu estudo considerar as modificações momentâneas
induzidas no jogo por essa mesma relação (36).
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é, identificar o resultado situado no jogo em relação à realização de determinada acção ou
performance obtida. Apesar de analisarem todas o mesmo fenómeno, existem na literatura diferentes definições para o match status, como sejam “game situation” (35), “score-line”
, “current state of game” (10-11, 90) ou “game momentum” (52). O surgimento deste fenóme-

(52)

no como objecto de estudo tem na sua génese a convicção de que as equipas jogam de forma diferenciada em função do resultado momentâneo do jogo; testa-se a hipótese de que
os comportamentos e respectivos rendimentos não são iguais ao longo de todo o jogo e que
se alteram com a variação momentânea do resultado (78). Trata-se, assim, de averiguar se
as estratégias adoptadas pelas equipas são alteradas de acordo com a situação do marcador (estar a ganhar, a perder ou a empatar). O efeito do match status nos comportamentos
desportivos foi testado em estratégias de posse de bola no futebol (11, 60), nos padrões de
actividade físico-motora dos atletas

, na performance de gestos técnicos de futebol

(10, 90)

, em ocorrência de comportamentos agressivos no rugby (52) e na ansiedade competitiva

(111)

em voleibol (105) (Quadro 5).

Quadro 5 — Estudos com variáveis situacionais – match status.

Estudo

Modalidade

Amostra

Categorias

Variáveis

Resultados

O’Donoghue,
Futebol (mas& Tenga,
culino)
2001

26 jogadores

A perder,
empatado,
a ganhar

Padrões de actividade física

Os jogadores fazem menos
exercícios de elevada intensidade
quando estão a ganhar e a perder
do que quando estão empatados

Smith et al.,
2001

Voleibol (masculino)

12 jogadores

Momentum
psicológico:
“pré-jogo”,
“negativo”, “neutro”, “positivo”

Ansiedade cognitiva no jogo

A ansiedade cognitiva nos momentos negativos e neutros é superior
comparando com o pré-pago e os
momentos positivos

Bloomfield
et al., 2005

Futebol (masculino)

141 jogadores

A perder,
empatado,
a ganhar

Intensidade de
jogo

Sem diferenças significativas

Bloomfield
et al., 2005

Futebol (masculino)

3 equipas

A perder,
empatado,
a ganhar

Estratégias de
posse de bola

Diferentes equipas usam diferentes estratégias de posse de bola
em função do match status

Jones et al.,
2005

Rugby (masculino)

21 jogadores

A perder,
empatado,
a ganhar

Número de
comportamento Sem diferenças significativas
agressivos

Lago, 2009

Futebol (masculino)

27 jogos

A perder,
empatado,
a ganhar

Percentagem
de posse de
bola

A posse de bola foi superior a
perder do que a ganhar ou a empatar. A posse de bola das equipas
diminuiu 3% quando estavam
empatadas e diminuiu 11% quando
estavam a ganhar

Taylor et al.,
2009

Futebol (masculino)

40 jogos

A perder,
empatado,
a ganhar

Acções técnicas

A ganhar: as equipas fizeram mais
intercepções, mais alívios, menos
dribles e menos passes

As conclusões dos trabalhos sobre o match status apontam sentidos divergentes, atendendo a que, em alguns estudos, são demonstradas associações significativas entre as variáveis (11, 60, 90, 105, 111) e, noutros, é referida a independência destas com o match status (10, 52).
Contudo, importa referir que, em todos os estudos referenciados, as categorias do match
status foram definidas aprioristicamente em relação aos comportamentos de observação,
contendo, não raramente, um elevado número de dados, sem considerar a sua distribuição.
Nestes estudos, os intervalos mais utilizados foram: a perder ]-∞; -1], empatado [0] e a
ganhar [1; +∞[. Embora as categorias ganhar, perder e empatar sejam as mais utilizadas
para definir o match status, revelando-se relativamente adequadas para os JD de baixa
pontuação (como o futebol e o hóquei), são limitativas para os JD de elevada pontuação
(como o andebol, o basquetebol e o voleibol) uma vez que a amplitude diferencial entre ganhar ou perder pode ser altamente variável (78). Nestes casos (JD de elevada pontuação), a
utilização de estratégias que considerem um número superior de intervalos de diferenças
pontuais revela-se mais adequada. Estas estratégias poderão passar pela constituição de
categorias que diferenciem as situações de (des)vantagem moderada das de (des)vantagem elevada.

Local da prova
Nos JD, a vantagem que as equipas que jogam em casa têm relativamente aos seus adversários (o termo inglês correspondente é home advantage) tem-se assumido como um
fenómeno de elevado interesse científico (61, 72, 97). Teoricamente, refere-se à vantagem que
as equipas que jogam no seu terreno de jogo têm em relação aos seus oponentes porquanto, de forma regular, vencem mais de 50% dos jogos disputados sempre que o calendário
da competição é equilibrado, ou seja, disputa-se o mesmo número de jogos em casa e fora
(22)

. Provavelmente seguindo as sugestões apontadas em revisões da literatura sobre o

home advantage (22, 85, 97, 103), que ressaltam a influência do local da prova (casa vs. fora) nos
indicadores de rendimento, os estudos começam progressivamente a incluir esta variável
nos modelos explicativos da performance desportiva nos JD
como Taylor e colaboradores

(111)

(52, 60, 70, 98, 111)

. Tanto Lago

(60)

concluíram que o local da prova tem influência no rendi-

mento em futebol, tanto em aspectos técnicos (111) como em estratégias de posse de bola
(60)

. Poulter (98), por seu turno, demonstrou a relação do local da prova com indicadores de

rendimento em futebol, estendendo-se aos comportamentos disciplinares, uma vez que
as equipas que jogam em casa cometem menos faltas e registam um número inferior de
cartões amarelos e vermelhos. Um dos poucos estudos que não reportou qualquer relação
entre o local da prova e os indicadores de rendimento foi efectuado no rugby (52), no qual os
autores verificaram que o número de comportamentos agressivos não variou em função
do local da competição (casa vs. fora), sendo todavia de salientar que este estudo apenas
considerou variáveis de âmbito psicológico.
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Sinopse da investigação
centrada nas variáveis situacionais
Os resultados dos estudos empíricos sobre estas três variáveis situacionais deixam evidente que elas interagem com o rendimento desportivo (78). Não obstante a relevância confirmada da inclusão de variáveis situacionais nos estudos em AJ, devem ser feitos esforços
para ultrapassar algumas limitações ainda patentes. No que à qualidade de oposição diz
respeito, recomenda-se o desenvolvimento de metodologias mais refinadas, na constituição dos grupos de análise, que não a mera divisão simétrica das tabelas classificativas. O
nível competitivo das equipas é um constructo indispensável para este tipo de análises e
deverá ser o mais representativo possível. Em relação ao match status, a utilização de macro-níveis estáticos, como seja “perder, ganhar ou empatar”, embora possa ser adequado
para os JD de baixa pontuação, encerra um número demasiado elevado de possibilidades
em cada uma das categorias, que, num esforço de simplificação de análise, poderá desvirtuar a realidade dos fenómenos em estudo.

Estudos não empíricos
Enfoque metodológico

As questões metodológicas subjacentes aos processos de análise e tratamento dos dados
possuem uma importância crucial no desenvolvimento da AJ. Tendo tido a sua origem no esforço dos treinadores em identificar os pontos fortes e débeis das equipas adversárias (scouting), a AJ, nas suas etapas embrionárias, caracterizou-se por métodos desprovidos de rigor
científico. Certamente sem grande domínio das exigências inerentes ao método científico, os
treinadores limitavam-se a recolher e a acumular informação avulsa e descontextualizada.
Deste modo, os estudos iniciais em AJ apresentavam validade reduzida (para revisão consultar 32) em
consequência das amostras utilizadas serem demasiado pequenas e das metodologias aplicadas serem, por vezes, ingénuas e/ ou irreplicáveis. Com o interesse dos investigadores das
Ciências do Desporto por esta área de estudo, foram sendo propostas, progressivamente,
metodologias de análise que serviriam de base às investigações em AJ. Assim, várias reflexões e sugestões foram feitas no que diz respeito, quer ao modo de recolher a informação
, quer ao modo de a tratar estatisticamente

(1-2, 8, 44, 46)

, traduzidas em algumas

(34, 42, 68, 83, 115)

obras de incontornável referência. Primeiro, em 1997, e, depois, em 2004, com a segunda
edição do livro Notational analysis of sport. Systems for better coaching and performance in
sport, Mike Hughes e Ian Franks sintetizaram as bases conceptuais subjacentes à AJ (48-49).
Em 2008, os mesmos autores actualizaram e acrescentaram informação àquela publicação
e reeditaram-na, desta feita com outro título - The essentials of performance analysis: An
introduction (45). Já em 2010, Peter O’Donoghue, com a edição do livro Research methods for
sports performance analysis, fornece contributos substantivos ao nível do desenvolvimento

metodológico de projectos de investigação em AJ (88). Estes avanços metodológicos foram
acompanhados pela publicação de artigos científicos onde se propõem novos métodos estatísticos para tratar as variáveis resultantes da AJ (12, 43, 65, 84). São propostas que, não refutando as possibilidades de análises tradicionalmente utilizadas, ambicionam fornecer novas
ferramentas que possibilitem um melhor e mais completo entendimento dos fenómenos em
estudo. Certamente recorrendo ao conhecimento produzido por este tipo de trabalhos de enfoque metodológico, as investigações em AJ foram ganhando qualidade científica, seja pela
possibilidade de replicação seja pela consideração de variáveis situacionais (tanto no estudo
dos efeitos simples como no estudo dos efeitos das interações). Esta qualidade crescente
pode facilmente ser averiguada pela, cada vez mais frequente, publicação de artigos em AJ
em revistas de maior prestígio científico.
Desenvolvimento de sistemas

Apesar de ser conhecida a importância do desenvolvimento e da validação dos sistemas
de observação e notação para a consecução de análises com elevado grau de fiabilidade
e validade (46), poucos foram os trabalhos que se dedicaram a este labor (16, 53, 67, 104). Um dos
estudos teve como objectivo determinar, através de um desenho experimental, a validade e
a fiabilidade dos dados obtidos através de um sistema de recolha de dados sustentado no reconhecimento da voz de um operador (104). Pese embora se terem registado taxas de sucesso
elevadas (superiores a 90%), esta metodologia não teve, ainda, eco na realização de qualquer
estudo de natureza empírica. Dois artigos

, realizados tendo como referência o rugby,

(16, 53)

tiveram como principal propósito a apresentação de sistemas alternativos, sustentados em
técnicas de construção e modificação de gráficos, para a apresentação dos dados relativos à
performance dos jogadores e das equipas. Macleod e colaboradores (67) desenvolveram e validaram um sistema de GPS 13 para a monitorização das atividades dos jogadores de hóquei
em campo. Os autores, através de um protocolo experimental, demonstraram que o GPS é
um sistema com elevados níveis de fiabilidade para registar distâncias e velocidades dos
jogadores. Assim, apesar de algumas limitações práticas que ainda importa resolver, o GPS
apresenta-se como uma alternativa aos sistemas convencionais, com recurso à análise de
vídeo, para recolher informação relativa aos padrões de movimento dos jogadores.
Estudos centrados em revisões da literatura

Com os critérios de inclusão utilizados na selecção de artigos para o presente trabalho
resultaram cinco artigos de revisão da literatura (7, 25, 30, 63-64). Os artigos de revisão de literatura, ao compararem e avaliarem pressupostos testáveis e ao interpretarem a forma

13 — Iniciais de Global Positioning System.
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como cada linha de investigação se desenvolveu para suportar as teorias e os modelos
, constituem-se como pilares fundamentais para o avanço do conhecimento científico.

(15)

Constata-se que as revisões da literatura de artigos de AJ são realizadas maioritariamente
com dois propósitos distintos: revisões que sistematizam o conhecimento científico produzido sobre modalidades específicas (25, 30, 63) e revisões sobre procedimentos metodológicos
específicos utilizados em artigos de AJ (7, 64). As primeiras realizaram-se no rugby (25, 30) e
em desportos de raquetes (63) e pretenderam revisar os contributos da AJ assim como os
contributos da fisiologia, psicologia, epidemiologia de lesões, preparação física, nutrição,
biomecânica, medicina, engenharia e aprendizagem motora

(25, 30, 63)

. Os seus objectivos

passam pela descrição das características dos jogadores e pela caracterização das exigências das modalidades. As segundas são mais abrangentes, no que às modalidades diz
respeito, e mais específicas acerca dos métodos utilizados em AJ. Assim, Barris e Button
(7)

apresentaram uma revisão acerca do “Vision-Based Motion Analysis”, onde descreveram

métodos manuais de AJ, que envolvem a monitorização subjectiva da actividade dos jogadores, assim como sistemas automáticos de seguimento de jogadores. Apresentaram as
vantagens e as desvantagens de ambos os métodos (manuais e automáticos), bem como
de alguns sistemas desenvolvidos com fins comerciais. No mesmo sentido, Lees (64) apresentou uma revisão crítica sobre as análises técnicas feitas no desporto. O autor dividiu
os métodos de análise técnica em qualitativos, quantitativos e preditivos. Concluiu que
a principal justificação dada pelos investigadores que fazem análises técnicas passa por
tentarem ajudar a incrementar as performances. Contudo, acrescenta que os fundamentos
conceptuais que sustentam o processo de análise da performance estão desenvolvidos de
forma escassa e há uma fraca distinção entre variáveis técnicas e performance (64).
Considerando a relevância, para a produção de conhecimento cientificamente fundado
, da realização de artigos de revisão sistemática da literatura (15) e de estudos de meta-

(80)

-análise

, torna-se premente a prossecução de mais estudos desta natureza em AJ.

14 (24)

Enquanto área científica, a AJ em muito beneficiará de mais estudos que sistematizem,
através de uma avaliação crítica, as tendências da investigação.

14 — Meta-análise, também conhecida como síntese quantitativa, “refere-se a um conjunto de procedimentos estatísticos que combinam os resultados de múltiplos estudos numa única análise” (p.683) (24).

Tendências futuras de investigação
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A investigação centrada na AJ tem vindo a mostrar avanços consideráveis desde a sua origem quer ao nível conceptual quer metodológico. As primeiras análises foram feitas sem
qualquer suporte teórico, servindo apenas para identificar particularidades de contextos
desportivos específicos, onde predominavam as técnicas rudimentares, como seja papel e
lápis, para a recolha de informação. Realizadas essencialmente por treinadores, eram caracterizadas por apresentarem somatórios de dados recolhidos em contextos competitivos
não possuindo poder explicativo para os processos inerentes à performance desportiva.
Progressivamente, os investigadores oriundos das Ciências do Desporto começaram a
marcar presença assídua na pesquisa que tinha como objectivo analisar dados recolhidos
em contextos desportivos. Com a crescente especialização da investigação noutros domínios do conhecimento, como sejam a epistemologia, a psicologia social, a sociologia, a matemática e em particular a estatística, entre outras, rapidamente se percebeu que a AJ em
muito beneficiaria se os fenómenos e os comportamentos observados nos JD fossem analisados e interpretados com base em teorias de suporte. A inexistência de teorias específicas
acerca do estudo do comportamento de jogadores e equipas em competição (68) levou a que
se procurassem princípios e leis gerais em teorias que servissem, também, para explicar
esses comportamentos e conferir robustez conceptual a esta área de conhecimento. A Teoria dos Sistemas Dinâmicos (55-56, 93) e a Teoria (ou melhor, as Teorias) da Complexidade (6,
57, 80-82)

são frequentemente referidas como aplicáveis aos fenómenos desportivos. Na ge-

neralidade das investigações mais recentes (13-14, 23, 31, 60, 66-67, 111), propõe-se, assim, que os
comportamentos desportivos sejam estudados enquanto fenómenos não lineares. Numa
assumpção teórica, assume-se que os sistemas complexos obedecem ao caos 15 e, por isso,
embora apresentem comportamentos regulares e previsíveis, podem sofrer súbitas mudanças estocásticas 16 em resposta ao que parecem ser pequenas modificações (74).

15 — Os comportamentos caóticos foram descobertos e estudados inicialmente por Poincaré nos finais
do século XIX (31). Contudo, a teoria do caos surgiu já neste século para explicar fenómenos nos quais
uma pequena mudança nos dados iniciais origina grandes mudanças que tornam os processos imprevisíveis a longo prazo (93). A convivência entre a “ordem” e o caos tem sido demonstrada com sucesso
em vários sistemas, como o sistema respiratório (102), cardíaco (116), económico (59) ou hidrodinâmico (17).
16 — Um processo estocástico é, por definição, uma função temporal que varia aleatoriamente

.O

(27)

exemplo mais simples de uma experiência estocástica é o lançamento de moedas ao ar, repetidamente.
Em cada lançamento ao ar de uma moeda justa há duas possibilidades de resultado e cada um desses
resultados tem uma probabilidade de ocorrer de 50%. Se a análise de um acontecimento isolado pode
ser modelado matematicamente como um processo em que intervém uma variável aleatória, a análise
de um conjunto de lançamentos deverá ser considerada como um processo estocástico (106).
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Na atualidade, o paralelismo estabelecido entre a evolução da investigação centrada na
AJ e a dos recursos tecnológicos é uma realidade incontornável, pois ambas se influenciam
e concorrem para o mútuo refinamento e desenvolvimento (46). Deste modo, a AJ tradicional, sustentada na técnica de lápis e papel para a recolha de informação (32, 47), representa
nos dias de hoje um espaço residual, dando lugar ao recurso de sistemas computorizados
para a recolha e tratamento de informação, de forma a dar resposta aos problemas de
investigação emergentes. A optimização crescente das tecnologias digitais para recolher,
gerir e organizar imagens de vídeo tem constituído uma mais-valia para a investigação no
âmbito da AJ (7). Contudo, e como alertam Barris e Button (7), os requerimentos financeiros
e logísticos que muitos sistemas semi-automáticos ou automáticos de AJ exigem – com
utilização de múltiplas câmaras e computadores – limitam a sua utilização generalizada.
Barris e Button

(7)

sustentam, assim, que a aplicação de tecnologias computorizadas no

contexto desportivo representa um desafio para a investigação, dada a natureza variável
dos movimentos humanos, da complexidade dos JD e das elevadas exigências requeridas
ao equipamento utilizado (7). Um dos atuais desafios passa por conseguir obter sequências
de vídeo apropriadas que possam identificar e categorizar, de forma robusta, indivíduos
e comportamentos ao longo do tempo, num ambiente desordenado, contendo múltiplas
interações, com a ausência de marcadores físicos (7).
Constata-se, assim, que a AJ atravessa uma mudança de paradigma no que diz respeito
à forma de interpretar, aceder e analisar os fenómenos desportivos, antevendo-se um longo caminho a percorrer. O reconhecimento de que os comportamentos desportivos, tanto
dos atletas como das equipas, obedecem aos princípios dos sistemas complexos 17 (5, 31, 86,
114)

perfila-se como uma das mais importantes tendências de investigação na AJ. McGar-

ry e colaboradores (75) enfatizam a necessidade de se considerarem as equipas enquanto
sistemas dinâmicos e auto-organizados 18, sujeitos a interferências externas que afectam
o seu funcionamento. Deste modo, aconselham o desenvolvimento de modelos dinâmicos
que preservam o carácter situacional, contínuo e sequencial dos acontecimentos. Nesta
linha de entendimento, um dos desafios atuais passa por dar corpo e substância, ou seja,
operacionalizar metodologicamente os conceitos adstritos às teorias de suporte (siste-

17 — Sistemas complexos entendidos como “estruturas que se compõem de vários elementos, normalmente numerosos, cujas relações são não lineares.” (itálico do autor) (p.14) (31). Gargia-Manso defende
que uma relação é não linear quando a resposta não é proporcional ao impulso, ou a saída não é igual à
entrada. O autor acrescenta que não linear significa que pode haver mais de uma resposta para o mesmo
estímulo e que em muitos casos a resposta não é de todo previsível. Conclui que “num mundo não linear
as certezas desaparecem e movemo-nos no provável” (p.14) (31).
18 — Kelso afirma que “in self-organizing systems, contents and representations emerge from the sys-

tematic tendency of open, nonequilibrium systems to form patterns. (…) a lot of action—quite fancy,
complicated behaviour—can emerge from some relatively primitive arrangements given the presence
of nonlinearities” (p.34) (55).

mas dinâmicos e complexidade), o que não se tem revelado tarefa fácil. A inclusão de
pressupostos afectos a estas teorias em artigos de AJ tem encontrado grandes limitações
no momento de efetivar metodologicamente as análises. Não raramente, assiste-a à descomplexificação dos cenários situacionais considerados, alheia à realidade do jogo, o que
resulta mais num esforço de sofisticação metodológica do que propriamente na produção
de conhecimento pertinente (80).
Subsiste, assim, a premência em buscar caminhos onde, sem descurar a variabilidade
e a instabilidade dos fenómenos em estudo, é crucial a identificação e a quantificação da
estabilidade e padronização comportamental corrente no jogo, de forma a dar respostas
substantivas e pertinentes acerca da natureza irredutivelmente complexa da performance
desportiva em competição.
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