
O Brasil-Alemanha e o Holanda-Argentina
das meias-flnais vistos à lupa

Na figura "rede de acções" dos jogos
das meias-finais Brasil-Alemanha e

Holanda-Argentina, vemos as acções
realizadas com a bola pelos jogado-
res, tais como passes, lançamentos,
cortes de cabeça, cantos, cruzamen-
tos. O tamanho dos nós (jogadores)
é definido pelo número de jogado-
res com que interage cada jogador.
A largura das ligações aumenta em
função do número de acções reali-
zados entre dois jogadores. Os nós
mais amarelos significam menor
precisão nas acções, mais vermelho
indica maior precisão.

Na rede de acções do Brasil-Alema-

nha, a equipa europeia iniciou o jogo
com os defesas e médios próximos
entre si (ausência de ligações fortes
entre defesas e médios) e à entrada
do meio-campo. Esta disposição
"obrigou" o Brasil a muitos passes
longos, que terminavam frequente-
mente nos defesas alemães ou em
Neuer, que jogou quase como libe-
ro. As ligações mais fortes do Brasil
foram entre o médio Luiz Gustavo e
os defesas Dante e David Luiz. Com
o golo aos 11', a equipa alemã aumen-
tou a pressão, começou a realizar
mais ataques rápidos, aproveitando a
subida e desorganização dos defesas
do Brasil (poucas ligações entre defe-

sas centrais e laterais) e que resultou
em quatro golos em sete minutos. De
destacar o médio Kroos, que além de

ligar muitas vezes com Schweinstei-

ger na organização do jogo, e ter uma
grande precisão nas suas acções, teve
também o seu papel na criação e rea-

lização de situações de finalização.
Na segunda parte, o Brasil apresen-

tou uma maior intensidade de passes
e a Alemanha aproximou os médios
dos defesas, situados perto da gran-
de área. Com a entrada de Schurrle
(58'), a Alemanha aumentou a inten-

sidade das suas interacções e surgi-
ram dois golos deste jogador (aos 69'
e aos 79'). De destacar na rede de ac-

ções da Alemanha que, ao contrário
da maioria das equipas já analisadas
e que apresentaram fortes ligações
entre os seus defesas e médios, mos-

tra as ligações mais fortes entre os
médios e avançados.

Na rede de acções do Holanda-
Argentina, é visível a elevada troca
de bola entre os dois defesas centrais
da equipa sul-americana, Demiche-

Como se jogou no Alemanha-Brasil (em cima)
e no Argentina-Holanda



lis e Garay, e o médio Mascherano.
Mascherano funcionou como médio
de ligação entre os dois corredores,
especificamente a E. Perez, na es-

querda, e a Zabaleta, na direita, que
por sua vez ligava a Biglia. Nota-se o

peso mais defensivo da Argentina,
também pelas ligações fracas entre
os elementos do meio-campo e do
meio-campo para os avançados Hi-

guaín, Messi e Lavezzi. Provavelmen-
te devido à pressão dos jogadores ho-

landeses, Messi viu reduzida a sua

capacidade para construir e ligar-se
a Higuaín e Lavezzi.

Na rede de acções da Holanda
vemos muitas ligações entre os três
defesas centrais e os laterais. De Jong
foi o médio responsável pela ligação

entre os sectores, mas as suas liga-
ções mais fortes são para trás ou para
o lado. Pode-se ver na rede a exis-
tência de muitas interacções na linha
defensiva e poucas ligações aos avan-

çados, feitas essencialmente pelos
laterais. Na segunda parte, Robben

ligou-se mais a Clasie e Sneijder, o

que equilibrou a equipa e permitiu
maior aproximação à área contrária.

Sneijder fez poucas ligações aos jo-
gadores avançados e Van Persie es-

teve praticamente isolado na frente
da equipa. Projecto do Laboratório de
Perícia no Desporto da Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade
de Lisboa em parceria com o Progra-
ma Doutoral em Ciências da Comple-
xidade (ISCTE-lUL eFCUL).


