
O perigo do Gana vem
dos corredores laterais

Na
figura "rede de acções",

vemos as acções realizadas
com a bola pelos jogado-
res, tais como passes, lan-

çamentos, cortes de cabe-

ça, cantos e cruzamentos.
O tamanho dos nós (jogadores) é

definido pelo número de jogadores
com que interage cada jogador. A
largura das ligações aumenta em
função do número de acções reali-
zadas entre dois jogadores. Os nós
mais amarelos significam menor
precisão nas acções, os mais verme-
lhos indicam maior precisão.

A "rede de acções" do Gana mos-
tra que os defesas laterais são os
elementos que realizaram ligações
mais fortes, no caso do corredor
direito entre Afful e Atsu e no cor-
redor esquerdo a ligação Asamoah-
Mensah. Estes jogadores fazem a

ligação com os jogadores atacan-
tes.

Os dois corredores são ligados
sobretudo por Muntari, havendo
uma tendência de circular a bola
da direita para a esquerda e pouco
no corredor central em direcção à
baliza adversária. Os golos do Ga-
na (frente à Alemanha) surgiram de
um cruzamento da linha lateral e de
um contra-ataque.

Na rede de acções que sintetiza
os dois jogos realizados neste Mun-
dial pelo Gana, realça-se a ligação
forte do triângulo: Mensah-Asa-
moah-Muntari. Estes dois últimos
ligam-se ao extremo esquerdo A.
Ayew, o qual tem pouca precisão,

não dando seguimento a muitas
jogadas.

Em termos de precisão nas inte-

racções (menos perdas de bola e

passes falhados), destaca-se o defe-
sa esquerdo Asamoah, o médio Ra-
biu e o extremo Atsu. Ambos os cor-
redores laterais são muito usados
no ataque, com especial destaque
para o corredor direito. Os defesas
laterais ligam-se directamente ao

avançado centro Gyan. Por outro
lado, os dois médios Muntari e Ra-
biu ligam-se pouco. No jogo com
Portugal, Muntari não irá jogar,
devido a acumulação de cartões
amarelos.

A dinâmica de cada equipa ao
longo do jogo pode ser captada em
forma de "rede de acções". A rede é

constituída por nós (jogadores po-

sicionados aproximadamente como
em campo) e ligações (setas) entre
os nós. A análise da dinâmica da
equipa implica que se incluam os

jogadores substituídos (tempo de

jogo à frente do nome), por isso
mais de 11 jogadores podem fazer
parte da rede. Do mesmo modo,
jogadores que não tenham feito um
mínimo de três passes podem não

aparecer na rede e, deste modo,
temos as ligações mais estáveis na
dinâmica da equipa.
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