
Gana-EUA à lupa: Bradley foi o cérebro
de uma equipa que preferiu o contra-ataque

Ha
figura "rede de acções"

do jogo entre o Gana e
os EUA, vemos as acções
realizadas com a bola
pelos jogadores, tais como
passes, lançamentos, cortes

de cabeça, cantos, cruzamentos.
O tamanho dos nós (jogadores) é
definido pelo número de jogadores
com que interage cada atleta.
A largura das ligações aumenta
em função do número de acções
realizadas entre dois jogadores. Os
nós mais amarelos significam menor
precisão nas acções, mais vermelho
indica maior precisão.

Na rede de acções, a ligação mais
forte nos EUA é Beasley-Jones. To-
davia, Jones dá uma continuidade
previsível a estas acções, ou para
Johannsson ou para Dempsey, ten-
do sido através desta última ligação
que surgiu o primeiro golo frente ao
Gana.

Acrescido a isso, os EUA mostram

que os médios centrais participam
em muitas jogadas e com grande pre-
cisão, nomeadamente Beckerman e

Bradley, o qual liga com Johannsson
no ataque, também ele com muita
eficácia. Bradley é o jogador respon-
sável pela organização do ataque da
sua equipa, como o demonstram as

muitas relações que estabelece com
os seus colegas.

Pelo lado direito vemos que Zusi e

Johnson são também jogadores com
elevada precisão nas suas acções,
contrastando com Bedoya, que,
embora participe em muitas inte-
racções, tem menor precisão. O golo
aos 30 segundos de Dempsey pode
ter levado os EUA a aproximarem-se
da sua baliza e a saírem preferencial-
mente em contra-ataque (o canto em
que Brooks marcou o segundo go-
lo, aos 86', foi na sequência de um
contra-ataque), dando espaço para
a equipa do Gana ter mais a posse
da bola.

A dinâmica de cada equipa ao lon-

go do jogo pode ser captada em for-
ma de rede. A rede é constituída por
nós (jogadores posicionados aproxi-

madamente como em campo) e liga-
ções (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 mo-
do, jogadores que não tenham fei-
to um mínimo de 3 passes podem
não aparecer na rede e desta forma
temos as ligações mais estáveis na
dinâmica da equipa.
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