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RESUMO 

 
Esse trabalho se trata de uma pesquisa a respeito da aplicabilidade 

durante uma partida de futebol do que foi treinado no treinamento tático e de 

jogadas ensaiadas, escolhemos quatro jogos para serem analisados dentre os 

dezessete jogos realizados pela equipe nessa competição, o nosso local da 

pesquisa foi a associação esportiva jataiense clube que disputa a primeira 

divisão do campeonato goiano no ano de 2007. As nossas observações foram 

realizadas de 08 de janeiro até 01 de abril do ano de 2007. No primeiro 

momento realizamos uma pesquisa exploratória para sabermos das reais 

possibilidades de realizar esta pesquisa e posteriormente uma pesquisa 

bibliográfica para nortearmos a respeito do assunto, nas observações utilizei o 

diário de campo para documentar dados importantes para essa pesquisa. O 

presente trabalho é dividido em três capitulo, onde o primeiro fala da historia da 

evolução dos sistemas de jogo, o segundo trás as ações técnico-táticas 

essenciais para a organização de uma estratégia de jogo e o terceiro capitulo 

vem trazendo a metodologia utilizada e os resultados aos quais cheguei. 

Durante a pesquisa de campo que compreendeu setenta e três observações 

nos deparamos com situações bastante intrigantes como nos treinamentos que 

antecederam uma partida ser trabalhado apenas as ações defensivas 

desprezando o setor ofensivo da equipe, na analise dos jogos vimos que em 

alguns momentos a aplicabilidade das ações táticas treinadas era 

comprometidas por fatores que transcendem esses treinamentos observados 

como a parte física e o condicionamento psicológico dos atletas. Chegamos a 

conclusão que a aplicabilidade foi satisfatória dentro das condições técnicas 

dos jogadores e das condições oferecidas pelo clube e pelos profissionais que 

la trabalharam nessa temporada. 


