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RESUMO 

AMARAL, R. A. Rugby em cadeira de rodas: auto-organização do jogo, desempenho 

das equipes e a influência das classes funcionais. 2022. Dissertação (Mestrado em 

Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, 2022. 

O objetivo do estudo foi determinar a auto-organização do rugby em cadeira de rodas a 

partir da análise das ações realizadas nas fases ofensivas e defensivas da modalidade. 

Além disso, foram analisadas as funções exercidas pelas classes funcionais 0.5 a 3.5 na 

elite do rugby em cadeira de rodas. A amostra foi composta por 34 jogos (4679 ações) 

dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020), analisadas a partir do 

desenvolvimento de um protocolo de observação. As variáveis independentes foram: i) 

classificação funcional; ii) Jogos Paralímpicos; iii) resultado da partida e iv) nível das 

equipes. Já as variáveis dependentes foram divididas em ofensivas e defensivas. Os 

resultados das ações selecionados para análise são: i) ponto; ii) desarme; iii) bloqueio; iv) 

bola presa; v) falta/violação defensiva ou ofensiva; vi) erro de ataque e vii) intervenção 

oficial. Para descrever as ações desenvolvidas foi realizada a contabilização da ocorrência 

dos eventos e aplicação do teste qui-quadrado. A performance de cada classe funcional 

foi aferida com a aplicação do Kruskal Wallis H test. Para comparar o desempenho das 

classes funcionais das equipes superiores e inferiores, os fatores que influenciam no 

resultado final da partida e os Jogos Paralímpicos foi aplicado o Mann Whitney U test. A 

caracterização das ações de bloqueio foi feita com a aplicação do ANOVA de medidas 

repetidas, além da utilização do Test t student para comparar as ações com e sem bloqueio 

por jogo. O rugby em cadeira de rodas é regido por ações que resultam em ponto e as 

classes funcionais altas (3.0 e 3.5) possuem maior participação nas fases ofensiva e 

defensiva. O desempenho da classe funcional 1.5, com base no índice desenvolvido, foi 

relevante e superior ao da classe funcional 3.0 nas equipes inferiores. Ainda, a 

performance da classe funcional 3.0 é um fator determinante para explicar a diferença 

entre as equipes superiores e inferiores. As ações de bloqueio defensivo são fundamentais 

para recuperar a posse da bola sem que o adversário pontue.  

Palavras chave: rugby em cadeira de rodas, classes funcionais, análise de desempenho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

AMARAL, R. A. Wheelchair rugby: self-organization of the game, teams performance 

and the influence of functional classes. 2022. Dissertation (Master’s degree in Physical 

Education and Sports) – Sports and Physical Education School of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, 2022. 

 

The objective of the study was to determine the self-organization of wheelchair rugby 

from the analysis of the actions carried out in the offensive and defensive phases of the 

sport. In addition, the functions performed by the functional classes 0.5 to 3.5 in the 

wheelchair rugby elite were analyzed. The sample consisted of 34 games (4679 actions) 

from the Rio de Janeiro (2016) and Tokyo (2020) Paralympic Games, analyzed through 

the development of an observation protocol. The independent variables were: i) functional 

classification; ii) Paralympic Games; iii) match result and iv) team level. The dependent 

variables were divided into offensive and defensive. The results of the actions selected 

for analysis are: i) point; ii) steal; iii) blocking; iv) ball stuck; v) defensive or offensive 

foul/violation; vi) turnover and vii) official intervention. To describe the actions 

developed, the occurrence of events was accounted for and the chi-square test was 

applied. The performance of each functional class was measured using the Kruskal Wallis 

H test. To compare the performance of the functional classes of the superior and inferior 

teams, the factors that influence the final result of the match and the Paralympic Games, 

the Mann Whitney U test was applied. The characterization of blocking actions was 

carried out with the application of ANOVA of repeated measures, in addition to the use 

of the student t Test to compare the actions with and without blocking per game. 

Wheelchair rugby is governed by actions that result in points and the high functional 

classes (3.0 and 3.5) have greater participation in the offensive and defensive phases. The 

performance of functional class 1.5, based on the index developed, was relevant and 

superior to that of functional class 3.0 in the lower teams. Still, the performance of the 

functional class 3.0 is a determining factor to explain the difference between the superior 

and inferior teams. Defensive blocking actions are essential to regain possession of the 

ball without the opponent scoring.  

 

Key words: wheelchair rugby, functional classes, game analysis. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

No ano de 2016 tive a gratificante notícia de que fui aprovado no vestibular para 

ingressar no curso de Educação Física e Esporte, fornecido pela Universidade de São 

Paulo, na cidade de Ribeirão Preto (EEFERP-USP). No entanto, para compreender o 

motivo do ingresso no curso é necessário voltar alguns anos. 

Durante toda minha vida tive contato com o esporte, seja jogando bola pelas ruas 

do condomínio ou, até mesmo, sendo consumidor por meio de jogos no videogame ou 

assistindo aos jogos tanto no estádio, quanto na televisão. Na escola tive a oportunidade 

de praticar diversas modalidades nas aulas de educação física e, no período oposto, 

treinava basquetebol e handebol. Entre essas duas modalidades destaco o handebol, a qual 

jogo a 10 anos e despertou meu interesse pelo curso de Educação Física e Esporte. 

Agora sim, em 2016, pude começar a estudar a modalidade que me motivou a 

ingressar no curso. No meu primeiro ano pude participar do projeto de cultura e extensão 

universitária intitulado “Handebol feminino: práticas pedagógicas” com fomento 

fornecido pelo Programa Unificado de Bolsas (PUB). Ali, durante meu auxílio na 

elaboração dos treinos para a equipe que disputava competições regionais, comecei a 

compreender a complexidade da pedagogia do esporte. Durante as disciplinas ministradas 

no curso, foi exposto que a pedagogia do esporte não é resumida apenas no 

desenvolvimento de sessões de treino, mas sim, embasada em mecanismos que 

possibilitam ao treinador observar e potencializar o rendimento da equipe. 

Dentre tantos meios para análise de desempenho, em 2019 - em meu último ano 

de curso - fui apresentado à Análise de Jogo, por meio da disciplina Fundamentos da 

Análise de Jogo. Já com meu trabalho de conclusão de curso em desenvolvimento na área 

de pedagogia do esporte, procurei ter o maior grau de comprometimento com a disciplina, 

na qual tive o prazer de atuar como treinador de uma equipe de futsal durante o semestre. 

E foi nesse momento que tive a possibilidade de ter contato com a área que tanto amo 

estudar: a análise de jogo!  

Aqui cabe uma ressalva e uma pequena volta no tempo para uma disciplina que 

inspirou, em grande proporção, o desenvolvimento deste projeto, a de Educação Física 

Adaptada. A partir do conhecimento teórico foram realizadas aulas práticas e uma visita 

à ADEVIRP que me aproximou, mesmo que minimamente, ao esporte paralímpico. 
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Durante aquele semestre pude compreender como o campo da pedagogia do 

esporte e análise de jogo estão estritamente ligados. Ainda antes de concluir meu trabalho 

de conclusão de curso, fui procurar o professor Márcio Pereira Morato para demonstrar 

meu interesse em estudar o Rugby em Cadeira de Rodas. Mas por que o Rugby em 

Cadeira de Rodas? Durante a disciplina de Educação Física Adaptada tive a oportunidade 

de, em grupo, ministrar uma aula sobre um esporte paralímpico. Queríamos um esporte 

que fugisse da realidade e fosse pouco conhecido. E aqui fui apresentado a modalidade 

que me saltou os olhos quando, ao assistir um jogo dos Jogos Paralímpicos do Rio (2016), 

vi aqueles atletas com tetraplegia, ou lesões similares, realizarem mudanças de direção 

em alta velocidade, passes e até mesmo ações de bloqueio em alta intensidade. 

Neste momento, não me restaram dúvidas, busquei entender mais sobre a 

modalidade e tomei a decisão de me inscrever no processo seletivo de mestrado no 

programa de pós-graduação de EEFERP-USP. Por ser uma modalidade de baixa 

popularidade a nível nacional e com pouca produção científica na área de análise de jogo 

no aspecto mundial, tenho pretensão de proporcionar aos treinadores, pesquisadores e 

atletas um conhecimento que desenvolva a modalidade integralmente. Desta forma, 

enxergo no desenvolvimento deste projeto a possibilidade de aliar a análise de jogo à 

pedagogia do esporte e ao esporte paralímpico. 

 

 

 1.1. Atividades acadêmicas 

 

 

• 2016-2017: Projeto de extensão universitária: Handebol Feminino: práticas 

pedagógicas. Fomento fornecido pelo Programa Unificado de Bolsas (PUB). 

• 2017-2019: Participação no Grupo de Estudos de Pedagogia do Esporte.  

• 2017-2018: Participação como Diretor Geral de Esportes (2017) e Presidente 

(2018) da Liga das Atléticas da USP Ribeirão Preto (LAURP). 

• 2018-2019: Participação no Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise de Jogo.  

• 2018-2019: Estágio na escola de categorias de base do Botafogo Futebol Clube - 

Ribeirão Preto-SP. 

• 2018-2019: Treinador da equipe feminina de handebol do curso de fisioterapia - 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP. 
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• 2020: Estágio com bolsa no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) - 

Disciplina: Fundamentos da Análise de Jogo.  

• 2020-atual: Participação no Laboratório de Pedagogia do Esporte, Esporte 

Paralímpico e Análise de Jogo. 

• 2020-2021: Coorientação de seis trabalhos de conclusão de curso: 

o UEFA Champions League: panorama acerca dos momentos decisivos, 

influência da vantagem inicial e local de prova. Autor: Giovanni Henrique 

Teixeira dos Santos Goés. 

o Influência dos gols de pênalti na UEFA Champions League: uma análise 

das equipes vencedoras e perdedoras. Autor: Gabriel Luís Franco Ruy de 

Souza. 

o Estratégias do goleiro na cobrança de pênalti. Autor: César Filipinni de 

Souza. 

o A influência da posse de bola e do número de finalizações sobre o jogo de 

futebol masculino. Autor: João Lucas Souza Junior. 

o A importância do bloqueio no resultado das partidas no torneio masculino 

de voleibol em Tóquio 2020. Autor: Pedro Henrique Brunelli Devitto. 

o Eficácia do esporte no tratamento de crianças com Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH): uma revisão narrativa da literatura. 

Autora: Victória Areas da Silva. 

• 2021-atual: Coautor de cinco artigos oriundos do processo de coorientação: 

o DOS SANTOS GÓES, G. H. T.; AMARAL, R. A.; MORATO, M. P. 

UEFA Champions League: panorama acerca dos momentos decisivos, 

influência da vantagem inicial e local de prova. RBFF – Revista 

Brasileira de Futsal e Futebol, v. 13, n. 53, p. 309-319, 2021. 

o DE SOUZA, G. L. F. R.; AMARAL, R. A.; MORATO, M. P. Influência 

dos gols de pênalti na UEFA Champions League: uma análise das equipes 

vencedoras e perdedoras. RBFF – Revista Brasileira de Futsal e 

Futebol, v. 13, n. 53, p. 329-338, 2021. 

o DEVITTO, P. H. B.; AMARAL, R. A.; MORATO, M. P. A importância 

do bloqueio no resultado das partidas no torneio masculino de voleibol em 

Tóquio 2020. Caderno de Educação Física e Esporte. Submetido, 2022.  
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o DE SOUZA, C. F.; AMARAL, R. A.; DOS SANTOS GOÉS, G. H. T.; 

MORATO, M. P. Estratégias do goleiro na cobrança de pênalti. RBFF – 

Revista Brasileira de Futebol e Futsal. Submetido, 2022. 

o JUNIOR, J. L. S.; AMARAL, R. A.; DOS SANTOS GOÉS, G. H. T.; 

MORATO, M. P. A influência da posse de bola e do número de 

finalizações sobre o jogo de futebol masculino. RBFF – Revista 

Brasileira de Futebol e Futsal. Submetido, 2022. 

• 2022: Autor de um artigo oriundo da dissertação de mestrado:  

o AMARAL, R. A.; DOS SANTOS GOÉS, G. H. T.; MORATO, M. P. 

Rugby em cadeira de rodas: auto-organização do jogo, desempenho das 

equipes e a influência das classes funcionais. Revista Pensar a prática. 

Submetido, 2022.  

 

 

  1.2. Atividades profissionais 

 

 

• 2021-2022: Analista de desempenho da seleção brasileira masculina de 

goalball. 

• 2021-atual: Analista de desempenho da equipe de handebol masculina 

adulta de Ribeirão Preto - SP. 

• 2022-atual: Treinador da equipe de handebol masculina da Universidade 

São Paulo – Ribeirão Preto – SP. 

• 2022-atual: Treinador da equipe de handebol masculina da EEFERP-

USP. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

O rugby em cadeira de rodas é um esporte paralímpico de história recente e, por 

conta disso, passou a ser um campo de estudo emergente para todas as áreas da educação 

física (VANLANDEWIJCK, 2016). Dentre as pesquisas realizadas é relatado que a 

especificidade do material (cadeira de rodas e luvas específicas) para cada atleta tem 

influência na performance (HAYDON et al. 2022; MASON; VAN DER WOUDE; 

GOOSEY-TOLFREY, 2009), assim como a dieta adotada com base nos aspectos 

nutricionais (GRAHAM-PAULSON et al., 2016). Ainda, é possível verificar que a 

psicologia do esporte busca investigar os fatores que possibilitam maior engajamento dos 

atletas no esporte, a partir das atividades desenvolvidas não só durante as sessões de treino 

e período competitivo, mas também nas atividades realizadas com enfoque na coesão de 

grupo (MARTIN; MALONE, 2013). 

Na área de análise de desempenho, estudos são desenvolvidos para implementar 

e solidificar o sistema de classificação da modalidade (VANLANDEWIJCK, 2016). A 

medida em que é analisado o impacto das capacidades aeróbia e anaeróbia na modalidade, 

o perfil de atividade de cada atleta, a partir da mensuração da distância percorrida, pico 

de velocidade e número de ações realizadas em alta intensidade e a importância da 

estabilidade de tronco no rugby em cadeira de rodas com o intuito de implementar ou 

modificar os testes utilizados para classificação dos jogadores (MORGULEC-

ADAMOWICZ et al., 2010; RHODES et al., 2015; SARRO et al., 2010). 

Ao verificar as pesquisas na área da análise de jogo, nota-se que, em sua maioria, 

são observadas variáveis ofensivas e defensivas, mas com o intuito de aferir o 

desempenho das classes funcionais, algumas vezes dividindo as equipes por nível de 

acordo com o ranking fornecido pela International Wheelchair Rugby Federation 

(IWRF), e propor modificações no sistema de classificação da modalidade (MOLIK et 

al., 2008; 2009). A abordagem é realizada de forma individualizada, com o objetivo de 

melhorar o desempenho de determina classes funcional. Entretanto, é interessante 

observar que, estudos que abordam a interferência desses resultados no aspecto coletivo 

das equipes, devem ser realizados para melhorar as intervenções coletivas e grupais 

durante as sessões de treino e competições (VANLANDEWIJCK, 2016). 

É sabido que as classes funcionais altas (3.0-3.5) são as que possuem maior 

distância percorrida, ações em alta intensidade e participação nas fases ofensiva e 
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defensiva (RHODES et al., 2015; SARRO et al., 2010). Ainda, as classes funcionais 

baixas (0.5-1.5) atuam como jogadores bloqueadores para facilitar as ações de manuseio 

de bola e deslocamento dos atletas de classes funcionais altas (MOLIK et al., 2008). 

Ainda assim, para complementar e auxiliar na compreensão dos resultados encontrados, 

é preciso determinar os princípios a serem cumpridos em cada fase do jogo, bem como a 

participação de cada classe funcional nas ações ofensivas e defensivas durante o jogo. 

Para isso, é fundamental que pesquisas que determinem a auto-organização da 

modalidade sejam desenvolvidas, a fim de fornecer aos treinadores e treinadoras um 

conteúdo que possibilite aprimorar as abordagens realizadas durante as sessões de treino 

(GARGANTA, 2008). Além de definir os princípios ofensivos e defensivos do jogo, é 

possível verificar: o perfil de atuação de cada classe funcional, com base nas variáveis 

técnico-táticas estabelecidas; desenvolver um protocolo de observação, a partir dos 

indicadores de performance e das variáveis para a modalidade; e identificar fatores que 

interferem no desempenho das esquipes, isto é, diferenciar as equipes superiores e 

inferiores (ANGUA; MENDO, 2013; HUGHES; BARTLETT, 2002; O’DONOGHUE, 

2010). 

Desta forma, este estudo visa determinar a auto-organização do rugby em cadeira 

de rodas e foi elaborado a partir de algumas perguntas norteadoras: Qual a auto-

organização do rugby em cadeira de rodas? Como observar a participação de cada classe 

funcional na fase ofensiva e defensiva? O que difere o desempenho entre as equipes 

superiores e inferiores? Qual a importância das ações de bloqueio? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 

Este estudo visa determinar a auto-organização da elite do rugby em cadeira de 

rodas a partir das ações realizadas nas fases ofensiva e defensiva da modalidade durante 

os Jogos Paralímpicos. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 

• Descrever e caracterizar as ações ofensivas e defensivas do rugby em 

cadeira de rodas; 

• Analisar a atuação dos jogadores de diferentes classes funcionais durantes 

as fases ofensiva e defensiva; 

• Comparar o perfil de atuação das classes funcionais intra e inter equipes 

superiores e inferiores; 

• Caracterizar as ações de bloqueio; 

• Comparar os mecanismos técnico-táticos utilizados nos Jogos 

Paralímpicos do Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020); 

• Comparar o desempenho das equipes a partir do resultado da partida. 
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 1Ranking de acordo com o site da IWRF, acessado no dia 13 de junho de 2022. Disponível em: 

https://worldwheelchair.rugby/world-rankings/  

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1. Rugby em cadeira de rodas e os esportes coletivos de invasão  

 

 

O rugby em cadeira de rodas é um esporte paralímpico popular e praticado por 

pessoas com tetraplegia e outras características funcionais similares. A modalidade foi 

criada em 1970 no Canadá e logo difundiu-se, em um primeiro momento na América do 

Norte, na década 1980, e posteriormente em diversos países pelo mundo (YILLA et al., 

1988).  

Dada sua expansão, viu-se necessária a presença de um órgão regulamentador a 

fim de reger um estatuto que formalizasse as regras da modalidade, organizasse 

competições e objetivasse a criação de federações nacionais. Neste cenário, em 1993, foi 

fundada a IWRF - Federação Internacional de Rugby em Cadeira de Rodas (IWRF, 2020). 

Estas ações resultaram em uma consolidação do rugby em cadeira de rodas no cenário 

esportivo paralímpico e, com isso, teve sua primeira participação com premiação nos 

Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 (MOLIK et al., 2008). Atualmente 34 países 

praticam a modalidade, de acordo com o ranking fornecido pela IWRF1.  

Em virtude do forte grau de similaridade, uma vez que até a dimensão espacial do 

jogo é a mesma, as pesquisas desenvolvidas no rugby em cadeira de rodas compartilham 

de diversos métodos utilizados no basquete em cadeira de rodas. A partir disso, o rugby 

em cadeira de rodas pode ser caracterizado como uma atividade intermitente, a qual 

envolve habilidades de coordenação da cadeira de rodas (mudança de direção e bloqueios) 

e habilidades de manuseio de bola (passe e recepção) (GÓMEZ et al., 2015; WANG et 

al., 2005).  

Antes mesmo da criação da IWRF, pesquisadores buscavam uma forma de 

classificar os jogadores de acordo com suas habilidades funcionais. A primeira tentativa 

foi realizada com base na classificação funcional estabelecida pela Federação de Jogos 

de Cadeira de Rodas Stoke Mandeville, que tinha como critérios de classificação o local 

da lesão medular cervical, a força exercida pelo tríceps e a funcionalidade das mãos.  Após 

a análise, a divisão dos jogadores foi realizada em três níveis: i) 1A (1 ponto); ii) 1B (2 

pontos) e iii) 1C (3 pontos), sendo que a somatória das pontuações dos quatro jogadores

https://worldwheelchair.rugby/world-rankings/
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em quadra, não poderia ultrapassar o total de oito pontos (SHEPHARD, 1990; YILLA et 

al., 1988). 

Mesmo com as avaliações anteriores, a divisão entre as classes funcionais 

mostrou-se incapaz de contemplar a viabilização da prática esportiva para todos. Com o 

propósito de fomentar a prática esportiva a partir de uma igualdade nas condições de 

competir, em 1991, surge uma proposta de classificação funcional, embasada em critérios 

médicos e funcionais. O método desenvolvido pelas doutoras Anne Marie Glen e Diane 

Bulger-Tsapos é composto por uma bateria de testes que contempla a funcionalidade da 

mão, do tronco e de movimentos que envolvam as habilidades de condução da cadeira de 

rodas e de manuseio da bola, tanto em condições laboratoriais, quanto de jogo (IWRF, 

2020).  

Os jogadores foram divididos em sete classes funcionais - 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 

3.0 e 3.5 - sendo esse o modelo utilizado nas competições nos dias atuais. Cabe ressaltar 

que a pontuação máxima dos jogadores em quadra permanece em oito pontos, a menos 

que tenha uma atleta do sexo feminino. Neste caso, para cada jogadora em quadra, a 

equipe terá 0.5 pontos a mais, além dos oito estabelecidos (IWRF, 2020; MOLIK et al., 

2008).  

A partir do cenário apresentado, é possível observar que as pesquisas têm como 

principal objetivo determinar a participação das classes funcionais nas fases do jogo e 

propor abordagens individualizadas. Desta forma, é necessário investigar, com base no 

desempenho de cada classe funcional, quais são os princípios ofensivos e defensivos da 

modalidade e determinar a auto-organização do jogo. Os esportes coletivos são 

compostos por elementos técnicos e táticos que a partir de ações individuais e coletivas 

realizadas de forma simultânea, resultam em um ambiente complexo e dinâmico 

(MENEZES; MARQUES; NUNOMURA, 2014).  

Nota-se que a influência de aspectos técnico-táticos varia de acordo com a 

característica e o contexto do meio no qual cada esporte coletivo se desenvolve. Ainda, a 

exigência tática sobre o praticante atinge seu maior nível de expressão, visto que em 

grande parte dos esportes individuais, como a ginástica rítmica, por exemplo, o percentual 

de importância da técnica é superior ao tático (GRECO; CHAGAS, 1992). 

Os esportes coletivos de invasão têm como principal característica a relação de 

cooperação e oposição entre as equipes em um espaço específico de jogo, no qual a bola 

(ou outro implemento) é a referência e objeto de disputa (MARCELINO; SAMPAIO; 

MESQUITA, 2011). Os jogadores, orientados pelas características específicas da 
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modalidade, isto é, as regras, o espaço de jogo, o tempo, ações técnicas e táticas 

(individuais e coletivas) e a estratégia utilizada, tornam o jogo imprevisível, dinâmico e 

complexo (GIACOMINI; GRECO, 2008; MENEZES, 2012).  

Mesmo com a especificidade para cada modalidade esportiva coletiva de invasão, 

existem princípios e características comuns entre elas. As invariantes são: i) 

bola/implemento; ii) espaço de jogo; iii) alvo a defender/atacar; iv) parceiros; v) 

adversários e vi) regras específicas da modalidade (BAYER, 1994). Ainda, existem os 

princípios operacionais ofensivos e defensivos. A fase ofensiva é composta por: i) manter 

a posse de bola; ii) progredir em direção ao alvo e iii) finalizar à meta adversária. Por 

outro lado, a defensiva é caracterizada por: i) recuperar a posse da bola; ii) impedir a 

progressão do adversário e iii) defender a baliza (BAYER, 1994). 

Estes baluartes nos permitem observar de modo geral a lógica interna dos jogos 

coletivos de invasão, assim como, a percepção de ações realizadas pelos jogadores a partir 

dos constrangimentos gerados durante o jogo (AQUINO et al., 2015; MATIAS; GRECO, 

2010). Entretanto, o ponto divergente entre eles, são as regras específicas das 

modalidades, as quais explicitam as ações permitidas, ou não, pelos jogadores durante o 

jogo. É com base nas regras que treinadores e atletas devem estabelecer ações coletivas 

que forneçam, ao mesmo tempo, um jogo simples para sua equipe e complexo para o 

adversário (PANFIL, 2011). 

Diante do exposto, a lógica interna da modalidade é compreendida pelo processo 

de tomada de decisão dos jogadores ente a constante relação de cooperação e oposição 

durante o jogo, momento no qual é aferido sua compreensão e entendimento do jogo 

(MENEZES; REIS; MORATO, 2016; MICHELINI, 2012). 

No que tange a lógica interna do jogo no rugby em cadeira de rodas, existe um 

número reduzido de estudos na literatura. Todavia, o jogo é pautado na constante relação 

de cooperação e oposição entre os jogadores, a partir de regras específicas, campo de jogo 

determinado, tempo de jogo estabelecido, ações coletivas e individuais e comunicação 

entre os jogadores (CAMPANA et al., 2011; VANLANDEWIJCK, 2016). Em virtude do 

dinamismo, complexidade e imprevisibilidade requer uma boa organização e mobilidade 

coletiva para que os jogadores ocupem o espaço de jogo de forma inteligente e gere 

constrangimentos nas ações da equipe adversária (MENEZES; MARQUES; 

NUNOMURA, 2017). 

O limite de oito pontos somados entre os atletas em quadra (8.5 caso tenha uma 

atleta feminina) é uma regra balizadora para as estratégias ofensivas e defensivas 
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utilizadas. Ao modo que, quando a equipe detém dois jogadores de classe funcional alta 

(3,0-3,5) em quadra, o adversário pode adotar uma defesa na qual será efetuada a dobra 

defensiva em ambos jogadores na reposição e a equipe em posse da bola realizará um 

passe para um jogador de menor funcionalidade.  

É relatado que os jogadores de maior classe funcional (2,0-3,5) são considerados 

atacantes, enquanto que os de classes baixas (0,5-1,5) atuam como defensores e 

bloqueadores (MOLIK, 2008). A análise dos perfis de atividade dos jogadores de classes 

funcionais altas registram maiores níveis de desempenho ao observar a capacidade 

aeróbia, em virtude de uma maior distância relativa percorrida durante o jogo e maiores 

índices de velocidade média, desta forma, realizando um alto número de ações em alta 

intensidade (RHODES, 2015; SARRO et al., 2010). Fatores esses que influenciam no 

modelo de jogo das equipes e, consequentemente, reflete na lógica interna da modalidade. 

 

 

4.2. Rugby em cadeira de rodas e a análise de desempenho  

 

  

O aumento no nível competitivo e a profissionalização do rugby em cadeira de 

rodas são fatores que fomentaram o interesse dos pesquisadores em encontrar um modelo 

de classificação funcional ainda mais justo. Para isso, foram realizados estudos com o 

propósito de compreender os parâmetros fisiológicos, biomecânicos e técnico-táticos da 

modalidade (MOLIK et al., 2008). 

A modalidade é regida pela realização de ações intensas e de curto período de 

duração, realizadas durante todo o tempo de jogo (VANLANDEWIJCK, 2016). Deste 

modo, as capacidades aeróbia e anaeróbia mostram-se importantes indicadores de 

desempenho que devem ser explorados de forma minuciosa nos testes de classificação 

(GOSEY-TOLFREY et al., 2006; MORGULEC et al., 2005). Na mesma linha de 

raciocínio, é notória a importância da estabilidade de tronco para execução de habilidades 

funcionais, como demonstrado no basquete em cadeira de rodas (WANG et al., 2005). 

Dada a similaridade entre o basquete e o rugby em cadeira de rodas, nota-se a relevante 

importância da estabilização de tronco para determinar a classificação funcional no rugby 

(VANLANDEWIJCK, 2016; WANG et al., 2005).  

Assim como nas demais modalidades coletivas de invasão a área de análise de 

desempenho é algo recente no rugby em cadeira de rodas (VANLANDEWIJCK, 2016). 
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As pesquisas visam desenvolver o material utilizado pelos atletas (luvas e cadeira de 

rodas) (MASON; VAN DER WOUDE; GOOSEY-TOLFREY, 2009; HAYDON et al. 

2022), determinar a influência e importância nutricional (GRAHAM-PAULSON et al., 

2016), averiguar os aspectos cognitivos dos atletas (MARTIN; MALONE, 2013) e por 

meio de testes laboratoriais e análise da performance durante o jogo, aprimorar o sistema 

de classificação funcional da modalidade com base no desempenho observado 

(ALTMANN et al., 2017; MOLIK et al., 2008; RHODES et al., 2015; SARRO et al., 

2010). 

As configurações da cadeira de rodas, isto é, a angulação e a profundidade do 

assento e a pressão nos pneus, são moduladas em função das características de cada 

jogador. Com base nas avalições realizadas, os profissionais buscam desenvolver um 

material que potencialize o deslocamento em altas intensidades e com constante mudança 

de direção (MASON: VAN DER WOUDE; GOOSEY-TOLFREY, 2009). Situação 

similar é observada na confecção das luvas, uma vez que, principalmente os jogadores de 

classes funcionais baixas, necessitam de um material com maior proteção e aderência. 

Ainda, foi observado que as luvas, adaptadas para as demandas exigidas durante o jogo, 

são mais eficazes para a mobilidade dos atletas (HAYDON et al., 2022). 

Em relação aos aspectos nutricionais, foi observado que a suplementação aguda 

de cafeína pode elevar o desempenho dos atletas na execução de sprints de 20 metros 

(GRAHAM-PAULSON et al., 2016). Já no âmbito da psicologia do esporte, é possível 

afirmar que o engajamento dos atletas com a equipe e o desenvolvimento de novas 

habilidades estão atrelados ao desenvolvimento de boas sessões de treinos, as quais 

estimulam o aprendizado de novos conceitos, promovem a coesão do grupo e instigam o 

atleta a seguir evoluindo (MARTIN; MALONE, 2013). 

Evidencias demonstram que as classes funcionais altas possuem maior distância 

percorrida durante os jogos, bem como um maior número de ações realizadas em alta 

intensidade (RHODES et al., 2015; SARRO et al., 2010). Os fatores relevantes para 

explicar isso são as melhores capacidades aeróbias e anaeróbias dos jogadores, além de 

apresentarem maiores habilidades de manuseio de bola e deslocamento em ações com 

mudança de direção e elevada estabilidade de tronco (ALTAMAN et al., 2016; MOLIK 

et al., 2008). Ainda, é relatado que os jogadores de classes funcionais altas das equipes 

superiores, isto é, aquelas mais bem colocadas no ranking da IWRF, apresentam, de forma 

significativa, melhor desempenho (RHODES et al., 2015). As equipes inferiores 

registram um maior número de substituições durante os jogos, fator que sustenta a 
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necessidade de aprimorar as sessões de treino desenvolvidas, bem como os princípios a 

serem cumpridos em cada fase do jogo (MOLIK et al., 2008; RHODES et al., 2015). 

 As pesquisas de análise observacional desenvolvidas no rugby em cadeira de 

rodas têm como objetivo mapear, por meio de GPS, ou desenvolver sistemas de 

observação que proporcionem aos pesquisadores propor alterações nos sistemas de 

classificação funcional da modalidade (VANLANDEWIJCK, 2016). Dados esses que são 

obtidos a partir da análise das classes funcionais, na maioria das vezes divididas em 

grupos, e analisados com o enfoque na compreensão dos aspectos fisiológicos do jogo. 

 Outro fator observado é a participação de cada classe funcional nas fases ofensiva 

e defensiva do jogo, tanto ao delimitar perfis de atividade, quanto ao analisar variáveis 

técnico-táticas (MOLIK et al., 2008; MORGULEC-ADAMOWICZ et al., 2010; 

RHODES et al., 2015). Entretanto, a análise dos dados obtidos, novamente, é discutida 

com base no sistema de classificação da modalidade e como torná-lo mais homogêneo e 

justo. Dentro dos resultados encontrados, é possível verificar que as classes funcionais 

altas, em virtude dos fatores físicos e fisiológicos, apresentam perfil de atividade mais 

intenso durante o jogo, tanto na fase ofensiva, quanto defensiva. (MORGULEC-

ADAMOWICZ et al., 2010; SARRO et al., 2010). 

O cenário de pesquisa atual da área de análise de desempenho do rugby em cadeira 

de rodas, apresenta uma lacuna em estudos de análise observacional que é compreendida 

pela determinação da auto-organização da modalidade (VANLANDEWIJCK, 2016). 

Para isso, é necessário que sejam determinados seus atratores e flutuantes do sistema, 

bem como as ações de feedback positivo e negativo durante as ações. 

A auto-organização do sistema é determinada a partir da observação e 

caracterização das ações dos jogadores. Com base nos dados analisados são determinados 

as ações e comportamentos mais frequentes entre as equipes e, por fim, criado o ciclo 

auto-organizacional do jogo. Entretanto, ele é composto por situações que equilibram ou 

desequilibram o sistema (MORATO; GOMES; ALMEIDA., 2012). 

O jogo é regido por ações em que ambas equipes buscam adotar padrões que 

mantenham a estrutura do seu sistema e gerem conturbações no adversário 

(GARGANTA, 2008; PANFIL, 2011). Os atratores do sistema são compreendidos por 

ações que não promovem desequilíbrio na organização do sistema, ou seja, atuam como 

um ponto convergente para a retomada do equilíbrio e tem como consequência situações 

de feedback negativo ou auto-equilibração. Todavia, as ações flutuantes, isto é, aquelas 
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que geram desequilíbrio na organização do sistema, promovem situações de feedback 

positivo ou auto-reforço (MORATO; GOMES; ALMEIDA, 2012). 

 Dessa forma, é importante que, para além das pesquisas voltadas para a 

solidificação de um sistema de classificação equalitário e entendimento fisiológico da 

modalidade, sejam desenvolvidas pesquisas na área da análise observacional voltadas 

para a compreensão dos aspectos técnico-táticos do rugby em cadeira de rodas 

(MARCELINO; SAMPAIO; MESQUITA, 2011). Assim, treinadores e treinadoras serão 

capazes de avaliar, não só os aspectos físicos da modalidade, mas também as estratégias 

ofensivas e defensivas durante as competições e sessões de treino ministradas 

(GARGANTA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

5. MÉTODO 

 

 

Foi utilizado neste estudo, como método de abordagem científica, a observação 

sistemática não participante do contexto de jogo (ANGUERA, 1999; O’DONOGHUE, 

2010; WRIGHT; CARLING; COLLINS, 2014). Esta metodologia consiste na observação 

da filmagem de jogos para coleta, análise e interpretação dos dados, de acordo com os 

propósitos específicos da investigação, idealizados pelo observador (GARGANTA, 

2001; 2008).  

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos (ainda que não haja 

intenção de identificá-los), este projeto foi submetido e aprovado (CAAE: 

36539920.8.0000.5659) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física 

e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (CEP-EEFERP/USP). 

 

 

5.1. Caracterização da amostra 

 

 

Os jogos utilizados para a coleta de dados são referentes aos Jogos Paralímpicos 

do Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020. Foram analisados um total de 34 jogos, compostos 

por 17 de cada evento citado, gerando um total de 4679 eventos.  Foi realizada a análise 

da fase de grupos e eliminatória, que contempla os jogos das quartas de final, semifinais, 

terceiro lugar e a final. A opção pelos Jogos Paralímpicos citados caracteriza-se, pelo 

objetivo de compreender a auto-organização do jogo no rugby em cadeira de rodas, com 

base no mais alto grau competitivo da modalidade (MARCELINO; SAMPAIO; 

MESQUITA, 2011). As filmagens dos jogos foram obtidas através de buscas de 

gravações por sites e canais de televisão com política de acesso/domínio público. 

 

 

5.2. Protocolo de observação 

 

 

A partir da realização de um estudo piloto, foi desenvolvido um sistema 

observacional (O’DONOGHUE, 2010) para a análise dos jogos (Figura 1). 
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Figura 1: Protocolo de observação do jogo no rugby em cadeira de rodas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

5.3. Variáveis independentes 

 

 

• Classificação funcional: refere-se ao jogador que realizou a ação final na 

fase ofensiva e defensiva, bem como quando efetuou uma ação de 

bloqueio. Na fase defensiva foi relatada a classificação funcional do 

jogador quando este efetuou as seguintes ações: i) desarme; ii) 

interceptação; iii) falta/violação defensiva. Na fase ofensiva foi registrada 

toda a ação final do jogador, desde um erro de passe até a realização de 

um ponto. Nos bloqueios foi anotada a classe funcional de um, ou mais 

jogadores, que participaram da ação durante a fase defensiva. 

• Jogos Paralímpicos: evento aplicado como unidade de análise com o 

objetivo de verificar o desenvolvimento do jogo ao longo das competições, 

com base nas ações realizadas. 

• Resultado da partida: jogo utilizado como unidade de análise para 

mensuração do desempenho a partir da comparação entre as equipes 

vencedoras e perdedoras. 
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• Nível das equipes: critério utilizado para comparar o desempenho entre 

as equipes superiores (semifinalistas) e inferiores. 

 

 

5.4. Variáveis dependentes 

 

 

As variáveis dependentes foram divididas entre as fases ofensiva e defensiva 

(Figura 2). 

Figura 2: Variáveis analisadas no estudo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fase ofensiva: 

• Equipe atacante: equipe em posse da bola. 

• Número de passes:  passes certos realizados pela equipe até o término da 

ação ofensiva.  
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2Súmula dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro (2016): https://worldwheelchair.rugby/wp-

content/uploads/2021/08/2016_Rio_Wheelchair_Rugby_Results_Book.pdf 

Súmula dos Jogos Paralímpicos de Tóquio (2020): https://worldwheelchair.rugby/wp-

content/uploads/2021/12/2020-Tokyo-Wheelchair-Rugby-Results-Book.pdf 

 

• Atacantes envolvidos: número de atacantes que obtiveram a posse de 

bola até a finalização de cada ataque. 

• Atacante: jogador que realizou o ato final da ação ofensiva. Coletado 

para posterior identificação da classificação funcional, nas súmulas 

disponibilizadas no site da Federação Internacional de Rugby em Cadeira 

de Rodas (IWRF)3.  

Fase defensiva: 

• Equipe defensora: equipe sem a posse da bola. 

• Sistema defensivo:  

▪ Aberto: quando a equipe se utiliza de um sistema defensivo 

externo à área chave. 

▪ Fechado: quando a equipe se utiliza de um sistema defensivo no 

interior da área chave. 

• Bloqueio: foram consideradas ações com bloqueios ou dobras efetivas, 

aquelas na quais o defensor impediu a progressão do atacante fazendo com 

que ele realizasse um passe, executasse um pedido de tempo ou cometesse 

algum erro ou violação ofensiva. 

▪ Bloqueio efetivo: ação na qual apenas um defensor impede a 

progressão do jogador em posse da bola. 

▪ Bloqueio contínuo efetivo: ação na qual um ou mais jogadores 

realizam dois ou mais bloqueios efetivos durante a mesma ação 

ofensiva. 

▪ Dobra efetiva: ação na qual dois jogadores, ao mesmo tempo, 

impedem a progressão do jogador em posse da bola. 

▪ Dobra contínua efetiva: ação na qual dois ou mais jogadores 

realizam duas ou mais dobras efetivas durante a mesma ação 

ofensiva. 

▪ Sem bloqueio: ação na qual nenhum jogador da equipe defensora 

consegue realizar ao menos um bloqueio efetivo. 

 

https://worldwheelchair.rugby/wp-content/uploads/2021/08/2016_Rio_Wheelchair_Rugby_Results_Book.pdf
https://worldwheelchair.rugby/wp-content/uploads/2021/08/2016_Rio_Wheelchair_Rugby_Results_Book.pdf
https://worldwheelchair.rugby/wp-content/uploads/2021/12/2020-Tokyo-Wheelchair-Rugby-Results-Book.pdf
https://worldwheelchair.rugby/wp-content/uploads/2021/12/2020-Tokyo-Wheelchair-Rugby-Results-Book.pdf
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Com base nos critérios de exaustividade e mútua exclusividade (ANGUERA; 

MENDO, 2013; O’DONOGHUE, 2010), os possíveis resultados para as ações ofensivas 

e defensivas são: 

• Ponto: quando o atacante em posse da bola ultrapassa, ao menos com 

duas rodas, a linha de pontuação. 

• Interceptação: interrupção da trajetória da bola após o passe, 

realizada por um defensor entre dois jogadores atacantes, ou quando o 

defensor se antecipa ao destino da bola lançada em um ponto futuro, 

com a inversão da posse de bola. 

• Desarme: quando o defensor tira o domínio da posse de bola do 

atacante. 

• Desvio defensivo: ato de interromper o passe realizado, ao modo que 

a bola saía do espaço de jogo, mas sem que a posse de bola seja 

invertida. 

• Bola presa: ação na qual dois jogadores, simultaneamente e sem o uso 

de força excessiva, estão em contado com a bola e nenhum deles 

consegue obter a posse. A posse de bola é alternada entre as equipes 

conforme as situações de bola presa ocorrem durante o jogo. 

• Erro de ataque: perda da posse da bola pela equipe atacante para o 

adversário, sem envolver os critérios interceptação, desarme, 

falta/violação de ataque ou falta/violação de defesa. Exemplos: passes 

que não chegam ao destino, tentativas de lançamentos longos sem ter 

um jogador como destino, bolas não controladas pelo jogador de 

destino (possível receptor do passe).  

• Falta/Violação defensiva: interrupção da fase ofensiva pela 

realização de falta ou violação das regras por um jogador da equipe 

defensora. 

• Falta/Violação ofensiva: interrupção da fase ofensiva pela realização 

de falta ou violação das regras por um jogador da equipe atacante. 

• Tempo técnico com a bola em jogo: solicitação de tempo técnico 

realizada por qualquer jogador da equipe em posse da bola no 

momento que ela está em disputa. 
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• Intervenção oficial: lances nos quais a arbitragem exige a interrupção 

da partida, por fatores que podem atrapalhar a continuidade do jogo. 

• Posse de bola mantida: manutenção da posse de bola ao final da 

ação, continuando em fase ofensiva. 

• Posse de bola trocada: perda da posse de bola ao final do ataque, 

transitando para a fase defensiva. 

 

 

5.5. Confiabilidade dos dados  

  

 

A confiabilidade dos dados e a replicabilidade do estudo fizeram parte do processo 

de desenvolvimento do sistema de análise. Nela, foi observada a consistência das medidas 

após nova observação do mesmo avaliador (fidedignidade) e na observação paralela de 

dois indivíduos diferentes (objetividade) (ANGUERA; MENDO, 2013; THOMAS; 

NELSON; SILVERMAN, 2012). Os responsáveis pela observação dos jogos foram 

treinados para aprenderem sobre os instrumentos e critérios de observação, além de serem 

instruídos sobre o registro dos dados nas planilhas ad hoc. 

A partir da análise de quatro jogos, com um intervalo de quinze dias entre as 

observações, a confiabilidade intra e interobservadores foi mensurada pelo índice Kappa 

de Cohen (FLEISS et al., 2003; JAMES et al., 2007; LANDIS; KOCH, 1977). Tanto os 

valores das variáveis independentes, como também das dependentes foram classificados 

como muito bom, visto que κ ≥ 0,8 (Tabela 1). A partir dos índices observados é possível 

concluir o que o protocolo de observação foi validado, uma vez que atende aos critérios 

da fidedignidade e objetividade. 
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Tabela 1: Confiabilidade intra e interobservadores. 

 
Índice Kappa de Cohen 

 
Variáveis Intraobservador Interobservadores 

Independentes   
 

Placar 1,00 0,99 

 

Dependentes   
 

Equipe atacante 1,00 0,99 

 
Equipe defensora 1,00 0,99 

 
Início 0,94 0,89 

 
Sistema defensivo 0,90 0,93 

 
Passes 0,90 0,96 

 
Atacantes envolvidos 0,90 0,96 

 
Posse 0,97 0,95 

 
Resultado 1,00 0,86 

 
Atacante 0,90 0,97 

 
Defensor 1,00 0,89 

 
Bloqueio defensivo 0,89 0,97 

 Defensor bloqueador 
 

 

     Jogador 1 0,90 0,92 

     Jogador 2 0,87 0,86 

     Jogador 3* 0,78 0,85 

     Jogador 4* 0,75 0,62 

 *Em função da baixa ocorrência de eventos envolvendo os jogadores 3 e 4 o 

erro durante as observações foi maximizado e resultou em baixos índices de 

confiabilidade. Vale ressaltar que as ações envolvendo esses jogadores são 

consideradas exceções no jogo, aparecendo apenas em 1,7% (jogador 3) e 

0,8% (jogador 4) da amostra. 

 

 

5.6. Análise estatística 

 

 

A fim de cumprir os objetivos específicos propostos por este estudo, o processo 

de análise dos dados foi realizado da seguinte forma: 
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1º objetivo específico: Descrever e caracterizar as ações ofensivas e defensivas 

do rugby em cadeira de rodas; 

• Contabilização da ocorrência dos eventos e aplicação do teste qui-quadrado. 

2º objetivo específico: Analisar a atuação dos jogadores de diferentes classes 

funcionais durante as fases ofensiva e defensiva; 

• Aplicação do Kruskal Wallis H test para comparar a média de ações por jogo; 

• Aplicação do One-Way ANOVA para comparar o tempo médio (m) por jogo. 

3º objetivo específico: Comparar o perfil de atuação das classes funcionais intra 

e inter equipes superiores e inferiores; 

• Aplicação do Mann Whitney U test para comparar a média de ações por jogo 

entre as classes funcionais das equipes superiores e inferiores. 

4º objetivo específico: Caracterização das ações de bloqueio; 

• Aplicação do ANOVA de medidas repetidas para comparar a média de cada 

tipo de bloqueio por jogo; 

• Aplicação do Test t student para comparar a média de ações por jogo com e 

sem bloqueio; 

• Contabilização da ocorrência de eventos e aplicação do teste qui-quadrado a 

partir de tabulações cruzadas. 

5º objetivo específico: Comparar os mecanismos técnico-táticos utilizados nos 

Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020); 

• Aplicação do Mann Whitney U test para comparar a média de ações por jogo. 

6º objetivo específico: Comparar o desempenho das equipes a partir do resultado 

da partida; 

• Aplicação do Mann Whitney U test para comparar a média de ações por jogo. 

Cabe ressaltar que a partir do terceiro objetivo específico as variáveis foram 

divididas em dois grupos para análise, sendo eles: i) ações que resultaram em ponto e ii) 

ações que não resultaram em ponto (tempo técnico, erro técnico e falta ofensiva). 

Os dados foram analisados com a utilização do SPSS versão 24.0 e o nível de 

significância fixado em p < 0,05. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Houve diferença estatística quando comparadas as ações realizadas durante o jogo 

(χ2 (8) = 18518,8; p < 0,001). O êxito na fase ofensiva predomina durante a maior parte 

do tempo, visto que a maioria dos ataques resulta em ponto (χ2 (3) = 7866,0; p < 0,001). 

Na fase defensiva é possível observar um número maior de faltas cometidas e 

interceptação em detrimento às demais variáveis (χ2 (4) = 240,3; p < 0,001). Ainda, é 

possível observar que as ações defensivas correspondem a menos de 15% do total de 

eventos analisados (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Descrição das ações ofensivas e defensivas do rugby em cadeira de rodas. 

Variáveis   Total Porcentagem (%) 

Ofensivas    

 Ponto 3439 85,6 
 Tempo técnico 235 5,8 
 Erro técnico 174 4,3 
 Falta ofensiva 171 4,3 

Defensivas    

 Falta defensiva 230 34,8 
 Interceptação 217 32,9 
 Desarme 118 17,9 
 Desvio defensivo 62 9,4 

  Bola presa 33 5,0 

 

Como ilustrado na Tabela 3, ao determinar e comparar o perfil de atividade de 

cada classe funcional durante o jogo, foi observado que os jogadores de classes funcionais 

médias (2.0-2.5) e altas (3.0-3.5) detém maior participação tanto na fase ofensiva, quanto 

na defensiva (p < 0,05). 

A fim de entender melhor a superioridade no número de ações das classes 

funcionais altas, foi realizada a comparação da média de tempo (minutos) em quadra por 

jogo entre as classes funcionais (F6,88 = 4,1; p < 0,05). Com a aplicação do teste post hoc 

de Bonferroni foi observada diferença estatística (p < 0,05) apenas na comparação entre 

a classe 3.0 com a 1.5 (Figura 3). 
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Tabela 3: Perfil de atividade técnico-tático (média ± DP/jogo) das classes funcionais no rugby em cadeira de rodas. 

Variáveis   Classes Valor de p 

    0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5   

Ofensivas          

 
Ponto 0,31 ± 0,54 2,26 ± 2,67 1,47 ± 1,43 5,38 ± 4,44 6,02 ± 7,30 19,83 ± 15,47 23,94 ± 15,77 < 0,050 

 
Tempo técnico 0,13 ± 0,18 0,18 ± 0,25 0,06 ± 0,13 0,56 ± 0,54 0,42 ± 0,53 1,37 ± 1,07 1,28 ± 1,01 < 0,001 

 
Erro técnico  0,08 ± 0,16 0,24 ± 0,28 0,16 ± 0,20 0,54 ± 0,94 0,42 ± 0,63 0,88 ± 0,80 0,68 ± 0,60 < 0,001 

 
Falta ofensiva 0,31 ± 0,31 0,17 ± 0,19 0,04 ± 0,93 0,40 ± 0,40 0,48 ± 0,72 0,83 ± 0,97 0,84 ± 0,56 < 0,001 

Defensivas          

 
Falta defensiva 0,24 ± 0,24 0,45 ± 0,42 0,14 ± 0,23 0,40 ± 0,47 0,55 ± 0,95 1,00 ± 1,01 1,19 ± 0,92 < 0,001 

 
Interceptação 0,12 ± 0,14 0,27 ± 0,52 0,07 ± 0,12 0,31 ± 0,42 0,48 ± 0,57 1,18 ± 0,99 1,35 ± 1,27 < 0,001 

 
Desarme 0,02 ± 0,75 0,13 ± 0,18 0,06 ± 0,21 0,19 ± 0,20 0,25 ± 0,33 0,66 ± 0,66 0,81 ± 0,33 < 0,001 

 
Desvio defensivo 0,07 ± 0,13 0,08 ± 0,16 0,06 ± 0,15 0,09 ± 0,16 0,09 ± 0,13 0,44 ± 0,56 0,30 ± 0,25 < 0,050 

  Bola presa 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,02 ± 0,75 0,06 ± 0,16 0,24 ± 0,33 0,31 ± 0,38 < 0,001 
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 Figura 3: Média de tempo (m) por jogo de cada classe funcional. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Não houve diferença estatística ao comparar o tempo médio por jogo das classes 

funcionais entre as equipes superiores e inferiores (p = 0,849). Entretanto é importante 

retratar que a classes funcionais 2.0 (19,3 ± 5,0 vs. 15,2 ± 5,0) e 2.5 (15,9 ± 5,4 vs. 11,1 

± 5,8) das equipes inferiores, bem como a classes funcionais 3.0 (32,2 ± 5,0 vs. 28,6 ± 

5,0) e 3.5 (26,2 ± 5,8 vs. 25,2 ± 6,4) das equipes superiores registram maior tempo médio 

por jogo (Figura 4). 

 

Figura 4: Média de tempo (m) por jogo das classes funcionais das equipes superiores vs. 

Inferiores. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Houve diferença estatística quando comparado o desempenho entre as classes 

funcionais intra equipes superiores nas ações que resultaram e não resultaram em ponto 

(p < 0,05). As classes funcionais altas apresentaram média de pontos por jogo superiores 

às demais classes funcionais (Figura 5a). 

Semelhante às equipes superiores, houve diferença estatística quando comparado 

o desempenho das classes funcionais intra equipes inferiores nas ações que resultam, ou 

não, em ponto (p < 0,05). As classes funcionais altas apresentaram média de pontos por 

jogo superiores às classes funcionais baixas (0.5-1.5) (Figura 5b). 

 

Figura 5: Desempenho das classes funcionais das equipes superiores (A) e inferiores (B). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Não houve diferença estatística nas ações que resultaram, ou não, em ponto (p > 

0,05). Entretanto, quando analisado o índice (ponto/não ponto) das classes funcionais das 

equipes superiores, todas, com exceção da 0.5, apresentam índice superior aos das classes 

funcionais das equipes inferiores. Ainda, vale ressaltar a diferença de desempenho 

observada na classe funcional 3.0 (Figura 6). 

Não houve diferença estatística na média de pontos por jogo entre as equipes 

superiores e inferiores (p = 0,568). Entretanto, houve diferença estatística na média de 

ações que não resultaram em pontos por jogo (p < 0,05). As equipes superiores 

apresentam maior quantidade de ataques por jogo (Figura 7). 
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Figura 6: Índice de desempenho das classes funcionais. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 7: Média de ações por jogo das equipes superiores e inferiores. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Houve diferença estatística ao comparar a média de ações por jogo entre os tipos 

de bloqueio (F3,99 = 237,222; p < 0,001). O post hoc de Bonferroni mostrou que as médias 

de bloqueio efetivo (BE) e dobra efetiva (DBE) são superiores às de bloqueio contínuo 

efetivo (BCE) e dobra contínua efetiva (DBCE) (Figura 8). 
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Figura 8: Média de ações de bloqueio por jogo no rugby em cadeira de rodas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Houve diferença estatística na comparação entre as classes funcionais para as 

ações com bloqueio que resultaram, ou não, em ponto (p < 0,05). Quando finalizadas com 

pontuação, as ações apresentaram maior quantidade de bloqueio da classe funcional 2.5 

das equipes inferiores, bem como das classes funcionais 3.0 e 3.5 das equipes superiores. 

Por outro lado, ao conseguir impedir a pontuação do adversário as ações de bloqueio da 

classe funcional 2.0 das equipes inferiores, bem como as da classe funcional 3.5 das 

equipes superiores foram maiores (Figura 9). 

 

Figura 9: Ações de bloqueio entre classes funcionais das equipes superiores e inferiores que 

resultaram, ou não, em ponto. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Houve diferença estatística ao comparar a média de ações  sem (38,2 ± 8,6) e com 

bloqueio (30,6 ± 9,4) por jogo (p < 0,001), mas não houve diferença estatística ao 

comparar a média de ações com bloqueio por jogo entre as equipes superiores e inferiores 

(p = 0,190). Logo, mesmo com uma leve superioridade no número de ações das equipes 
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superiores (31,9 ± 8,8 vs. 29,1 ± 8,3), o número de bloqueios, de forma isolada, não pode 

ser considerado uma variável determinante para o sucesso na competição. 

Entretanto, na média de pontos cedidos por jogo entre as ações sem e com 

bloqueio, houve diferença estatística (p < 0,001), demonstrando que, quando a equipe 

defensora não consegue efetuar bloqueios para impedir a progressão do adversário, o 

oponente registra uma maior média de pontos (63,1 ± 10,0 vs. 38,1 ± 6,5). 

Além disso, houve diferença estatística na média de bloqueios realizados por jogo 

nos sistemas defensivos abertos vs. fechados (p < 0,001). As equipes adotaram 

majoritariamente os sistemas defensivos abertos em relação aos fechados (121,6 ± 15,1 

vs. 16,1 ± 5,4; p < 0,001). Dessa forma, houve maior ocorrência de bloqueios durante as 

ações em sistemas defensivos (56,3 ± 9,2 vs. 5,0 ± 3,1). Ainda, o número médio de pontos 

(89,0 ± 10,0 vs. 12,3 ± 4,2) e não pontos (15,1 ± 4,3 vs. 2,0 ± 1,7) é maior nos sistemas 

defensivos abertos (p < 0,001), por conta da sua maior utilização pelas equipes. 

Houve diferença estatística quando comparado o resultado final da fase ofensiva, 

com a realização da ação de bloqueio e o número de passes realizados (p < 0,001). O 

rugby em cadeira de rodas é predominantemente regido por ações sem bloqueio e de 

quantidade reduzida de passes. Entretanto, as ações com bloqueio implicam em um 

aumento no número de passes e reduzem o número de pontos sofridos (Figura 10). 

 

Figura 10: Resultado das ações com ponto (A) e sem ponto (B) e sua relação com o número de 

passes realizados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Não houve diferença estatística ao comparar as ações que resultaram em ponto (p 

= 0,091) e não resultaram em ponto (p = 0,116), entre os Jogos Paralímpicos do Rio 2016 

e Tóquio 2020 (Figura 11). Fato este que demonstra um padrão de jogo similar das 
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equipes entre as duas competições. As equipes vencedoras apresentaram um maior 

número médio de ações que resultam em ponto (p < 0,001, Figura 12). Na média de ações 

por jogo que não resultaram em ponto não houve diferença estatística (p = 0,317).  

 

Figura 11: Média de ações por jogo dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 e Tóquio 2020. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 12: Média de ações por jogo das equipes vencedoras e perdedoras. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi determinar a auto-organização do rugby em cadeira 

de rodas, bem como verificar a influência dos comportamentos de cada classe funcional 

durante o jogo. A modalidade é majoritariamente regida por ações que resultam em ponto, 

demonstrando superioridade do ataque contra a defesa. Além disso, as classes funcionais 

altas (3.0 e 3.5) detém maior participação nas fases ofensiva e defensiva, bem como 

desempenho determinante para diferenciar as equipes superiores e inferiores. Ainda, foi 

encontrado que as ações de bloqueio defensivo dificultam a pontuação da equipe 

adversária, além de aumentar o número de erros ofensivos e ter maior participação das 

classes funcionais baixas (0.5, 1.0 e 1.5). 

As classes funcionais altas detêm maior participação nas fases ofensiva e 

defensiva. Essa superioridade no desempenho está atrelada não só ao comportamento 

técnico-tático dos jogadores, mas também aos aspectos funcionais e fisiológicos de cada 

classe funcional (VANLANDEWIJCK, 2016). Os jogadores de classes funcionais altas 

apresentam maior número de ações em alta intensidade, boa estabilidade de tronco e 

habilidades de manuseio de bola e deslocamento superiores quando comparados aos de 

classes funcionais baixa e média (ALTMANN et al., 2017; MOLIK et al., 2008; 

RHODES et al., 2015). 

Os atletas de classes funcionais altas concentram um maior número de ações nas 

duas fases do jogo, em função da sua boa capacidade de aceleração e deslocamento. A 

estabilidade de tronco é um fator determinante nos dois metros iniciais do momento de 

aceleração, bem como a capacidade de manusear a cadeira de rodas (ALTMANN et al., 

2017). Ainda, a fim de verificar fatores que influenciam no sucesso durante a competição, 

foi observado que os jogadores de classes funcionais altas das equipes superiores 

registram maiores picos de velocidade e número superior de ações realizadas em alta 

intensidade (RHODES et al., 2015). Desta forma, é necessário que as equipes busquem, 

a partir da individualidade de cada jogador, incorporar em suas sessões de treino 

atividades que desenvolvam seus atletas de classes funcionais altas com base nas 

exigências e situações impostas pelo jogo (MOLIK et al., 2008).  

O índice que compara o desempenho entre as classes funcionais das equipes 

superiores e inferiores (Figura 6), apesar de não encontrar diferença estatística, ilustra 
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dois comportamentos relevantes para análise, sendo eles: i) o desempenho da classe 

funcional 1.5 e ii) a diferença observada no desempenho da classe funcional 3.0. 

Ao observar o comportamento da classe funcional 1.5 é possível constatar que 

mesmo com menor média de tempo por jogo, apresenta índice superior às classes 

funcionais médias (2.0 e 2.5) nas equipes superiores, além de melhor desempenho que as 

classes funcionais 2.0, 2.5 e 3.0 nas equipes inferiores. Em função da melhor capacidade 

fisiológica dos jogadores das classes funcionais altas das equipes superiores, estas 

registram um menor número de substituições durante o jogo (RHODES et al., 2015; 

SARRO et al., 2010). Logo, os dados deste estudo ilustram que os jogadores de classes 

funcionais médias e baixas das equipes inferiores, com exceção da classe funcional 1.0, 

possuem maior tempo médio por jogo. 

Outro fator relevante para compreender a diferença entre as equipes superiores e 

inferiores é o desempenho da classe funcional 3.0. Algumas equipes não contêm em seu 

elenco jogadores de classe funcional 3.5, fato este que explica a maior média de tempo 

por jogo da classe funcional 3.0. As classes funcionais altas são determinantes para o bom 

desempenho da equipe, uma vez que possuem maior participação nas fases ofensiva e 

defensiva, além de ser possível explicar a diferença entre as equipes superiores e 

inferiores, pela quantidade de ações em alta intensidade das classes funcionais altas 

(MORGULEC et al., 2013).  

As classes funcionais no rugby em cadeira de rodas possuem características que 

devem ser respeitadas, treinadas e desenvolvidas para que a equipe tenha um desempenho 

superior durante a competição (VANLANDEWIJCK, 2016). Assim como observado no 

basquete em cadeira de rodas, jogadores de classes funcionais altas percorrem uma maior 

distância durante o jogo em virtude da sua boa capacidade aeróbia e anaeróbia, 

combinadas com suas habilidades de manuseio da cadeira de rodas, enquanto jogadores 

de classes funcionais médias registram valores relativamente inferiores e os de classes 

funcionais baixas valores substancialmente menores (MOLIK et al.,2008; MORGULEC 

et al., 2013; RHODES et al., 2015; DE WITTE et al., 2017). Entretanto, jogadores de 

classes funcionais baixas, a partir de cadeiras de rodas adaptadas, possuem maior 

participação nas ações de bloqueio durante o jogo (VANLANDEWIJCK, 2016), as quais 

o presente estudo já demonstrou ser fundamental para que se recupere a posse da bola 

sem que o adversário pontue. Desse modo, é possível supor que a diferença, ainda que 

não estatística, entre as equipes superiores e inferiores está não somente nas questões 

funcionais, mas também nas sessões de treino aplicadas e no entendimento técnico-tático 
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do jogador para solucionar os problemas inerentes às situações impostas pelo jogo 

(GARGANTA, 2008; MOLIK et al., 2008; VANLANDEWIJCK, 2016). 

Desta forma, pesquisas futuras de cunho qualitativo devem ser realizadas com o 

objetivo de analisar a compreensão dos treinadores e treinadoras quanto aos aspectos 

técnico-táticos da modalidade e seu contexto de prática. Ainda, deve ser averiguada as 

limitações de prática de cada classe funcional para que sessões de treino individuais, 

grupais e coletivas sejam realizadas ao modo que desenvolvam ao máximo as habilidades 

dos jogadores. 

As ações de bloqueio defensivo diminuem o número de pontos sofridos, dado que 

geram dificuldades na progressão do ataque, além de aumentar o número de passes 

realizados, erros cometidos e tempo técnico solicitados. As classes funcionais baixas 

registram maior participação em comparação às ações ofensivas, visto que até as cadeiras 

de rodas dos jogadores desse grupo são adaptadas para favorecem as ações de bloqueio 

(MOLIK et al., 2008, VANLANDEWIJCK, 2016). 

Quando observado o desempenho das classes funcionais das equipes superiores 

nas ações com bloqueio que não resultaram em ponto, nota-se que as classes funcionais 

0.5 e 1.0 possuem média superior de bloqueios realizados quando comparadas às classes 

funcionais médias. No entanto, nas equipes inferiores à média de bloqueio realizados por 

cada classe funcional baixa, não supera a da classe funcional 2.0. É necessário que as 

equipes inferiores potencializem em suas sessões de treino situações que estimulem a 

realização de bloqueios defensivos pelas classes funcionais baixas, visto que são 

jogadores que possuem elevada média de tempo por jogo e cadeira de rodas específicas 

para efetuar essas ações (MOLIK et al., 2008; RHODES, 2015). 

Além disso, a participação das classes funcionais altas na realização de bloqueios 

defensivos é maior nas equipes superiores. Dada a importância dessas ações e o tempo 

médio por jogo dedicado a essas classes funcionais, é importante que as equipes inferiores 

proporcionem aos seus atletas sessões de treino adequadas. Durante o período de 

treinamento, os atletas devem ser submetidos a situações de jogo que respeitem a 

individualidade de cada classe funcional e contemplem os princípios a serem realizados 

nas quatro fases do jogo. Com o objetivo de aliar as ações técnico-táticas com o volume 

e intensidade do treino para cada classe funcional, é importante que os jogadores de 

classes funcionais altas sejam capazes de solucionar os problemas apresentados pelo jogo 

por meio de ações realizadas em alta intensidade e com mudanças de direção. Por outro 

lado, jogadores de classes funcionais médias e baixas podem executar ações em alta 
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intensidade, desde que em curtas distâncias percorridas, visto que possuem um sistema 

aeróbio e anaeróbio inferior aos jogadores de classes funcionais altas (ALTMANN et al., 

2017; MOLIK et al., 2008; MORGULEC et al., 2013 RHODES et al., 2015; SARRO et 

al., 2010; VANLANDEWIJCK, 2016).  

Desta forma, as ações de bloqueio efetivo são fundamentais para que a equipe 

obtenha êxito defensivo, isto é, fazer com que o adversário cometa uma violação de 

tempo, seja nos 12 segundos na transição defesa-ataque ou nos 40 segundos totais, cometa 

um erro técnico ou uma falta ofensiva (BAYER, 1994; MOLIK et al., 2008). Em uma 

modalidade na qual as ações ofensivas majoritariamente resultam em ponto, recuperar a 

posse da bola é determinante para obter sucesso durante a competição. É importante 

ressaltar que pesquisas futuras devem avaliar o impacto das ações de bloqueio ofensivo 

no jogo, bem como verificar quais as classes funcionais que mais participam dessas ações. 

A partir dos resultados anteriores é possível afirmar que os atratores do sistema 

no rugby em cadeira de rodas são ações que resultam em ponto. As flutuações do jogo 

acontecem a partir de faltas ofensivas, erros técnicos, desarmes e interceptações. Quando 

a equipe sem a posse da bola consegue êxito defensivo, isto é, recupera a posse da bola 

sem sofrer o ponto, gera um feedback negativo em seu sistema, visto que ela vai progredir 

em direção à meta adversária para cruzar a linha de pontuação e marcar o ponto. Por outro 

lado, causa feedback positivo no adversário que em algum momento precisará obter êxito 

defensivo para voltar a ter chances de ganhar a partida (MORATO; GOMES; ALMEIDA, 

2012) (Figura 13). 

O ciclo auto-organizacional do jogo evidencia que a equipe em fase ofensiva vai 

iniciar as suas ações, na maioria das vezes, com uma reposição após sofrer o ponto, 

seguida de duas opções de transição: direta e indireta. A direta ocorre a partir da conexão 

do passe do jogador que faz a reposição e o receptor que vai finalizar a ação sem realizar 

nenhum passe com a bola em jogo. É nessa situação que ocorre a maior parte dos pontos 

no rugby em cadeira de rodas, visto que jogadores de classes funcionais altas, com bom 

potencial de deslocamento e manuseio, têm maior volume ofensivo e conseguem cruzar 

a linha de pontuação (GÓMEZ et al., 2015; MOLIK et al., 2008; WANG et al., 2005). 
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Figura 13: Ciclo auto-organizacional do rugby em cadeira de rodas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Por outro lado, a transição indireta ocorre a partir da realização de ao menos um 

passe com a bola em jogo. Nessa situação é possível observar a importância das ações de 

bloqueio, visto que, quanto maior o número de bloqueios efetivos, mais passes serão 

efetuados e menor será o número de pontos sofridos. Portanto, é de suma importância que 

a defesa consiga impedir a progressão ofensiva. Para isso o sistema defensivo aberto é o 

mais eficaz, em detrimento ao fechado, pois proporciona maiores chances de efetuar 

bloqueios defensivos (BAYER, 1994; MOLIK et al., 2008). 

Portanto, com o intuito de desenvolver o rugby em cadeira de rodas é preciso que 

os treinadores e treinadoras respeitem as individualidades de seus atletas e potencializem 

seu desempenho durante as sessões de treino. Para isso, as atividades devem ser 

desenvolvidas com volume e intensidade diferentes para cada classe funcional, explorar 

as ações com mudança de direção, percorrer os sistemas defensivos abertos e fechados, 

intensificar as ações de bloqueio e criar estratégias para rotatividade da equipe durante o 

jogo, isto é, manter o bom desempenho da equipe ao realizar substituições (GARGANTA, 

2008; PANFIL, 2011; VANLANDEWIJCK, 2016).  
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8. CONCLUSÃO 

 

 

O rugby é regido por ações que resultam em ponto, sendo que estas são realizadas 

majoritariamente pelas classes funcionais altas (3.0 e 3.5). Além disso, a performance da 

classe 3.0 é determinante para diferenciar as equipes superiores e inferiores. As ações de 

bloqueio defensivo são fundamentais para obter êxito defensivo, isto é, recuperar a posse 

da bola sem que a equipe adversária pontue. 

Desta forma, é indicado aos treinadores e treinadoras que sessões de treino sejam 

desenvolvidas respeitando e potencializando a individualidade de cada classe funcional a 

partir de um bom volume de treino, e ações em alta intensidade, com mudança de direção 

e realização de bloqueios.  
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