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RESUMO

Os clubes de futebol profissional possuem categorias de base que objetivam revelar jogadores e jogadoras para o ingresso junto à equipe 
profissional. Neste sentido, a partir do investimento nas categorias de base, os atletas recebem as melhores condições possíveis para obterem 
formação adequada para o acesso imediato ao nível de desempenho superior. Muitos jogadores, no início de sua trajetória nas categorias de 
base, mudam muito de posição tática. Um exemplo real é o caso do jogador Adriano “Imperador” que, inicialmente, nas categorias de base do 
Flamengo, foi posto na lateral esquerda. Somente durante os treinamentos observaram sua capacidade de finalização e facilidade de se 
posicionar na área devido porte físico, posicionando-o como centroavante. Neste contexto pretende-se elaborar um modelo matemático para 
processar dados técnicos e físicos de jogadores de futebol de categorias de base, correlacionando-os pelo uso de Composição de Relações Fuzzy, 
permitindo-se a determinação de forma científica a posição mais adequada para cada jogador. Assim, a partir das respostas deste modelo os 
jogadores e preparadores físicos e táticos poderão identificar antecipadamente qual será a posição que determinado jogador irá empenhar em 
campo, baseado em dados específicos que relacionam suas principais características físicas, técnicas e psíquicas. Desta forma, os jogadores 
poderão ser treinados de forma mais eficiente para exercerem o seu papel de forma maximizada. As posições consideradas foram zagueiros, 
laterais, volantes, meio-campistas, meias-atacantes, pontas e centroavantes. Os atributos que deverão ser observados nos atletas de base são: 
aceleração, agilidade,  cabeceio, cruzamento (da linha de fundo, de linhas intermédias e de linhas recuadas), desarme, drible, equilíbrio, 
finalização, força, impulsão, marcação, passe, resistência, técnica, velocidade. Foram testados quinze jogadores. Por esta amostra desenvolveu-se 
uma matriz (Relação Fuzzy) dos quinze jogadores pelos seus quinze atributos. A relação de cada jogador/atributo é dada pelo grau de pertinência, 
parâmetro fundamental da Teoria Fuzzy. Este grau varia de 0 a 1, considerando-se que 0 representa impossibilidade daquele jogador ter o 
referido atributo; e 1 máxima possibilidade do jogador analisado ter o atributo observado. Desenvolveu-se uma segunda matriz que relaciona os 
quinze atributos com sete posições táticas, definindo as melhores qualificações para cada posição. O cruzamento dos atributos com as posições 
táticas também é dado pelo grau de pertinência, conforme exposto anteriormente. Como resultado da Composição Fuzzy das duas Relações 
obteve-se uma terceira matriz relacionando as maiores possibilidades de adequabilidade de cada jogador de base para cada posição, tomando-se 
os seus atributos pessoais. Observou-se no teste com a amostra dos quinze jogadores a perfeita adequação entre as duas matrizes (relações), 
denotando qualidade no resultado. Como exemplo pode-se citar certo jogador que apresentou maiores possibilidades (graus de pertinência) nos 
atributos cabeceio (0,8), desarme (0,8), força (0,8), indicando maiores possibilidades na relação resultante deste ser colocado como zagueiro 
(80%), volante (80%) ou centroavante (80%) e pequena possibilidade para ser meio campo (53%) e meio atacante (50%).
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