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RESUMO

Treinadores e demais especialistas de judô realizam a análise técnico-tática
de judocas para entender como eles usam suas técnicas para vencer as lutas e
também para identificar estratégias defensivas para contrapor as ações dos
adversários. Sistemas computacionais baseados em técnicas de Inteligência
Artificial (IA) são usados não somente na análise técnico-tática, mas também na
previsão de resultados, prevenção de lesões, descoberta de talentos e avaliação de
estratégia de jogo em diversos esportes coletivos e individuais. No entanto, não
foram encontrados trabalhos relacionados ao uso de IA no judô. Para preencher
essa lacuna, este trabalho propõe uma abordagem de mineração de dados com uso
de ontologia para análise técnico-tática de judô. Como prova de conceito, uma
ferramenta de mineração de padrões sequenciais foi desenvolvida para identificar
padrões sequenciais nas ações de combate de competidores de judô e auxiliar na
tomada de decisões de estratégia de judô. Também foi desenvolvida uma ontologia
da luta de judô que é usada para modelar o banco de dados de combates e também
para interpretar os dados extraídos da ferramenta. As contribuições esperadas são
possibilitar o florescimento de novas pesquisas ou aplicações com a ontologia da
luta de judô e testar uma proposta de modelo de mapeamento de requisitos de
análise de desempenho e métodos de mineração de dados que é utilizado na
abordagem proposta neste trabalho. A conclusão é que a abordagem foi valida, uma
vez que a prova de conceito possibilitou obter as informações necessárias para
satisfazer o requisito de análise de desempenho esportivo desejado.

Palavras-chave: Mineração de dados; Ontologia; Judô

ABSTRACT

Ontology-based data mining approach for technical-tactical judo analysis

Coaches and other judo experts conduct technical-tactical analysis of judokas
to understand how they use their techniques to win fights and also to identify
defensive strategies to counter opponents' actions. Computer systems based on
Artificial Intelligence (AI) techniques are used not only in technical-tactical analysis,
but also in predicting results, injury prevention, talent discovery and game strategy
evaluation in various collective and individual sports. However, there were no studies
related to the use of AI in judo. To fill this gap, this paper proposes a data mining
approach using ontology for judo technical-tactical analysis. As proof of concept, a
sequential pattern mining tool was developed to identify sequential patterns in judo
competitor combat actions and assist in judo strategy decision making. An ontology
of judo fighting has also been developed that is used to model the combat database
as well as to interpret data extracted from the tool. The expected contributions are to
enable the flourishing of new research or applications with the ontology of the judo
fighting and to test a model of mapping requirements performance analysis and data
mining methods that is used in the approach proposed in this work. The conclusion is
that the approach was valid since the proof of concept made it possible to obtain the
information needed to satisfy the desired performance analysis requirement.

Keywords: Data mining; Ontology; Judo
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

Análise técnico-tática, ou análise de desempenho, é o termo dado ao método
de análise utilizado para compreender o modo pelo qual as habilidades esportivas
são desempenhadas, servindo como fonte de informações para evoluir o
desempenho na modalidade (LEES, 2002). Do ponto de vista da ciência do esporte,
tal análise é realizada para cumprir um ou mais dentre os seguintes objetivos:
descobrir padrões de desempenho que possam aumentar as chances de vencer
uma competição; prever o desempenho de um atleta ou um time; tomar decisão em
tempo real sobre ações/reações ou estratégias necessárias em um evento; e
descobrir demandas esportivas e selecionar atletas que melhor atendem as
demandas (OFOGHI et al., 2013).
O judô é caracterizado como um esporte de combate intermitente de alta
intensidade, que consiste de uma variedade de diferentes técnicas e ações
realizadas durante um combate (MARCON et al., 2010). Como em outras
modalidades esportivas, no judô também são realizadas análises técnico-táticas
para buscar a evolução no desempenho. Além disso, busca-se analisar o perfil de
judocas para entender como eles utilizam suas técnicas na tentativa de vencer uma
competição (MIARKA, 2010). São conhecidos diversos estudos envolvendo modelos
de anotações técnico-táticas, análise de desempenho em combates de judô e o uso
de programas computacionais para auxiliar a realização de anotações técnico-táticas
(CALMET e AHMAIDI, 2004; FRANCHINI et al., 2008; CALMET, MIARKA e
FRANCHINI, 2010; MARCON et al., 2010; MIARKA et al., 2011; MIARKA et al.,
2012; JULIO et al., 2013; MIARKA et al., 2014; FRANCHINI e JULIO, 2015).
É um fato que o volume de dados produzidos na área esportiva tem
aumentado cada vez mais. Contudo, o potencial existente para analisar e entender
estes grandes conjuntos de dados ainda está abaixo do potencial para coletá-los e
armazená-los. E à medida que especialistas e estatísticos não conseguem explicar
os relacionamentos entre os dados, abordagens baseadas em Inteligência Artificial
(IA) para mineração de dados estão sendo usadas para apoiá-los a explicar e/ou
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tentar prever eventos ou na tomada de decisões estratégicas (HAGHIGHAT,
RASTEGARI e NOURAFZA, 2013). Existem pesquisas que relatam o uso de
mineração de dados baseada em técnicas de IA – tais como redes neurais artificiais,
árvores de decisão, regressão logística, regressão linear múltipla, máquina de
vetores de suporte e lógica difusa – na previsão de resultados, avaliação de
desempenho e prevenção de lesões de atletas, descoberta de talentos e avaliação
de estratégia de jogo em esportes como basquete, rúgbi, futebol americano, futebol,
críquete, tênis, tênis de mesa, golfe, natação, ciclismo, remo e atletismo (OFOGHI et
al., 2013; HAGHIGHAT, RASTEGARI e NOURAFZA, 2013; NOVATCHKOV e BACA,
2013).
Analisar o perfil de judocas para entender como eles utilizam suas técnicas na
tentativa de vencer suas lutas, assim como identificar estratégias defensivas para
contrapor as ações dos adversários são algumas das atividades desempenhadas
por treinadores e demais especialistas de judô (MATARUNA, 2013). Logo, extrair
conhecimento do histórico de anotações técnico-táticas coletadas nos combates de
modo que possa ser utilizado com a finalidade de obter vantagem sobre os
adversários também é do interesse daqueles envolvidos no judô. Contudo, não
foram encontrados trabalhos que relacionam o uso de sistemas computacionais
baseados em IA na análise técnico-tática de competidores de judô ou para apoiar a
tomada de decisões estratégicas na modalidade. Preencher essas ausências é a
principal motivação deste trabalho.

1.2 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é propor uma abordagem de mineração de
dados baseada em ontologia para realizar a análise técnico-tática de competidores
de judô.
Como prova de conceito, um protótipo de ferramenta de mineração de dados
será construído para processar o conteúdo de um banco de dados de anotações de
lutas e extrair os dados utilizados na analise técnico-tática de competidores de judô.
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1.2.1 Objetivos secundários
Como objetivos secundários, este trabalho pretende:


Desenvolver uma ontologia da luta de judô – a ontologia será
inspirada no modelo técnico-tático da luta de judô proposto por Miarka
(2014) e usada para moldar a base histórica de combates e também
para interpretar os dados extraídos pelo protótipo de ferramenta de
mineração de dados;



Construir um protótipo de ferramenta de mineração de dados para
análise técnico-tática de judô – a construção do protótipo será
baseada no modelo de mapeamento de requisitos de análise de
desempenho esportivo e métodos de mineração de dados proposto por
Ofoghi et al. (2013).

1.3 Contribuição

Não foram encontrados exemplos de pesquisas que relacionam o uso de IA
ou de ontologias com o judô. As pesquisas mais aproximadas encontradas são
aquelas referentes ao desenvolvimento de software para auxiliar na análise técnicotática no judô (MARCON et al., 2010; MIARKA, 2010; MIARKA et al., 2011) e aquela
que cria um modelo técnico-tático da luta de judô – que fornece as bases para o
desenvolvimento da ontologia deste trabalho – e propõe um método para analisar o
desempenho de judocas baseado em processos estatísticos de Markov (MIARKA,
2014).
O judô é caracterizado por ser uma modalidade de combate intermitente de
alta intensidade, que consiste de uma variedade de técnicas e ações realizadas
durante o combate (FRANCHINI et al., 2008; MARCON et al., 2010). Devido às suas
características intrínsecas, a modelagem da luta de judô deve ser uma tarefa árdua
e complexa. Logo, uma hipótese que se levanta para justificar a ausência de tais
pesquisas é justamente essa dificuldade em definir um modelo da luta de judô.
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Portanto, além de verificar essa hipótese, uma contribuição esperada para
este trabalho é que a ontologia da luta de judô seja usada em novas pesquisas ou
aplicações que experimentem o uso de IA no enfrentamento dos desafios
apresentados diante da evolução desse esporte.
Outra contribuição é que o protótipo de ferramenta de mineração de dados
construído empiricamente teste o modelo de mapeamento de requisitos de análise
de desempenho e métodos de mineração de dados proposto por Ofoghi et al.
(2013), conforme sugestão para trabalhos futuros dos autores do modelo.

1.4 Método de Trabalho
Este projeto de pesquisa contemplou a realização das seguintes atividades:


Revisão da bibliografia – Atividade referente ao levantamento, análise e
apresentação de material de pesquisa relacionado ao uso de mineração
de dados e de ontologias nos esportes e ao desenvolvimento da análise
de técnico-tática no judô.



Desenvolvimento da ontologia da luta de judô - Atividade em que foi
desenvolvida uma ontologia da luta de judô, inspirada no modelo técnicotático da luta de judô (MIARKA, 2014) e tomando como ponto de partida a
SUMO Sports Ontology (TEKNOWLEDGE e ARTICULATE SOFTWARE,
2016). O método de Noy e McGuinness (2002) foi usado no apoio à
construção desta ontologia. Uma ferramenta online de identificação de
armadilhas em ontologias também foi usada nessa construção (POVEDAVILLALÓN, GÓMEZ-PÉREZ e SUARÉZ-FIGUEROA, 2014).



Elaboração da abordagem de mineração de dados baseada em
ontologia para análise técnico-tática de judô – Nesta atividade, os
procedimentos da abordagem proposta neste trabalho foram definidos. A
abordagem de mineração de dados baseada em ontologia para
identificação de padrões nas escolas da Índia proposta por Roy, Sathya e
Kumar (2015) inspirou a realização desta atividade.



Montagem de um banco de dados de lutas de judô – Esta atividade foi
responsável pela montagem da base de dados com o histórico de lutas
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usado neste experimento. A recém-criada ontologia da luta de judô serviu
de modelo para a construção dessa base, que foi preenchida com as
anotações técnico-tática de lutas realizadas em competições de judô
oficiais do circuito internacional.


Construção do protótipo de ferramenta de mineração de dados – Esta
atividade contemplou a construção do protótipo de ferramenta de
mineração de dados que serviu como prova de conceito da abordagem de
análise técnico-tática de judô proposta neste trabalho. O método e a
técnica de mineração de dados foram definidos com base no modelo de
construção de aplicações de mineração de dados para análise de
desempenho em esportes de alto rendimento proposto por Ofoghi et al.
(2013).



Simulação de análise técnico-tática de judô – Nesta atividade, o
protótipo

de

ferramenta

de

mineração

de

dados

construído

foi

experimentado para realizar análise técnico-tática de judô e, assim, testar
a abordagem proposta neste trabalho.


Análise de resultados – Atividade que contempla a compilação e análise
da prova de conceito desta abordagem de mineração de dados baseada
em ontologia. Por fim, foram apresentadas discussões sobre a capacidade
da abordagem no auxílio à realização da análise técnico-tática da luta de
judô e, também, sobre o uso do modelo de aplicação de mineração de
dados na análise de desempenho esportivo de Ofoghi et al. (2013).

1.5 Organização do Texto

Além da Seção 1, Introdução, o texto deste trabalho está organizado nas
seguintes seções:


Seção 2, Revisão da Bibliografia, apresenta a fundamentação teórica e
os estudos relacionados aos temas abordados neste trabalho: a análise
técnico-tática no judô, o uso de mineração de dados nos esportes,
exemplos de ontologias desenvolvidas e métodos e ferramentas de
desenvolvimento de ontologias.

24



Seção 3, Ontologia da Luta de Judô, descreve o processo de
desenvolvimento da ontologia da luta de judô utilizada neste trabalho,
assim como o modelo técnico-tático da luta de judô de Miarka (2014) que
fundamenta essa ontologia.



Seção 4, Proposta de Abordagem, apresenta a definição dos
procedimentos que compõem a abordagem de mineração de dados
baseada em ontologia para análise técnico-tática de judô proposta neste
trabalho.



Seção 5, Prova de Conceito, descreve todo o processo de construção do
protótipo de ferramenta de mineração de dados para análise técnico-tática
de judô e de montagem da base de dados com o histórico de combates de
judô baseada na ontologia descrita na Seção 3.



Seção 6, Análise de Resultados, apresenta a análise dos resultados
obtidos nas simulações de análise técnico-tática de judô com o protótipo
construído como prova de conceito da abordagem de mineração de dados.



Seção 7, Conclusões, apresenta as considerações finais sobre este
trabalho, destacando seus pontos positivos e negativos, as dificuldades
enfrentadas durante o desenvolvimento e as contribuições. Por fim,
apresenta

algumas

sugestões

continuidade a essa pesquisa.

de

trabalhos

futuros,

que

deem
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2 REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA

Nesta seção serão apresentados os principais trabalhos sobre a análise
técnico-tática no judô, com destaque àqueles que influenciaram no desenvolvimento
desta pesquisa.
A seguir são apresentados os trabalhos considerados como o estado-da-arte
no que se refere ao uso de ferramentas de mineração de dados no domínio dos
esportes e à construção e uso de ontologias assim como os métodos e ferramentas
de desenvolvimento desses artefatos.

2.1 Análise técnico-tática no judô

Análise técnica, segundo Lees (2002), é o termo dado ao método de análise
usado para compreender como as habilidades esportivas são desempenhadas, de
modo a fornecer informações úteis para a evolução do desempenho. Análise
notacional é outro termo existente, que Hughes e Barlett (2007) definem como um
jeito objetivo de registrar o desempenho, de forma que os eventos cruciais possam
ser quantificados consistente e confiavelmente, possibilitando o retorno preciso e
objetivo de informações quantitativas e qualitativas. Em trabalhos relacionados ao
judô, estas definições são usadas com outros termos: análise de combate (MIARKA
et al., 2011), análise técnico-tática (MIARKA, 2010) e modelagem técnico-tática
(MIARKA, 2014).
O termo modelagem técnico-tática é o mais recente e aparece no trabalho de
Miarka (2014), em que o principal objetivo é definir um modelo de análise técnico e
tático da luta de judô. Contudo, o termo de Miarka (2010) – análise técnico-tática – é
o que será usado neste trabalho, pois se aproxima do termo de Lees (2002), além
de complementá-lo, uma vez que informações de cunho tático também podem ser
obtidas na análise, como é o caso do judô. Para preservar os trechos de outros
trabalhos revisados relacionados a esportes diferentes do judô, o termo “análise de
desempenho” pode ser usado com o mesmo significado de análise técnico-tática.

26

Existem registros de pesquisas envolvendo análises técnico-táticas no judô
desde 1966; contudo, um progresso relevante tem acontecido nos últimos 10 anos
graças à evolução dos métodos de análise e dos recursos de tecnologia da
informação empregados (MIARKA, 2010). Alguns exemplos desses estudos são
discutidos a seguir.
Calmet e Ahmaid (2004) fizeram uma comparação por nível de prática e idade
das técnicas e direções das pontuações obtidas por judocas em competições.
Estudo semelhante é o de Franchini et al. (2008), em que foram analisados o
número e a direção de ataques realizados por judocas de alto nível, com o intuito de
testar a hipótese de que os judocas mais hábeis são aqueles que aplicam técnicas
diferentes em maior número e em mais direções. Em outro exemplo, Calmet, Miarka
e Franchini (2010) analisaram combates de judô para definir um modelo de
identificação das fases de aproximação e de pegada, comparando os resultados
obtidos por níveis de prática (iniciantes, intermediários e especialistas). Por sua vez,
Julio et al. (2013) analisaram os resultados obtidos por judocas em competições
válidas para o Ranking Mundial da Federação Internacional de Judô (FIJ) para
verificar a influência do fator “lutar em casa” em termos de ganhar medalhas ou no
número de vitórias. Ainda sobre o Ranking Mundial da FIJ, Franchini e Julio (2015)
verificaram se havia correlação entre o desempenho dos competidores dos Jogos
Olímpicos de Londres, em 2012, e os desempenhos obtidos nas competições
realizadas no período anterior de dois anos. Existem também pesquisas que
realizaram análises técnico-táticas para comparar indicadores de ação e tempo por
categorias de sexo e faixas etárias (MIARKA et al., 2012; MIARKA et al., 2014).
Outras pesquisas, no entanto, tinham como objetivo o desenvolvimento de
software de análise técnico-tática no judô, de modo a auxiliar: a) identificar a
variação na estrutura temporal (tempo total de luta, pausa, movimentação sem
pegada, pegada, entrada da técnica e luta de solo), na execução e na orientação de
técnicas de ataque; b) quantificar a pontuação; e c) verificar o tipo e a quantidade de
variação de pegada. Essas pesquisas incluem a aplicação de um método de
avaliação de confiabilidade, além da realização de comparações por categorias de
sexo, faixa etária, peso e nível de competição das informações obtidas com o uso da
ferramenta desenvolvida (MARCON et al., 2010; MIARKA, 2010; MIARKA et al.,
2011).
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Outro trabalho a ser destacado é o de Miarka (2014), cujo objetivo principal foi
propor um novo modelo ou método de análise técnico-tática da luta de judô que usa
um método estatístico baseado em processos de Markov para calcular as
combinações de probabilidades entre cada fase do combate. O modelo caracterizou
a luta de judô em seis fases distintas (aproximação, pegada, ataque, defesa, luta de
solo e pausa) e usou 46 grupos de variáveis técnico-táticas para representar as
ações de combate. A Figura 1, a seguir, representa em gráfico o modelo de
combate, apresentando as transições entre as fases do início até o final da luta.
Nesse trabalho, a autora aplicou um método de validação do modelo a partir de
observações intra e inter-analistas e verificou que o resultado é classificado como
“quase perfeito” ou “forte” em 98% das variáveis analisadas por um mesmo avaliador
e em 60% das analisadas por avaliadores diferentes, concluindo que o modelo é
capaz de ser utilizado por analistas de desempenho e pesquisadores. Por fim, o
novo método foi empregado para analisar os combates realizados nas competições
do circuito mundial organizado pela FIJ e nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e
comparar as informações obtidas referentes à estrutura temporal das diferentes
fases do modelo de combate dos vencedores e perdedores por categorias de sexo e
peso, com a finalidade de identificar as ações que mais contribuíram para a vitória
ou derrota nos combates.
A partir dessas comparações, a principal conclusão de Miarka (2014) é que,
com relação às probabilidades de combinações entre as fases de combate, não
foram encontrados efeitos de categoria de peso, resultado e/ou nível competitivo
sobre a sequência entre as fases de combate do sexo masculino ou feminino. Isso
indica que as maiores diferenças táticas entre os grupos comparados estejam nas
ações e não na estrutura do modelo de combate; logo, a sugestão para um trabalho
futuro é aplicar o método de análise para calcular as combinações entre as ações
específicas do atleta nos combates.
Alguns trabalhos posteriores tomaram como base o modelo de luta de judô de
Miarka (2014). Em um deles, Miarka et al. (ago. 2016) propuseram avaliar lutas de
judô de competições de alto nível da categoria feminino de modo a determinar em
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Figura 1 - Modelo de Combate de Miarka (2014)

Fonte: Miarka (2014)
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que medida ocorrem diferenças entre níveis de competição (internacionais x
olímpicas) e de resultados (vencedores x perdedores). Foram analisadas 638 lutas
(514 de competições internacionais e 124 dos Jogos Olímpicos) de 14 judocas que
participaram dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. As lutas foram realizadas entre
2011 e 2012 contra atletas bem posicionadas no Ranking Mundial de todas as 7
categorias de peso. Para a análise foram empregados os seguintes métodos
estatísticos: processo estatístico de Markov para descrever como uma atleta decidiu
agir entre as séries de ações/fases de combate; regressão de Poisson para
comparar os resultados competitivos (total de vencedoras e total de perdedoras) e
grupos de nível de competição (perdedoras e vencedoras não-olímpicas e
perdedoras e vencedoras olímpicas); e análise de variância com testes post hoc de
Bonferroni para comparar os tempos totais e relativos para cada fase de luta entre
os grupos. Os resultados das análises não apresentaram mudanças nas
probabilidades de transição entre as fases de lutas das judocas por níveis de
competição e de resultados. Contudo, algumas diferenças nos tempos e frequências
de ações de luta foram encontradas, o que dá sustentação para o argumento de que
os treinamentos de preparação para competições influenciam na progressão das
lutas em detrimento daquele que considera como imprevisível a natureza do
ambiente competitivo. Sendo assim, o processo de tomada de decisão pode ser
melhorado por meio de ações de luta sequenciais variadas e pelo foco no
treinamento de antecipação com ações defensivas, incluindo a identificação da
transição entre um ataque inicial e a reação subsequente do adversário.
Em outro trabalho semelhante, Miarka et al. (abr. 2016) tiveram como objetivo
determinar em que medida ocorrem diferenças entre níveis de competição
(internacionais x olímpicas) e de resultados (vencedores x perdedores) avaliando
lutas de judô de competições de alto nível da categoria masculino. Dessa vez, foram
analisadas 2316 lutas ocorridas entre 2011 e 2012 dos 22 judocas melhores
classificados para cada categoria de peso dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. A
conclusão foi que as diferenças apontadas nas análises podem ser usadas para
conduzir atividades de judô com desenvolvimentos táticos e elementos físicos com
demandas específicas semelhantes. Além disso, o estudo apontou diferenças no
tempo total e na frequência da luta de solo e no tempo relativo aos ataques
orientados para a direita nos grupos de nível de competição e de resultados. Atletas
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do grupo de perdedores olímpicos tiveram dificuldades em completar ataques para a
direita durante os Jogos Olímpicos. Isso pode estar associado a uma maior
exposição com ações defensivas na fase de luta de solo. Estudos futuros devem
examinar como os treinadores podem efetivamente replicar as demandas de
combate no treinamento e se o treinamento específico para combate é uma ótima
estratégia de treinamento para atletas olímpicos.
Por fim, Miarka et al. (abr. 2016, 2), em um estudo pioneiro, examinaram os
dados de grupos de variáveis técnico-táticas de judocas masculinos durante
competições de alto nível com uso de análise discriminante linear. As análises foram
conduzidas de modo a identificar similaridades nas ações de luta dos judocas
vencedores e perdedores nessas competições. Foram analisadas 174 lutas (145 de
vencedores e 39 de perdedores) realizadas entre 2011 e 2012 por 21 judocas da
categoria de peso meio-médio (até 81kg). Os resultados apontaram que as ações
mais discriminantes entre os grupos de atletas vencedores e perdedores ocorreram
nas fases de Aproximação (Anteroposterior Esquerda) e Pegada (Manga Direita e
Dorsal Esquerda/Manga Direita). Contudo, a principal conclusão foi que o
conhecimento obtido fornece um modelo contextual que permite o desenvolvimento
de programas de treinamento e preparação para competições em acordo com os
padrões técnico-táticos observados em competidores por categoria de peso.
A pesquisa de Miarka (2014) tem grande influência sobre este trabalho. A
proposta de modelo técnico-tático da luta de judô caracterizado por 6 fases de
combate e composto por 46 grupos de variáveis técnico-táticas é abrangente e bem
fundamentada. Ademais, os resultados da validação conferem ao modelo um nível
de confiabilidade aceitável. Sendo assim, o desenvolvimento da ontologia da luta de
judô será primordialmente fundamentado nesse modelo.
Entretanto, deve-se destacar que a influência do trabalho de Miarka (2014)
refere-se ao uso do seu modelo de judô como referência na construção da ontologia
proposta por este trabalho. A análise técnico-tática conduzida pela autora é referente
a categorias de sexo e peso de judocas do circuito mundial. Este trabalho pretende
realizar a análise técnico-tática individual de competidores de judô. Por fim, neste
trabalho a análise foi realizada por meio de uma abordagem de mineração de dados
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baseada em ontologia, diferentemente do método baseado em processos
estatísticos markovianos de Miarka (2014).

2.2 Mineração de dados nos esportes

Linoff e Berry (2011) definem mineração de dados como um processo de
negócio de exploração de grandes quantidades de dados com intuito de descobrir
padrões e regras significativos. Por sua vez, Hand, Mannila e Smyth (2001) tratam
mineração de dados como a análise de conjunto de dados (nem sempre em grande
quantidade) experimentais com o objetivo de buscar relacionamentos inesperados e
resumi-los em novas formas que sejam capazes de serem compreendidas e úteis a
seus proprietários. Os relacionamentos e resumos obtidos por essa análise
geralmente são chamadas de modelos ou padrões. Para Fayyad, Piatetsky-Shapiro
e Smyth (1996), mineração de dados se refere a uma etapa particular do processo
de descoberta de conhecimento em banco de dados (KDD, Knowledge Discovery in
Databases) em que se aplicam algoritmos específicos para extração de padrões em
dados. Na Figura 2 é apresentada uma visão geral das fases do processo KDD e a
indicação em qual fase a mineração de dados está situada.
Figura 2 - Visão geral das fases do processo KDD

Fonte: Adaptado de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996)
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O termo mineração de dados é usado principalmente por estatísticos,
analistas de dados e comunidades de sistemas de gerenciamento de informações
(MIS, Management Information Systems), além de ter se tornado bastante popular
no campo de banco de dados. Além disso, tal termo – considerado com esse sentido
de procurar padrões úteis em dados – tem recebido outras nomenclaturas, tais
como: extração de conhecimento, descoberta de informação, colheita de informação,
arqueologia de dados e processamento de padrões de dados (FAYYAD,
PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996).
Sistemas de mineração de dados têm servido para auxiliar técnicos e
gerentes esportivos em atividades como previsão de resultados, análise de
desempenho de jogadores, previsão de lesões e contusões, identificação de talentos
esportivos e avaliação de estratégia de jogo (MCCULLAGH, 2010; HAGHIGAT,
RASTEGRARI e NOURAFZA, 2013).
Diversos

sistemas

de

previsão

de

resultados

esportivos

têm

sido

desenvolvidos graças à sua popularização entre os fãs de esportes e apostadores
pelo mundo. Contudo, alguns desafios enfrentados, tais como a influência das
emoções dos desenvolvedores e o fato de não lidar corretamente com os conjuntos
de dados, têm voltado o interesse da comunidade no uso de técnicas de mineração
de dados para essa finalidade (MILIKOVIC et al., 2010; HAGHIGAT, RASTEGRARI
e NOURAFZA, 2013).
Em um dos trabalhos encontrados sobre o uso de mineração de dados na
previsão de resultados esportivos, McCabe e Trevathan (2008) desenvolveram um
sistema de aprendizado de máquina baseado em redes neurais para prever os
resultados de partidas das ligas australianas de rúgbi (NRL, National Rugby League)
e futebol australiano (AFL, Australian Football League), de futebol da English
Premier League (EPL, Campeonato Inglês de Futebol) e do Super Rugby,
campeonato de rúgbi envolvendo times da Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.
O sistema usou um conjunto de dados do sistema de ranqueamento formado pelos
seguintes atributos de cada time: pontos ganhos, pontos perdidos, desempenho
geral, desempenho em casa e fora, desempenho em todos e em n jogos anteriores,
pontos ganhos e pontos perdidos em n jogos anteriores, posição na tabela de
classificação, local da partida e disponibilidade dos principais jogadores. Na média,
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os resultados das previsões realizadas foram as seguintes: 65,1% em partidas da
AFL; 63,2% na NRL; 67,5% no Super Rugby; e 54,6% na EPL. Comparações são
feitas com as previsões de especialistas humanos, em uma delas, o sistema chegou
a vencer uma competição de apostadores chamada TopTipper na temporada
2006/2007.
Em outro trabalho relacionado, Milikovic et al. (2010) apresentaram um
sistema de mineração de dados na previsão dos vencedores e no cálculo do spread
(valor de propagação usado em apostas) dos placares de jogos de basquete da NBA
(National Basketball Association). Para prever os vencedores, o método de
classificação Naive Bayes foi o que obteve os melhores resultados em comparação
com outros métodos – árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte (SVM,
support vector machine) e regra do vizinho mais próximo (k-nearest neighbors). O
cálculo do spread foi feito com uso de regressão linear múltipla. O sistema foi
avaliado sobre uma coleção de 778 jogos da temporada 2009/2010 e o percentual
de acerto do vencedor foi de aproximadamente 67%, um resultado considerado
satisfatório em comparação aos 68,3% de acertos dos jornalistas esportivos da rede
de televisão americana CBS. Por sua vez, o percentual de acerto do spread dos
jogos foi de aproximadamente 10%, que foi o resultado esperado devido à
dificuldade em prever a exata diferença de placar em jogos de basquete.
Tax e

Joustra

(2015),

em trabalho abrangente

e bem detalhado,

desenvolveram um sistema de previsão de resultados baseados em dados públicos
de jogos do campeonato holandês de futebol (Dutch Eredivisie). Os autores
compararam o resultado do uso de nove algoritmos diferentes de classificação, cada
um combinado com outras quatro técnicas de redução de dimensionalidade, sobre
os dados de um modelo originado de fontes públicas, um montado a partir das
probabilidades de apostadores e outro híbrido (dados públicos + probabilidades de
apostadores). A maior acurácia sobre os dados públicos foi obtida com o uso dos
classificadores Naive Bayes ou rede neural MLP (Multilayer Perceptron ou
Perceptron de Múltiplas Camadas) combinado com o redutor de dimensionalidade
baseado na técnica de Análise de Componentes Principais (PCA, Principal
Component Analysis) – valor de 54,7%. Sobre os dados de probabilidades de
apostadores, com acurácia de 55,3%, o classificador FURIA (Fuzzy Unordered Rule
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Induction Algorithm) foi o melhor avaliado. E sobre os dados híbridos, o classificador
LogitBoost combinado com o redutor ReliefF atingiu acurácia de 56,05%. Por sua
vez, a aplicação do teste de McNemar, um teste estatístico usado para verificar se
existe homogeneidade marginal sobre dados nominais pareados, não apontou
diferenças nos resultados obtidos sobre cada modelo de dados.
Além desses trabalhos, Haghigat, Rastegari e Nourafza (2013) revisaram
diversos sistemas de previsão de resultados de jogos baseados em mineração de
dados. A revisão considerou aspectos tais como as fontes de dados utilizadas, os
métodos de seleção de atributos e as técnicas de classificação. Foram relatados
trabalhos envolvendo o uso de técnicas tais como redes neurais artificiais, árvores
de decisão, Naive Bayes, regressão logística, SVM e lógica difusa (fuzzy). Por fim,
as vantagens e desvantagens de cada caso foram apresentadas e os resultados
foram avaliados. A conclusão foi que sistemas de mineração de dados são
apropriados como ferramentas de previsão de resultados. Entretanto, existem dois
grandes desafios: um é a baixa acurácia na previsão, evidenciando a necessidade
por mais pesquisas em busca de previsões mais confiáveis; o outro é a ausência de
um conjunto de estatísticas gerais e abrangentes, que obriga os pesquisadores a
coletar os dados em páginas eletrônicas esportivas – o que dificulta a comparação
dos resultados obtidos com trabalhos anteriores e leva a um desenvolvimento não
muito claro da linha de pesquisa.
Sobre o uso de mineração de dados na identificação de talentos, McCullagh
(2010) investigou a aplicação de redes neurais artificiais no caso da liga de futebol
australiano (AFL). Nesse estudo, o sistema desenvolvido foi usado para auxiliar os
treinadores a escolher aqueles com maior potencial em cada posição dentre os
candidatos a jovens jogadores, com base nos dados antropométricos, psicológicos e
de avaliação de habilidades disponibilizados nos treinos do draft – nome dado a
esse processo de seleção de jovens jogadores da AFL. A conclusão foi que o
sistema baseado em redes neurais artificiais tem potencial de uso no processo de
identificação de talentos, apesar dos resultados não superarem aqueles dos
recrutadores, o que é esperado dado ao conhecimento obtido dos jogadores ao
longo dos anos como: avaliações subjetivas das habilidades e condicionamento
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físico, desempenho em jogos importantes, estrutura familiar, evolução ao longo do
tempo, além de todos os dados disponibilizados no draft.
Ofoghi et al. (2013) realizaram uma revisão da literatura sobre o uso de
mineração de dados na análise de desempenho em esportes de alto rendimento. Os
autores identificaram os objetivos da análise de desempenho esportivos como
sendo: a) descobrir padrões de desempenho que descrevem como um atleta ou um
time pode aumentar suas chances de terminar uma competição em certa posição; b)
prever o desempenho de um atleta ou um time dadas informações referentes a seus
desempenhos anteriores ou sessões de treinos; c) tomar decisões em tempo real
sobre que ações/reações ou estratégias são necessárias no curso de um evento; e
d) descobrir as principais demandas de certas competições esportivas e selecionar
atletas que melhor atendem as demandas. Para atingir esses objetivos, técnicas de
mineração de dados têm sido empregadas para: a) modelar o inter-relacionamento
de atributos e medidas de desempenho; b) extrair padrões de desempenho dos
atletas em competições realizadas anteriormente; c) apoiar a tomada de decisões de
planejamento estratégico e; d) selecionar atletas.
Sobre as demandas da mineração de dados na análise de desempenho
esportivo, Ofoghi et al. (2013) identificaram que os métodos de análise e tratamento
de dados utilizados apenas podem interpretar os dados disponíveis na forma de
medidas

de

desempenho.

Portanto,

um

entendimento

mais

profundo

do

conhecimento do domínio esportivo, assim como um melhor entendimento das
ferramentas de mineração de dados disponíveis e apropriadas, é importante para
diminuir os problemas na análise de desempenho decorrentes da falta de precisão
ou da validade da análise.
Além dessa revisão, Ofoghi et al. (2013) propuseram um novo modelo de
construção de aplicações de mineração de dados para analisar o desempenho em
esportes de alto rendimento. O modelo sugere uma categorização dos esportes
conforme os requisitos de análise de desempenho de tal forma que, por meio de um
mapeamento de métodos e técnicas de mineração de dados, seja possível juntá-la
com as características das técnicas disponíveis e sugerir a abordagem mais
adequada de construção da aplicação. Esse modelo foi proposto baseado na
hipótese de que a combinação de certos métodos e técnicas de mineração de dados
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se encaixa melhor para determinados problemas de análise de desempenho
esportivo. O mapeamento definido no modelo proposto é representado na Tabela 1.
Tabela 1 – Mapeamento entre Requisitos de análise de desempenho esportivo, Métodos de
mineração de dados e Características das técnicas de mineração de dados

Métodos
Requisitos de análise de
desempenho esportivo

Agr.

Clas.

Mod
.
Rel.

Min.
Reg
.

Características
técnicas
Int.
Prec.
Flex.

Descoberta de padrões
X
X
A
M
M
desempenho
Previsão de desempenho
X
X
B
A
A
Tomada de decisão em tempo
X
X
MA
A
MB
real
Descoberta de demandas
X
X
M
M
M
Siglas. Agr.=agrupamento; Clas.=classificação; Mod. Rel.=modelagem de
relacionamentos; Min. Reg.=mineração de regras; Int.=interpretabilidade;
Prec.=precisão; Flex.=flexibilidade; MB=muito baixo; B=baixo; M=médio; A=alto;
MA=muito alto.
Célula com “X” significa que o método da coluna é usado frequentemente para o
requisito de análise de desempenho da linha.
Célula vazia significa que o método da coluna não é usado com frequência ou
eficácia para o requisito de análise de despenho da linha.
Fonte: Adaptado de Ofoghi et al. (2013)

Ainda sobre a análise de desempenho esportivo, Novatchkov e Baca (2013)
construíram um sistema automatizado de avaliação de exercícios de musculação
com o objetivo de confirmar e demonstrar a capacidade e potencialidade do uso de
IA nessa atividade. Os autores aplicaram uma abordagem clássica de aprendizado
de máquina que incluiu as seguintes fases: coleta de dados, pré-processamento,
seleção de atributos e classificação. Os dados foram coletados através de sensores
anexados aos equipamentos de musculação. Em seguida, esses dados foram
tratados para evitar perdas significativas e melhorar o resultado e desempenho do
método de aprendizado de máquina. Depois, foram processados de modo a extrair
os atributos relevantes contidos nos períodos segmentados e transformados em
vetores que, por fim, foram processados por um classificador baseado em rede
neural artificial, treinado de modo supervisionado a partir de um conjunto de dados
de execução de exercícios de musculação obtidos pela avaliação de especialistas.
No que se refere a este trabalho, o modelo proposto por Ofoghi et al. (2013)
serviu como base no projeto de construção desta ferramenta de mineração de dados
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para análise técnico-tática de judô. Ademais, a abordagem baseada em ontologia
propiciou aquele entendimento mais profundo do conhecimento do judô que foi
importante na superação de eventuais dificuldades na análise de desempenho.

2.3 Ontologias

Ontologia pode ser definida como sendo a especificação formal e explícita de
conceitos de um domínio (GRUBER, 1993; STUDER, BENJAMINS e FENSEL,
1998)
A utilização de ontologias disponibiliza um vocabulário comum a uma área e
define, em diferentes níveis de abstração, o significado dos termos e as relações
entre eles. De forma complementar, ontologias favorecem a comunicação, permitem
inferências, possibilitam o reuso e separam o domínio do conhecimento do domínio
da aplicação (GÓMEZ-PÉREZ, 1999). Ontologias são usadas em diversos campos
da IA e da computação, tais como: representação do conhecimento, engenharia do
conhecimento, modelagem qualitativa, engenharia de linguagem, construção de
banco de dados, recuperação e extração de informação, e gerenciamento e
organização do conhecimento (GASEVIC, 2009).
Os critérios de seleção dos trabalhos relacionados ao desenvolvimento e
utilização de ontologias foram os trabalhos mais recentes e relevantes retornados
pelas ferramentas de busca de pesquisas acadêmicas (Portal de Periódicos Capes,
ACM Digital Library, IEEE Computer Society, ScienceDirect e Google Acadêmico)
com os termos “ontology” e “sports”. Apesar de alguns trabalhos desta seção
notoriamente não estarem relacionados com esportes, sua menção é justificada por
estarem relacionados ao objetivo proposto neste trabalho.

2.3.1 Sobre o desenvolvimento de ontologias

O primeiro trabalho relacionado ao desenvolvimento de ontologias é o de
Tumnark et al. (2013) que descreveu a construção de uma ontologia de alimentos e
nutrição para esportistas a ser usada em um sistema de conhecimento baseado em
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regras para indicar dietas específicas que supram as necessidades nutricionais
diárias e de preferências pessoais de halterofilistas. A ontologia proposta foi criada
com base em uma ontologia de alimentos já existente com a adição de informações
referentes a programas de treinamento de atletas que influenciam suas
necessidades

nutricionais.

As

indicações

nutricionais

recomendadas

foram

originadas de guias de nutrição para esportistas transformadas em regras que
constituíram a base de conhecimento do sistema. A aplicação inicia passando as
informações do atleta e de suas preferências alimentares ao motor de inferência do
sistema que, em seguida, aplica as regras da base de conhecimento sobre os dados
nutricionais dos alimentos fornecidos pela ontologia e retorna o cardápio de
alimentos indicados para cada caso. Sobre os aspectos técnicos desse trabalho
destacam-se o uso da linguagem OWL (Web Ontology Language) para representar
os dados da ontologia e o uso do Jess, um motor de inferência de regras de
produção baseados na linguagem Java, para interagir com a ontologia.
O próximo trabalho foi realizado por Kim, Chung e Kim (2013) que
desenvolveram um sistema baseado em ontologias de busca e recomendação de
programas de televisão (TV) a partir do perfil e histórico de consumo dos clientes. Os
autores desenvolveram uma ontologia de programas de TV estruturada em três
camadas compostas por uma ontologia de esquema, uma ontologia de metadados
de programas e uma ontologia de conteúdo de programas, sendo que essa terceira
camada se referiu a um conjunto de ontologias independentes que forneceram
conceitos para conteúdos de programas televisivos de acordo com o gênero (drama,
notícias, esportes etc.). O sistema funciona com a entrada de uma ontologia do
programa de TV assistido, em vez de simples palavras, usada para encontrar outras
ontologias de conteúdo televisivo relevantes na coleção de ontologias de programas
de TV. Outra característica do sistema é o módulo de criação das ontologias que
constituíram a coleção de ontologias de programas de TV a partir de textos
coletados

de

páginas

da

internet

que

foram processados

e

analisados

posteriormente por especialistas no domínio.
Ahmed et al. (2014), em mais um trabalho relacionado, criaram uma nova
ontologia da rede social científica (OntoSSN, Scientific Social Network ONTOlogy)
com os objetivos de: a) analisar o conhecimento atual da rede social científica; b)
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compartilhar o entendimento comum da estrutura da rede social científica; c)
possibilitar o reuso do conhecimento de domínio de cientistas; e d) separar
claramente o conhecimento de domínio do conhecimento operacional. O método de
construção da ontologia proposta é bem simples, baseado no “Guia de criação de
sua primeira ontologia” (NOY e MCGUINNESS, 2002); contudo, o texto é muito bem
estruturado. As partes contendo a motivação, os objetivos e os trabalhos
relacionados – incluindo trabalhos que construíram outras ontologias de rede social
científica – estão bem destacadas, o que pode ser útil na elaboração da dissertação
deste trabalho. A Figura 3 ilustra a estrutura hierárquica de classes da OntoSSN.
Figura 3 - Hierarquia de classes da OntoSSN

Fonte: Ahmed et al. (2014)

Um trabalho muito semelhante ao anterior, com relação a sua estrutura, foi
realizado por Phefo, Kefitile e Hlomani (2015). Entretanto, o objetivo foi a criação de
uma ontologia do conhecimento cultural com o intuito principal de preservar o
conhecimento cultural de povos antigos ainda existentes cujo conhecimento está se
perdendo com o passar do tempo. A hierarquia de classes dessa ontologia é
representada na Figura 4.
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Figura 4 - Hierarquia de classes da Ontologia do Conhecimento Cultural

Fonte: Phefo, Kefitile e Hlomani (2015)

Outro

exemplo

é

apresentado

por

Tomasevic

et

al.

(2015),

que

desenvolveram uma ontologia genérica de equipamentos urbanos para usar em
sistemas de gerenciamento de energia. A ontologia foi desenvolvida com a extensão
de outra ontologia existente – Suggested Upper Merged Ontology (SUMO), que é
atualmente a maior ontologia de alto nível. Por sua vez, para validar o trabalho, a
ontologia de equipamentos urbanos foi estendida para criar as ontologias dos
aeroportos de Milão e de Roma.
Roy, Sathya e Kumar (2015), em um trabalho mais recente, propuseram uma
abordagem de mineração de dados baseada em ontologia usando análise de
agrupamentos e mineração de regras de associação para identificar padrões nas
escolas da Índia. O método da abordagem proposta foi composto de: a) construção
da ontologia e categorização dos atributos; b) mineração de dados; e c) avaliação.
Os dados das escolas indianas foram constituídos por 242 atributos, o que dificulta
para uma ferramenta de mineração de dados extrair o conhecimento útil por meio de
agrupamento aleatório. A ontologia construída nesse trabalho foi baseada nesses
atributos de dados escolares e foi usada na aplicação para selecionar os dados de
entrada dos algoritmos de mineração e também para servir de referência na
avaliação e interpretação de resultados.
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A abordagem de mineração de dados para análise técnico-tática de judô a ser
apresentada neste trabalho foi inspirada nos métodos apresentados na abordagem
de Roy, Sathya e Kumar (2015).
Finalmente, o trabalho mais recente destacado é o de Porwol, Ojo e Breslin
(2016), que criaram uma ontologia para a próxima geração de iniciativas de eParticipação, que se refere ao diálogo mediado por tecnologias entre cidadãos e as
esferas políticas e administrativas, de modo a possibilitar a participação pública e
respostas dos políticos de modo efetivo e concorrente, além de viabilizar novos
jeitos de participação política. A representação do modelo de e-Participação é
ilustrada na Figura 5. Os objetivos da ontologia são fornecer uma especificação
detalhada

dos

processos

de

e-Participação,

facilitar

a

colaboração

e

interoperabilidade entre as diversas iniciativas de e-Participação, e certificar da
melhor maneira o entendimento das necessidades dos envolvidos da e-Participação.
Como forma de validação, a ontologia criada foi aplicada em dois casos de iniciativa
de e-Participação: no primeiro caso, para estabelecer um fórum de e-Participação
voluntária nos transportes na cidade de Galway, República da Irlanda; no segundo,
em um projeto com o objetivo de reconectar os cidadãos com políticos e legisladores
no contexto de imigração na Europa.
A ontologia da luta de judô deste trabalho teve o desenvolvimento guiado pelo
método proposto no “Guia de desenvolvimento de sua primeira ontologia” (NOY e
McGUINNESS, 2002) utilizado por Ahmed et al. (2014) na construção da ontologia
de rede social científica (OntoSSN, Scientific Social Network ONTOlogy).
Outro trabalho que contribuiu decisivamente foi o de Roy, Sathya e Kumar
(2015). A abordagem de mineração de dados baseada em ontologia apresentada
por esses autores inspirou fortemente a abordagem de mineração de dados para
análise técnico-tática de judô proposta neste trabalho.
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Figura 5 - Representação do modelo de e-Participação

Fonte: Porwol, Ojo e Breslin (2016)
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2.3.2 Sobre métodos e ferramentas de desenvolvimento de ontologias

A respeito de trabalhos relacionados a métodos e ferramentas de
desenvolvimento de ontologias, Poveda-Villalón, Gómez-Pérez e Suárez-Figueroa
(2014) apresentaram o OOPS! (OntOlogy Pitfall Scanner!), uma nova ferramenta
online para identificar armadilhas em ontologias, com o objetivo de auxiliar iniciantes
e especialistas em domínio pouco familiares com as lógicas de descrição e
linguagens de implementação de ontologias. A ferramenta é capaz de identificar 32
de 40 armadilhas catalogadas. As armadilhas encontradas são classificadas
conforme sua dimensão: a) estrutural, quando se trata de uma armadilha de sintaxe
e semântica formal; b) funcional, quando se relaciona ao uso pretendido pela
ontologia; e c) de usabilidade-descritiva, quando se refere ao contexto de
comunicação da ontologia. E também são classificadas conforme o nível de
importância: a) crítica, quando é crucial eliminá-la; b) importante, quando não é
crítico para o seu funcionamento embora seja importante eliminá-la; e c) menor,
quando não representa um problema, porém eliminá-la tornaria a ontologia melhor
organizada e mais amigável. A Figura 6 apresenta um diagrama representando a
arquitetura dessa ferramenta.
Jaskolka, MacCaull e Khedri (2015) apresentaram uma arquitetura de projeto
de ontologia baseada no padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC) inspirada
da área de Engenharia de Software. Além de servir como um guia sistemático de
projeto e desenvolvimento de ontologia, os objetivos da arquitetura proposta eram
separar claramente as preocupações referentes à representação de conhecimento
das ontologias desenvolvidas e separar o conhecimento específico do domínio do
independente de domínio. A conclusão que se chegou é que o uso dessa proposta
de arquitetura pode melhorar os quesitos de manutenibilidade, extensibilidade e
reusabilidade das ontologias projetadas, o que responderia a certas críticas da
literatura à atual mentalidade de desenvolvimento de ontologias de “único uso”.
Suárez-Figueroa, Gómez-Pérez e Fernández-López (2016) argumentaram
que os engenheiros de ontologias enfrentam diversos problemas na elaboração de
planos de projetos e cronogramas. Diante disso, foi apresentado um novo método e
uma ferramenta, chamada gOntt, para sistematizar a criação de cronogramas de

44

projetos de desenvolvimento de ontologias no contexto do método NeOn de
desenvolvimento de ontologias (SUARÉZ-FIGUEROA, 2010). O método e o gOntt
foram experimentados em trabalhos feitos por alunos de cursos de IA e a conclusão
foi que são úteis na definição de cronogramas de desenvolvimento de redes de
ontologias, com ressalvas com relação ao estabelecimento da duração das
atividades e das ausências de recursos para exportar os cronogramas elaborados.
Figura 6 - Arquitetura da ferramenta OOPS!

Fonte: Adaptado de Poveda-Villalón, Gómez-Pérez e Suárez-Figueroa (2014)

Amar, Gargouri e Hamadou (2016) apresentaram uma abordagem para
geração automática de ontologias de domínio básicas a partir de dicionários
padronizados em Lexical Markup Framework (LMF) que tinha como diferencial a
proposta de um processo de geração independente da língua e de domínio. Um
sistema baseado em regras foi construído e experimentos realizados no domínio dos
esportes com um dicionário LMF em língua árabe mostraram que a abordagem é
confiável.
Finalmente, Cai et al. (2016) investigaram os desafios do aprendizado de
ontologia e propuseram uma ideia original para desenvolver ontologias explorando a
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semântica implícita em folksonomies. A ideia foi posta em prática com a elaboração
de um algoritmo para descobrir conceitos de nível básico em folksonomies e usá-los
na construção de uma ontologia. Comparando com pesquisas anteriores, essa
abordagem apresentou vantagens referentes à efetividade na organização de
grande quantidade de fontes de dados da internet, à consistência e reutilização das
ontologias geradas e por considerar o contexto na geração da ontologia.
No que se refere a este trabalho, pretendeu-se experimentar o OOPS! – a
ferramenta criada por Poveda-Villalón, Gómez-Pérez e Suaréz-Figueroa (2014) – no
processo de validação da ontologia da luta de judô. A adoção dessa ferramenta
justificou-se por ser um catálogo atualizado de armadilhas conhecidas, por ser
baseada na web e usada independentemente da plataforma de desenvolvimento e
também por já ter sido usada mais de 2000 vezes por equipes de desenvolvedores
de pelo menos 48 países diferentes.

2.4 Conclusão

Nesta seção, inicialmente foram revisados trabalhos que contribuíram
decisivamente na formação de um conjunto de conceitos e formalizações
consistentes referentes ao conhecimento técnico-tático no judô, que tem ápice no
lapidado modelo técnico-tático da luta de judô elaborado por Miarka (2014).
Em seguida, tendo em vista a formulação da abordagem de mineração de
dados baseada em ontologia para análise técnico-tática de judô pretendida nesta
pesquisa, foram revisados os trabalhos considerados como estado-da-arte no uso
de mineração de dados nos esportes, no uso de métodos e ferramentas de
desenvolvimento de ontologias e na criação de ontologias.
Como visto ao longo da seção, e no diagrama apresentado pela Figura 7, os
trabalhos que influenciam esta pesquisa são destacados e justificados.
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Figura 7 - Diagrama com a intersecção dos campos de conhecimento relacionados no
trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor
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3 ONTOLOGIA DA LUTA DE JUDÔ

O objetivo desta seção é apresentar a Ontologia da Luta de Judô, um dos
objetivos secundários deste trabalho.
Inicialmente, as fases e os tipos de variáveis que caracterizam o modelo
técnico-tático da luta de judô de Miarka (2014) são apresentados em detalhes. A
ontologia apresentada neste trabalho é fortemente inspirada nesse modelo.
Finalmente, são descritos os passos do desenvolvimento da Ontologia da Luta de
Judô, realizados com o suporte do método de Noy e McGuinness (2002) para
criação de ontologias e com o uso da ferramenta de detecção de armadilhas de
ontologia (OOPS!) de Poveda-Villalón, Gómez-Pérez e Suárez-Figueroa (2014).

3.1 Modelo técnico-tático da luta de judô

Do ponto de vista da ciência do esporte, a luta de judô pode ser caracterizada
pelo conjunto de ações executadas pelos lutadores durante o período de luta. Nesse
contexto, os lutadores fazem uso de modificações contínuas e velozes de suas
ações como parte da estratégia para buscar a projeção e o controle do adversário
(FRANCHINI et al., 2008).
A combinação dessas ações técnico-táticas constitui um sistema dinâmico,
que pressupõe a formação de novas estruturas, ou fase situacionais, de combate.
Dessa perspectiva, a estratégia de luta dos judocas pode ser mais bem explicada
quando visto como um processo dinâmico de estabilidade-instabilidade-estabilidade,
resultando em crescente complexidade na prática do combate. Para esse processo,
a modelagem do combate é essencial, uma vez que facilita análises em níveis mais
elaborados da estratégia dos atletas, em razão do contexto de combate, e permite a
observação de como as interações entre os processos de estabilidade-instabilidadeestabilidade ocorrem na transição de uma fase situacional para outra (MIARKA,
2014). Frente à necessidade de representar as ações e o esforço relativo em cada
contexto de combate, recentes estudos optaram por dividir o combate em fases, com
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o intuito de melhorar a caracterização da amostra e da própria estrutura de ações
desempenhadas no combate (MARCON et al., 2010; MIARKA et al., 2012).
Nesse contexto, surge o modelo ou método de análise técnico-tática de judô
proposto por Miarka (2014), que caracteriza a luta de judô em seis fases distintas
(aproximação, pegada, ataque, defesa, luta de solo e pausa) e usa 46 grupos de
variáveis técnico-táticas para representar as ações de combate. O detalhamento
desse modelo, que serve de base para a construção da Ontologia da Luta de Judô
proposta neste trabalho, é apresentado nas subseções seguintes.

3.1.1 Fase de Aproximação na Luta em Pé

Fase que compreende o tempo entre o sinal do árbitro de início de combate
(hajime) e a realização do primeiro contato entre os atletas com a tentativa de
pegada (kumi-kata). As ações realizadas nessa fase são compostas pelos tipos de
aproximação da luta em pé:


Anteroposterior direita ou esquerda – compreende a posição própria
para confronto de tentativa de pegada, com os pés em posição
anteroposterior, com referencial ao pé colocado à frente para definição
do lado dominante que pode ser direito ou esquerdo;



Sem forma – compreende os movimentos aleatórios iniciais do
combate que não remetem à tentativa de domínio do oponente ou ao
posicionamento de preparação para ataque, com os pés em posição
anteroposterior;



Tentativa de pegada (kumi-kata) – compreende o momento em que
se inicia o contato entre os lutadores para tentar pegar o judogi do
oponente.

3.1.2 Fase de Pegada na Luta em Pé

Fase que compreende o tempo entre o primeiro contato dos atletas para
tentar realizar a pegada (kumi-kata) e a realização da pegada. As ações realizadas
nessa fase são compostas pelos tipos de pegada:
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Gola esquerda (GE) – corresponde ao agarre do atleta com uma das
mãos em qualquer parte da gola do judogi do lado esquerdo do
oponente;



Gola direita (GD) – é o inverso da gola esquerda, em que o agarre
ocorre na gola do lado direito do oponente;



Manga esquerda (ME) – corresponde ao agarre do atleta com uma
das mãos em qualquer parte da manga esquerda do oponente;



Manga direita (MD) – é o inverso da manga esquerda, em que o
agarre ocorre em qualquer parte da manga direita;



Dorsal esquerda (DE) – corresponde ao agarre em qualquer parte do
judogi do lado esquerdo da região dorsal do oponente;



Dorsal direita (DD) – é o inverso da dorsal esquerda, em que o agarre
ocorre no lado direito da região dorsal do oponente.



Faixa (F) – corresponde ao agarre do atleta com uma das mãos em
qualquer parte do obi (faixa amarrada à cintura) do oponente;



Combinações de tipos de pegadas – qualquer combinação formada
por dois dos tipos de pegadas anteriores, exemplos: DE-MD, GD-ME,
ME-MD, F-MD etc.

Figura 8 - Ilustração da divisão do judogi no protocolo de análise de local de pegada

Fonte: Adaptado de Miarka, Calmet e Franchini (2009)

Os tipos de pegadas e suas combinações apresentados acima, com exceção
do tipo de pegada na faixa (F), fazem parte do protocolo de análise de pegada
proposto por Miarka, Calmet e Franchini (2009), que é utilizado para caracterizar o
tipo de pegada no modelo de Miarka (2014). Os tipos de pegadas e combinações
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propostos nesse protocolo, incluindo o tipo de pegada na faixa, foram usados na
ontologia a ser desenvolvida neste trabalho. A Figura 8 ilustra como o judogi é
dividido.

3.1.3 Fase de Situação de Ataque/Defesa e Projeção na Luta em Pé

Fase que compreende a situação de ataque entre a preparação (tsukuri) e
execução da técnica de projeção (kake) e a situação de defesa e contra-ataque.
Nessa fase ocorrem as ações de ataque e defesa, que são caracterizadas a seguir.

3.1.3.1 Ações de ataque

Uma ação de ataque é compreendida pela execução de qualquer golpe de
judô reconhecido e permitido pelas regras da FIJ. O Instituto Kodokan – entidade
fundada por Jigoro Kano, criador do judô – classifica as técnicas reconhecidas da
seguinte forma:


Técnicas de projeção (nage-waza), que por sua vez são
subdivididas em:
o Técnicas de mão (te-waza);
o Técnicas de pé (ashi-waza);
o Técnicas de quadril (koshi-waza);
o Técnicas de sacrifício (sutemi-waza).



Técnicas de solo (ne-waza), que por sua vez são subdivididas em:
o Imobilizações (osae-komi-waza);
o Estrangulamentos (shime-waza);
o Chaves de braço (kansetsu-waza).

Entretanto, o modelo técnico-tático de Miarka (2014) faz uso de outra forma
de classificação definida por Sacripanti (1989 apud MIARKA, 2014, p. 51) que
subdivide as técnicas de judô da seguinte forma, conforme princípios biomecânicos:


Técnicas com princípio de alavanca de braço;
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Técnicas com princípio de alavanca de braço e pé;



Técnicas com princípio de alavanca de tronco e pé;



Técnicas com princípio de alavanca de tronco e braço;



Técnicas com alavanca de comprimento mínimo (realizadas sob a
altura da cintura do oponente);



Técnicas com alavanca de comprimento médio (realizadas sob o joelho
do oponente);



Técnicas com alavanca de comprimento variável 1 (realizadas da
cintura para baixo);



Técnicas com alavanca de comprimento variável 2 (realizadas sob os
maléolos do oponente);



Técnicas de imobilização;



Técnicas de estrangulamento;



Técnicas de chave de braço.

Além dessas classificações, Dopico, Iglesias-Soler e Carballeira (2014)
introduzem uma proposta de classificação e organização das técnicas de judô,
baseadas em critérios táticos e motores, com o intuito de analisar e melhorar os
processos de treinamento e de aprendizagem dessas técnicas e, assim, permitindo
uma nova perspectiva sobre as análises esportivas.
Os critérios usados na classificação são os seguintes:
a) Estrutura do movimento – com giro, sem giro ou posição de supino;
b) Base de sustentação – uma perna de apoio, duas pernas de apoio ou
apoio de costas;
c) Espaço onde o oponente é projetado – projeções para frente ou para
trás;
d) Direção da perna dinâmica – direções ipsilateral ou contralateral;
e) Zona espacial da perna dinâmica – zonas interna ou externa.
A partir desses critérios, nove grupos de técnicas de judô são apresentados
por meio da combinação desses critérios:


Técnicas com giro, projeção para frente e apoio sobre duas pernas;
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Técnicas com giro, projeção para frente e apoio sobre uma perna;



Técnicas sem giro, direção da perna ipsilateral, zona externa, projeção
para trás e apoio sobre uma perna;



Técnicas sem giro, direção da perna ipsilateral, zona interna, projeção
para trás e apoio sobre uma perna;



Técnicas sem giro, direção da perna contralateral, zona interna,
projeção para trás e apoio sobre uma perna;



Técnicas sem giro, direção da perna contralateral, zona externa,
projeção para trás e apoio sobre uma perna;



Técnicas sem giro, direção da perna contralateral, zona externa,
projeção para frente e apoio sobre uma perna;



Técnicas sem giro, projeção para frente ou para trás e apoio sobre as
duas pernas;



Técnicas de posição de supino, projeção para frente e apoio de costas.

A ontologia criada neste trabalho contempla as três classificações
apresentadas nesta subseção – Instituto Kodokan, Sacripanti (1989) e Dopico,
Iglesias-Soler e Carballeira (2014) – além de ser flexível a ponto de permitir a
inserção de novas classificações de técnicas de judô.
Os ataques provenientes de técnicas de projeção (nage-waza) são realizados
através do desequilíbrio (kuzushi) provocado no oponente e que define a direção do
golpe aplicado (CALMET, 2004; AHMAIDI, 2004; FRANCHINI et al., 2008). As
direções utilizadas no modelo de Miarka (2014), conforme apresentadas na Figura 9,
são as seguintes:


Atrás;



Frente;



Esquerda;



Direita;



Diagonal direita atrás;



Diagonal esquerda atrás;



Diagonal direita à frente;



Diagonal esquerda à frente.
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Entretanto, para facilitar o registro das anotações de lutas de judô, na
ontologia criada somente foram usadas quatro direções: diagonal direita atrás,
diagonal esquerda atrás, diagonal direita à frente e diagonal esquerda à frente.
Figura 9 - As oito direções de desequilíbrio

Fonte: Adaptado de Kudo (1972)

3.1.3.2 Ações de defesa

Uma ação de defesa compreende a resposta do defensor com o intuito de
impedir que a ação do atacante seja bem sucedida. Os tipos de ações defensivas
são as seguintes:


Esquiva (tai-sabaki) para direita – compreende o movimento de
esquiva do lado direito para o lado esquerdo, com referencial no
próprio lutador, em resposta ao ataque, sem uso de contra-ataques;
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Esquiva (tai-sabaki) para esquerda – compreende o movimento de
esquiva do lado esquerdo para o lado direito, com referencial no
próprio lutador, em resposta ao ataque, sem uso de contra-ataques;



Bloqueio – movimento em que o lutador que sofre o ataque usa o
próprio corpo para bloquear o corpo do lutador que realiza o ataque;



Contra-ataque

–

os

contragolpes

compreendem

as

técnicas

resultantes de antecipações das ações do oponente e execução de
técnica de ataque.

3.1.4 Fase de Luta em Solo

Fase que compreende o período em que os dois lutadores caracterizam a
movimentação com objetivo de executar técnicas de luta em solo (ne-waza),
conforme previsto pela regra.
A luta de solo costuma acontecer como consequência da execução de
alguma técnica, geralmente técnica de sacrifício (sutemi-waza), que não resulta em
pontuação. Entretanto, um competidor não pode realizar um ataque falso com o
intuito somente de levar a luta para o solo. Se o árbitro detectar tal atitude, o atleta é
penalizado com shido.

3.1.5 Fase de Pausa

Fase que compreende o período entre o sinal de interrupção de combate
(mate) e o sinal de reinício do combate (hajime). Durante esse período é facultado
aos competidores receber instruções de seus treinadores, que só então podem se
manifestar verbalmente.
Durante a fase de pausa, o árbitro pode avaliar ou modificar/cancelar a
pontuação de alguma técnica válida, além de atribuir penalizações aos competidores
quando cometerem alguma falta. Entretanto, a avaliação/modificação de pontuação
pode ser realizada com a luta em andamento.
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3.2 Construção da ontologia

A Ontologia da Luta de Judô criada neste trabalho foi escrita em OWL por
meio da ferramenta de edição de ontologias Protégé 5.0.0 (MUSEN, 2015). Seu
processo de construção foi baseado no método de Noy e McGuinness (2002). O
desenvolvimento da ontologia em cada fase do método utilizado é apresentado nas
subseções seguintes.

3.2.1 Passo 1 – Determinar o domínio e o escopo da ontologia

Essa etapa é realizada respondendo questões básicas, do tipo: qual é o
domínio que a ontologia deve cobrir? Para que a ontologia deve ser usada? Outro
jeito de determinar o escopo da ontologia é definindo uma lista de questões de
competência, que são questões nos quais uma base de conhecimento
fundamentada na ontologia deve ser capaz de responder.
Esta ontologia pretende cobrir conceitos relacionados à luta de judô, como:
tipos de pegada, técnicas de ataque, ações de defesa, pontuações, punições etc. O
uso desta ontologia é pretendido, por exemplo, na montagem de uma base de dados
de lutas de judô para a realização de análise técnico-tática de judô. Espera-se que
outros pesquisadores e especialistas interessados em análise de judô possam usar
e manter esta ontologia.
A seguir, uma amostra das questões de competência que podem ser
definidas no âmbito individual:


Quais são as técnicas mais frequentes que um dado judoca costuma
aplicar para vencer um combate?



Quais são as técnicas mais frequentes que fazem um dado judoca
perder um combate?



Qual é o tipo de pegada que um determinado judoca usa mais
frequentemente?



Com um dado tipo de pegada, quais são as técnicas e direções de
ataque que um dado judoca vai usar?
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Em termos percentuais, quanto é o tempo que um dado judoca leva na
luta em pé e na luta de solo?

No âmbito geral, uma amostra dessas questões poderia ser definida assim:


Qual é o judoca que toma menos punições em uma dada competição?



Qual é o tempo médio de combate em uma dada competição?



Quais são as técnicas mais frequentes que judocas de uma dada
nacionalidade costumam aplicar para vencer os combates?



Em termos percentuais, quantos combates terminam com ippon em
uma dada competição?

3.2.2 Passo 2 – Considerar a reutilização de ontologias existentes

Pode ser muito benéfico considerar outras ontologias existentes e considerar
a possibilidade de refinar e estender alguma ontologia relacionada ao domínio que
se deseja trabalhar. Existem inúmeras ontologias disponíveis que podem facilmente
ser importadas nos ambientes de desenvolvimento de ontologias mais difundidos.
Não foi encontrada uma ontologia sobre a luta de judô que pudesse ter sua
reutilização avaliada. Porém, existe a SUMO Sports Ontology (TEKNOWLEDGE e
ARTICULATE SOFTWARE, 2016), estendida da ontologia de alto nível SUMO (NEIL
e PEASE, 2001), que possui uma classe contendo a definição do conceito de judô e
que poderia ser o ponto de partida desta ontologia. No entanto, por essa ontologia
estar escrita em SUO-KIF (Standard Upper Ontology Knowledge Interchange
Format), não seria possível utilizar a ferramenta de detecção de armadilhas de
ontologias OOPS!. Portanto, o que pode ser feito ao concluir este trabalho é verificar
a possibilidade de converter o código da ontologia gerado em OWL para SUO-KIF e
assim integrar a Ontologia da Luta de Judô a SUMO Sports Ontology.

3.2.3 Passo 3 – Enumerar os termos importantes da ontologia

O objetivo desta etapa é definir uma lista com todos os termos do domínio
que se deseja conceituar. A lista deve ser abrangente e não é necessário se
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preocupar se haverá sobreposição de conceitos, quais as relações entre os termos,
quais as propriedades que os conceitos possam ter, ou mesmo se os termos são
classes ou propriedades.
Após o levantamento bibliográfico das regras da luta de judô e do modelo
técnico-tático da luta de judô proposto por Miarka (2014), tem-se a lista de termos
importantes, conforme apresentada no Apêndice A.

3.2.4 Passo 4 – Definir as classes e a hierarquia de classes
Existem algumas abordagens de desenvolvimento da hierarquia de classes:


Top-down – começa com a definição dos conceitos mais gerais no
domínio e, a seguir, com a especialização dos conceitos;



Bottom-up – começa com a definição das classes mais específicas e,
a seguir, com o agrupamento dessas classes em conceitos mais
gerais;



Abordagem combinada – uma combinação das abordagens top-down
e bottom-up, em que inicialmente são definidos os conceitos mais
relevantes e, a seguir, generaliza-se ou especializa-se os conceitos
conforme a necessidade.

Não existe uma abordagem que seja melhor que a outra, isso depende da
visão pessoal que se tem sobre o domínio. Entretanto, a abordagem combinada é
considerada a mais fácil para os desenvolvedores de ontologias, uma vez que os
conceitos situados “no meio” da hierarquia tendem a ser os conceitos mais
descritivos do domínio (NOY e MCGUINNESS, 2002).
A Figura 10 apresenta a hierarquia de classes da Ontologia da Luta de Judô.
Por sua vez, a Figura 11 representa os relacionamentos entre as classes da
Ontologia da Luta de Judô.
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Figura 10 - Hierarquia de classes da Ontologia da Luta de Judô

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.5 Passo 5 – Definir as propriedades das classes

Após a definição de algumas (ou todas as) classes, o passo seguinte é a
definição de suas propriedades que descreverão a estrutura interna dos conceitos.
Como exemplo, as propriedades definidas para a classe Judoca são
apresentadas na Figura 12.

3.2.6 Passo 6 – Definir as facetas das propriedades

Nesta etapa, o objetivo é definir as facetas inerentes de cada propriedade das
classes, que podem ser: o tipo do valor, os valores permitidos, a cardinalidade e
outros atributos de valores que a propriedade pode conter.
A Figura 13 exemplifica as facetas da propriedade golpeJudo, um dos
atributos da classe LutaAcao.
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Figura 11 - Diagrama com relacionamentos entre as classes da Ontologia da Luta de Judô

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 12 - Propriedades da classe Judoca da Ontologia da Luta de Judô

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 13 - Facetas da propriedade golpeJudo

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2.7 Passo 7 – Criar instâncias

Criar as instâncias individuais das classes na hierarquia é a última etapa do
processo de Noy e McGuinness (2002). Para definir uma instância individual de uma
classe é necessário: a) seleção de uma classe, b) criação de uma instância
individual dessa classe, e c) preenchimento dos valores das propriedades.
No contexto desta ontologia, as instâncias devem ser criadas nos trabalhos
ou pesquisas que a utilizarem.

3.2.8 Detecção de armadilhas de ontologia

O OntOlogy Pitfall Scanner! (OOPS!) é uma nova ferramenta baseada na web
desenvolvida com o objetivo de identificar armadilhas em ontologias e, assim,
auxiliar iniciantes e especialistas em domínio pouco familiares com as lógicas de
descrição e linguagens de desenvolvimento de ontologias. A ferramenta é capaz de
identificar 32 de 40 armadilhas catalogadas (POVEDA-VILLALÓN, GÓMEZ-PÉREZ
e SUARÉZ-FIGUEROA, 2014).
Conforme visto na revisão bibliográfica (Subseção 2.3.2), as armadilhas
encontradas são classificadas conforme sua dimensão:


Estrutural – quando se trata de uma armadilha de sintaxe e semântica
formal;



Funcional – quando se relaciona ao uso pretendido pela ontologia;



Usabilidade-descritiva

–

quando

se

refere

ao

contexto

de

comunicação da ontologia.
As armadilhas também são classificadas conforme o nível de importância:


Crítica – quando é crucial eliminá-la;



Importante – quando não é crítico para o seu funcionamento embora
seja importante eliminá-la;



Menor – quando não representa um problema, porém eliminá-la
tornaria a ontologia melhor organizada e mais amigável.
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A Figura 14 ilustra a parte da interface de usuário web do OOPS! contendo as
armadilhas detectadas na primeira versão construída da ontologia. Por sua vez, a
Figura 15 mostra as armadilhas detectadas após os ajustes realizados na última
versão ontologia.
Figura 14 - Resultado da avaliação do OOPS! da 1ª versão da Ontologia da Luta de
Judô

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15 - Resultado da avaliação do OOPS! da última versão da Ontologia da Luta de
Judô

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3 Conclusão

Um dos objetivos secundários deste trabalho é o desenvolvimento da
Ontologia da Luta de Judô, apresentada nesta seção (ver Figura 11). A última
versão da ontologia pode ser acessada no repositório de ontologias WebProtege
(MUSEN, 2015), pelo link: <http://webprotege.stanford.edu/#projects/0b5b7dc68519-4d21-8358-1621b458cd7d/edit/Classes>.
Além disso, esta seção apresentou o processo de desenvolvimento da
ontologia, baseado no método de Noy e McGuinness (2002), assim como o modelo
técnico-tático da luta de judô de Miarka (2014), que inspirou sua construção.
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4 PROPOSTA DE ABORDAGEM

O objetivo desta seção é definir os procedimentos da abordagem de
mineração de dados baseada em ontologia para análise técnico-tática de judô
proposta neste trabalho.
A abordagem é dividida em três fases consecutivas: a) construção do banco
de dados de anotações de lutas de judô; b) criação da ferramenta de mineração de
dados para análise técnico-tática; e c) simulação de análise técnico-tática de judô.
Figura 16 - Fases da abordagem de mineração de dados baseada em ontologia para
análise técnico-tática de judô

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.1 Fase 1 – Construção do banco de dados de anotações de lutas de judô

É a primeira fase da abordagem proposta. Compreende a construção do
banco de dados de anotações de lutas de judô que servirá de fonte de dados para a
ferramenta de mineração de dados para análise técnico-tática de judô.
As subseções subsequentes descrevem os procedimentos definidos nesta
fase: a) definição da ontologia da luta de judô; b) modelagem do banco de dados; c)
criação do banco de dados físico; e d) carga das anotações de luta de judô no banco
de dados.

4.1.1 Procedimento 1.1 – Definição da ontologia da luta de judô

O primeiro procedimento da fase de construção do banco de dados é definir
uma ontologia da luta de judô para servir de referência no procedimento de
modelagem do banco de dados (Procedimento 1.2).
A Ontologia da Luta de Judô apresentada neste trabalho (Seção 3) é
recomendada para uso nesta proposta de abordagem. Entretanto, isso não é
obrigatório, sendo possível definir ou criar outra ontologia para uso na abordagem.

4.1.2 Procedimento 1.2 – Modelagem do banco de dados

Neste procedimento, o objetivo é criar o modelo de tabelas do banco de
dados com apoio das entidades e atributos contidos na ontologia de luta de judô
definida no Procedimento 1.1. O resultado deve ser um Diagrama de EntidadeRelacionamento (ER) para ser usado no procedimento de criação do banco de
dados físico (Procedimento 1.3).
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4.1.3 Procedimento 1.3 – Criação do banco de dados físico

Este procedimento pode ser realizado por meio de um Sistema Gerenciador
de Banco de Dados (SGBD) Relacional ou por uma ferramenta gerenciadora de
planilhas de dados. O Diagrama ER criado no Procedimento 1.2 deve ser usado na
criação das tabelas e colunas do banco de dados.
Devido aos recursos oferecidos e à conhecida robustez de um SGBD, seu
uso é recomendado nesta abordagem, em detrimento ao uso de um gerenciador de
planilhas.

4.1.4 Procedimento 1.4 – Carga das anotações de luta de judô no banco de dados

O último procedimento dessa primeira fase da abordagem é realizar o
carregamento das informações de anotações de lutas de judô obtidas no banco de
dados construído.
Esse carregamento pode ser realizado por meio de um sistema de cadastro
de anotações de lutas de judô especificamente construído para alimentar o banco de
dados, ou importando-se diretamente os dados, caso eles forem oriundos de outro
banco de dados. Eventualmente, nesse caso, algum tipo de tratamento e conversão
deve ser realizado a fim de evitar que dados inconsistentes sejam carregados.

4.2 Fase 2 – Criação da ferramenta de mineração de dados para análise técnicotática

A segunda fase da abordagem proposta trata da criação do protótipo da
ferramenta de mineração dados, que deve descobrir padrões a partir dos dados de
anotações de lutas e permitir a análise técnico-tática de um judoca.
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Os procedimentos definidos nesta fase, e que são apresentados nas
subseções subsequentes, são os seguintes: a) definição dos requisitos de análise de
desempenho; b) definição do método de mineração de dados; c) definição da técnica
de mineração de dados; e d) desenvolvimento do protótipo de ferramenta de
mineração de dados.

4.2.1 Procedimento 2.1 – Definição dos requisitos de análise de desempenho

O primeiro procedimento da fase de criação da ferramenta de mineração de
dados é definir os requisitos de análise de desempenho esportivo que devem ser
atingidos. Para dar suporte ao procedimento, esta abordagem prescreve levar em
conta a definição de objetivos de requisitos de análise de desempenho, conforme
exposto no modelo proposto por Ofoghi et al. (2013):


Descoberta de padrões de desempenho – exemplo: descrever como
um judoca pode aumentar suas chances de vencer uma luta ou
competição;



Previsão de desempenho – exemplo: prever o desempenho de um
judoca tomando como ponto de partida informações sobre seus
desempenhos anteriores ou sessões de treinamento;



Tomada de decisão em tempo real – exemplo: definir que
ações/reações ou estratégias são necessárias para um judoca
enfrentar um dado oponente em uma dada competição – o termo
“tempo real” deve ser relativizado, uma vez que, no decorrer de uma
luta, um judoca não conseguiria redefinir suas estratégias a partir de
um sistema de informações;



Descoberta de demandas – exemplo: identificar as características
que os judocas de uma dada categoria devem apresentar para orientar
a seleção de atletas que correspondam a essas características.

A definição dos requisitos de análise de desempenho segundo a classificação
de Ofoghi et al. (2013) é imprescindível para a realização do procedimento seguinte,
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referente à escolha do método de mineração de dados a ser empregado na
ferramenta.

4.2.2 Procedimento 2.2 – Definição do método de mineração de dados

O objetivo deste procedimento é definir o método de mineração de dados que
caracterizará a ferramenta de análise técnico-tática a ser criada. A definição do
método deve obedecer ao mapeamento de requisitos de análise de desempenho x
métodos de mineração de dados, proposto no modelo de Ofoghi et al. (2013) e
representado pela Tabela 1 (p. 36) – já apresentada neste trabalho (ver Subseção
2.2).
Um exemplo conforme esse modelo: se o requisito de análise de desempenho
é de “Previsão de desempenho”, consequentemente, o método de mineração de
dados da ferramenta deve ser de “Classificação” ou de “Modelagem de
Relacionamentos”.

4.2.3 Procedimento 2.3 – Definição da técnica de mineração de dados

Uma vez definido o método de mineração de dados da ferramenta de análise
técnico-tática, o procedimento seguinte é definir qual a técnica que vai implementar
esse método.
Cada técnica de mineração de dados possui características que são
intrínsecas e que podem influenciar decisivamente no atendimento dos requisitos de
análise de desempenho. Ofoghi et al. (2013) definem assim as características das
técnicas:


Interpretabilidade – é o quão facilmente os resultados obtidos podem
ser interpretados pelos especialistas em análise de dados e
profissionais do esporte;
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Precisão – é o nível de precisão e confiabilidade dos resultados
obtidos;



Flexibilidade – é o grau no qual a técnica pode ser utilizada com
diferentes parâmetros e/ou dados.

O modelo proposto por Ofoghi et al. (2013) define um valor para cada
característica da técnica que varia conforme o método de mineração de dados e o
requisito de análise de desempenho. Esse valor dá uma medida do quanto é
esperado de cada característica da técnica definida para atender o requisito de
análise. O mapeamento proposto no modelo considera três principais aspectos:
a) A quantidade de informação de resposta gerada pela análise;
b) A taxa de dependência dos resultados por técnicos e atletas que é
definida na medida em que os resultados são fundamentais na tomada
das decisões importantes;
c) O limite de tempo no qual os resultados produzidos pela análise devem
ser utilizados.
O nível de interpretabilidade da técnica é influenciado conforme a quantidade
de informação de resultado gerada pela análise – quanto maior a quantidade de
informações, mais interpretabilidade da técnica é esperada. Por sua vez, o nível de
precisão está relacionado com a taxa de dependência dos resultados – quanto mais
fundamentais são os resultados produzidos para a tomada de decisão, maior é a
precisão exigida. Por fim, o nível de flexibilidade varia conforme o limite de tempo
em que os resultados devem ser utilizados – quanto maior é o limite de tempo, mais
flexibilidade é desejada (OFOGHI et al., 2013).
Além do mapeamento de requisitos de análise de desempenho x métodos de
mineração de dados, a Tabela 1 (p. 36) também apresenta o valor de cada
característica da técnica – representado por notas conceituais (muito baixo, baixo,
médio, alto e muito alto).
O mapeamento entre os métodos de mineração de dados e as técnicas de
mineração de dados e, também, o mapeamento entre as técnicas de mineração de
dados e as características das técnicas de mineração de dados caem principalmente
no domínio da ciência da computação e, por conta disso, estão além do escopo do
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modelo de Ofoghi et al. (2013). Entretanto, a revisão de literatura sobre o uso de
mineração de dados na análise de desempenho em esportes de alto rendimento
realizada pelos mesmos autores pode sugerir algumas técnicas conforme o método
de mineração de dados definido. A Tabela 2 apresenta os métodos, as técnicas e os
esportes dos trabalhos revisados.
Tabela 2 – Uso das técnicas de mineração de dados no campo esportivo
Método
Pesquisador(es)
Técnica
Gaudreau & Blondin
(2004)

Ward

Golfe

Ball & Best (2007)

K-médias

Golfe

Chen et al. (2007)

Hierárquico de
ligação media

Natação

Woolf et al. (2007)

Mistas

Decatlo

Lamb et al. (2010)

Mapas autoorganizáveis

Basquete

Ofoghi et al. (2010)

K-médias

Ciclismo de pista

Ofoghi et al. (2010)

Naive Bayes

Ciclismo de pista

Watson (1988)

Análise discriminante
linear

Rúgbi

Smith & Spinks (1995)

Análise discriminante
linear

Remo

Jaitner et al. (2001)

Análise discriminante
linear

Salto em distância

Wilson et al. (2001)

Regressão linear

Natação

Johnson et al. (2009)

Regressões linear e
polinomial

Natação

Edelmann-Nusser et al.
(2002)

Redes neurais

Natação

Shao (2009)

Redes neurais

Aeróbica

Kahn (2003)

Redes neurais

Futebol Americano

Bhandari et al. (1997)

Regras de associação

Basquete (NBA)

Sun et al. (2010)

Regras de associação

Tênis de mesa

Agrupamento

Classificação

Modelagem de
Relacionamentos

Mineração de
Regras

Esporte

Fonte: Adaptado de Ofoghi et al. (2013)
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4.2.4 Procedimento 2.4 – Desenvolvimento do protótipo de ferramenta de mineração
de dados

Uma vez definida a técnica de mineração de dados, é possível desenvolver o
protótipo da ferramenta de análise técnico-tática, o último procedimento dessa fase
da abordagem.
Em linhas gerais, o protótipo a ser desenvolvido deve processar um conjunto
de anotações de luta de judô obtidas do banco de dados no algoritmo da técnica de
mineração de dados, apresentando, ao final, o resultado desse processamento –
que seria a descoberta de padrões desejados para satisfazer o requisito de análise
de desempenho. A Figura 17 apresenta um diagrama de fluxo de dados que esboça
as principais entradas e saídas do protótipo.
Figura 17 - Diagrama de Fluxo de Dados de esboço da arquitetura do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Fase 3 – Simulação de análise técnico-tática de judô

Enfim, a realização da simulação de análise técnico-tática de judô
compreende a terceira e última fase da abordagem proposta.
As subseções subsequentes descrevem os procedimentos desta fase, que
são os seguintes: a) descoberta de padrões das anotações de luta de judô; b)
análise técnico-tática de judô; e c) avaliação das características da técnica de
mineração de dados.
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4.3.1 Procedimento 3.1 – Descoberta de padrões das anotações de luta de judô

Para cumprir este procedimento, basta realizar o uso do protótipo da
ferramenta de mineração de dados criado para simular a descoberta de padrões a
partir do banco de dados de anotações de lutas.

4.3.2 Procedimento 3.2 – Análise técnico-tática de judô

Neste procedimento, o objetivo é analisar os padrões descobertos com o
protótipo a fim de obter informações que sejam úteis no atendimento dos requisitos
de análise de desempenho, definidos no Procedimento 2.1. Nesse momento, o uso
da ontologia de luta do judô pode ser importante na interpretação dos resultados
obtidos.
O procedimento relaciona-se com a definição de análise técnico-tática de
Lees (2002) e Miarka (2010) apresentada na Seção 2.1, além de se relacionar, no
processo KDD (Figura 2), com a etapa de Interpretação e Avaliação que extrai
conhecimento a partir dos padrões descobertos pela etapa de Mineração de Dados
(FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH. 1996).

4.3.3 Procedimento 3.3 – Avaliação das características da técnica de mineração de
dados

O

último

procedimento

desta

abordagem

trata

da

avaliação

das

características da técnica de mineração de dados utilizada no protótipo de
mineração de dados. Para tal, as notas conceituais de cada característica
(interpretabilidade, precisão e flexibilidade) da técnica empregada pelo protótipo
deve ser comparada com as notas conceituais definidas no modelo proposto por
Ofoghi et al. (2013).
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Considerando o mesmo exemplo apresentado em Procedimento 2.2, uma vez
que o requisito de análise de desempenho é de “Previsão de desempenho”, logo, é
esperado que a técnica de mineração de dados do protótipo tenha como
características: baixa interpretabilidade, alta precisão e alta flexibilidade.
Este procedimento é importante uma vez que serve como forma de validar o
modelo de mapeamento de requisitos de desempenho x métodos de mineração de
dados x características das técnicas de mineração de dados proposto por Ofoghi et
al. (2013).

4.4 Conclusão

Nesta seção, cada procedimento das três fases da abordagem de mineração
de dados baseada em ontologia para realizar análise técnico-tática de judô foi
apresentado, de modo que o objetivo geral deste trabalho começa a ser cumprido.
Esse cumprimento continua na próxima seção, em que os procedimentos
definidos guiarão a realização da prova de conceito que deve aplicar a abordagem
proposta.
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5 PROVA DE CONCEITO

Esta seção compreende a realização da primeira parte da prova de conceito,
que envolve o cumprimento dos procedimentos definidos nas Fases 1 e 2 da
abordagem de mineração de dados proposta neste trabalho. A Fase 1 compreende
os procedimentos para a construção do banco de dados de anotações de lutas de
judô. E a Fase 2, a criação da ferramenta de mineração de dados para análise
técnico-tática.
Os procedimentos da Fase 3, que realizam a simulação de análise técnicotática de judô, serão descritos na Seção 6.

5.1 Construindo o banco de dados de anotações de lutas de judô

Esta subseção descreve a realização dos procedimentos da Fase 1 da
abordagem proposta neste trabalho, que tratam da construção do banco de dados
de anotações de lutas de judô.

5.1.1 Definindo a ontologia da luta de judô

O Procedimento 1.1 da abordagem se refere à definição da ontologia de luta
de judô que deve servir de base para a modelagem do banco de dados.
Conforme recomendado no procedimento, a Ontologia da Luta de Judô,
apresentada neste trabalho (Seção 3), foi a ontologia definida para esta prova de
conceito.
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5.1.2 Modelando o banco de dados

O Procedimento 1.2 da abordagem aponta como objetivo a criação do modelo
de tabelas do banco de dados, feito com base nas entidades e atributos da
Ontologia da Luta de Judô.
A Figura 18 apresenta o Diagrama de Classes, representando os
relacionamentos entre as entidades da modelagem de banco de dados, como
resultado deste procedimento. O diagrama foi desenhado com uso da ferramenta de
apoio ao desenvolvimento de software ChangeVision Astah Professional versão
7.1.0 (Astah).

5.1.3 Criando o banco de dados físico

O Procedimento 1.3 trata da criação do banco de dados físico a ser usado na
abordagem.
A partir do Diagrama de Classes, a ferramenta Astah permite exportar no
formato de arquivo texto os comandos de definição de dados (DDL, Data Definition
Language) no padrão SQL (Structured Query Language) necessários para criação
das tabelas em um SGBD relacional. O Apêndice B contém os comandos DDL
exportados para montagem do banco de dados de anotações de lutas de judô.
O SGBD relacional utilizado na criação do banco de dados físico da prova de
conceito é o PostgreSQL versão 9.6.1 para plataforma Windows x86-64 bits.
Completando a criação do banco de dados, algumas tabelas foram
inicialmente carregadas com registros referentes às instâncias criadas de suas
respectivas entidades da Ontologia da Luta de Judô. As quantidades de instâncias
para cada entidade da ontologia são apresentadas na Tabela 3.
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Figura 18 - Diagrama de Classes - Entidades do Modelo de Luta de Judô

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 3 - Quantidade de instâncias criadas no banco de dados por entidade da ontologia
Entidade na
Ontologia
Acao

Entidade no
Banco de dados
Acao

QI

Comentário

31

AcaoTipo

AcaoTipo

7

FaseLuta
JudocaFuncao

FaseLuta
JudocaFuncao

5
2

MotivoPenalizacao

MotivoPenalizacao

30

Tecnica
TecnicaDirecao

Tecnica
TecnicaDirecao

139
8

Ações de Lutas (Gola Esquerda, Ataque, Bloqueio
etc.)
Tipos de Ação de Luta (Aproximação, Pegada,
Ataque etc.)
Fases de Luta (Aproximação, Pegada, Pausa etc.)
Tipo de função do judoca na competição (Árbitro e
Lutador)
Motivo da Penalização (Ataque falso, Aplicar
técnica proibida etc.)
Técnicas de judô (Seoi-nage, Tai-otoshi etc.)
Direções de projeção da técnica (Frente, Atrás
etc.)
Pontuações de judô (Ippon, Waza-ari, Yuko)

TecnicaPontuacao TecnicaPontuacao
Sigla:
QI = Quantidade de instâncias criadas

3

Fonte: Elaborado pelo autor

Como exemplo, os registros correspondentes às instâncias da entidade
AcaoTipo estão apresentadas na Figura 19.
Figura 19 - Registros das instâncias criadas da entidade AcaoTipo

Fonte: Elaborado pelo autor

5.1.4 Carregando as anotações de luta de judô no banco de dados

Uma vez criado o banco de dados físico, é a vez de realizar o Procedimento
1.4 que encerra a Fase 1 da abordagem – alimentar o banco de dados com
anotações de lutas de judô.
O procedimento cita que a alimentação ou carregamento do banco de dados
pode ser feito por meio de um sistema de cadastro construído especificamente para
este fim ou por meio de importação direta dos dados. Nesta prova de conceito, a
opção foi a de importar os dados diretamente no banco de dados, uma vez que as
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anotações das lutas são oriundas do arquivo pessoal do Professor Emerson
Franchini, que gentilmente as cedeu para a realização desta prova de conceito.
As anotações cedidas são de 121 lutas de judô em competições oficiais
organizadas pela FIJ, no período compreendido entre os Jogos Olímpicos de
Pequim 2008 e Londres 2012, referenciando as ações de luta de 23 atletas dentre
os mais destacados da categoria masculina com pesos -81kg. Os dados estavam na
forma de arquivos no formato XLSX (Formato XML Aberto de Planilhas da
Microsoft). É importante ressaltar que as lutas dessas anotações compreendem as
regras vigentes no período e não contemplam as modificações introduzidas desde
2017 (ver Anexo A).
A Figura 20 contém a imagem de uma das planilhas cedidas com uma
amostra das anotações das ações de luta do judoca Ole Bischof (Alemanha) contra
Leandro Guilheiro (Brasil) em luta realizada em 16/01/2011 pela competição World
Masters de Baku 2011. Com relação aos tipos de pegadas, é válido ressaltar que a
pegada é caracterizada tomando como referência o judogi do oponente, como é
definido na Ontologia de Luta de Judô. Considerando a Figura 20, por exemplo, a
pegada “Gola Esquerda” (Left Collar) significa que Bischof agarrou a gola esquerda
de Guilheiro.
Figura 20 - Amostra dos dados cedidos pelo Prof Emerson Franchini

Fonte: Arquivo pessoal do Prof. Emerson Franchini
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Para concluir o carregamento dessas anotações, uma etapa de tratamento e
conversão foi realizada para padronizar os dados.
Inicialmente, os dados das anotações originais foram convertidos ainda no
formato de planilhas, contudo, com colunas mais parecidas com as colunas das
tabelas do banco de dados físico da prova de conceito. Além disso, alguns dados
foram tratados de modo a evitar alguns erros ao carregar o banco de dados. Por
exemplo, todos os dados foram convertidos para caracteres maiúsculos, além de
algumas colunas do modelo com preenchimento obrigatório que foram preenchidas
com valores default (exemplo: a coluna “árbitro” (E) que recebeu o valor
“<ARBITRO_DESCONHECIDO>”, conforme Figura 20).
A Figura 21 mostra a imagem da planilha com uma amostra dos dados de
anotações de ações de luta convertidos e tratados.
Figura 21 - Amostra dos dados de anotações de ações de luta convertidos e tratados

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, algumas tabelas foram adicionadas ao banco de dados para
facilitar a importação desses dados convertidos no carregamento das informações
do banco de dados de anotações de lutas desta prova de conceito. A Figura 22
apresenta o Diagrama de Classes com as entidades referentes às tabelas de
conversão adicionadas.
De modo geral, a entidade ConversaoLutaAcao é a principal, pois recebe a
maior parte dos dados contidos na planilha de conversão. As entidades
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ConversaoTecnicaPontuacao,

ConversaoTecnicaDirecao,

ConversaoTecnica,

ConversaoAcaoTipo e ConversaoAcao representam tabelas acessórias que contêm
os códigos de identificação (ID) dos registros das tabelas pré-carregadas do modelo
(referentes às instâncias predefinidas pela Ontologia da Luta de Judô) para registro
da planilha de conversão. Por fim, a entidade Conversao é uma tabela de tipo para
identificar e agrupar todas as regras de conversão contidas nas demais tabelas.
Figura 22 - Diagrama de Classes - Entidades de apoio à conversão dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 23 apresenta uma amostra dos registros contidos na tabela referente
à entidade ConversaoAcao. As colunas “nome_conversao” e “nome_tipo_conversao”
apresentam, respectivamente, os nomes das ações e tipo de ações existentes nas
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anotações de lutas originais. Por sua vez, as colunas “id” e “id_tipo” apresentam,
respectivamente, os códigos ID das ações e tipos de ações do modelo de domínio
correspondentes à ação e ao tipo de ação das anotações originais.

Figura 23 - Amostra de dados da tabela referente à entidade ConversaoAcao

Fonte: Elaborado pelo autor

Após o carregamento das tabelas de conversão, finalmente o Procedimento
1.4 é concluído por meio da execução de comandos SQL. A Figura 24 mostra a
quantidade lutas e quantidade total de ações carregadas por judoca – todas as lutas
de atletas da categoria masculino -81kg.

5.2 Criando a ferramenta de mineração de dados para análise técnico-tática

Nesta subseção é relatado a realização dos procedimentos que compõem a
Fase 2 da proposta de abordagem deste trabalho – a criação do protótipo da
ferramenta de mineração de dados para análise técnico-tática.
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Figura 24 – Quantidade de Lutas e Ações anotadas por Judoca

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.1 Definindo os requisitos de análise de desempenho

O Procedimento 2.1 da abordagem determina que sejam definidos os
requisitos de análise de desempenho que a ferramenta a ser desenvolvida deve
satisfazer.
A abordagem determina a utilização da classificação de Ofoghi et al. (2013)
para definir os objetivos dos requisitos de análise de desempenho. Conforme o
modelo, os requisitos podem ter os objetivos de: a) descoberta de padrões de
desempenho; b) previsão de desempenho; c) tomada de decisão em tempo real; e
d) descoberta de demandas.
Para esta prova de conceito, os requisitos de análise de desempenho tem o
objetivo de tomada de decisão em tempo real, pois é pretendido extrair
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informações das anotações de lutas de judô que apoiem a tomada de decisões
sobre as ações/reações ou estratégias necessárias para tentar vencer um
determinado judoca em uma competição.
Um exemplo de situação real: no caso do usuário da ferramenta ser um
técnico de alguma seleção nacional de judô, e no caso de seu atleta tiver que
enfrentar o renomado judoca Teddy Rinner em alguma competição organizada pela
FIJ, o objetivo da ferramenta de mineração de dados é fornecer informações, a partir
do histórico de anotações das lutas do campeão francês, que deem suporte à
definição de alguma tática de combate.

5.2.2 Definindo o método de mineração de dados

No Procedimento 2.2 da abordagem, o objetivo é definir o método de
mineração de dados a ser empregado pela ferramenta de análise técnico-tática.
Conforme determina o procedimento, o método escolhido deve ser consistente com
o mapeamento de requisitos de análise de desempenho x métodos de mineração de
dados, proposto no modelo de Ofoghi et al. (2013).
Conforme a Tabela 1 (p. 36), que representa esse mapeamento, os métodos
de mineração de dados indicados para o requisito de análise de desempenho
esportivo

“Tomada

de

decisão

em

tempo

real”

são

“Modelagem

de

Relacionamentos” e “Mineração de Regras”.
O objetivo do método de modelagem de relacionamentos, em um ambiente
complexo, é descobrir uma função ou modelo que melhor descreve a inter-relação
entre os atributos de previsão e seus dependentes. Nessa atividade, a principal meta
é descobrir um modelo que se adapte aos dados de modo que os erros sejam
mínimos. Análise de regressão e redes neurais artificiais são alguns exemplos de
técnicas que implementam esse método. Por sua vez, o método de mineração de
regras objetiva a descoberta de regras que representem as inter-relações entre
séries de eventos ou estados. Mineração de regras de associação e mineração de
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padrões sequenciais são duas das principais técnicas que implementam o método
de mineração de regras (OFOGHI et al, 2013).
No modelo do banco de dados de anotações de lutas de judô deste trabalho
(Figura 18, p. 76), a entidade LutaAcao é responsável por registrar as ações dos
judocas em cada luta. Considerando que o requisito de análise de desempenho é
extrair informações que apoiem a tomada de decisão por alguma estratégia ou tática
de combate, descobrir regras ou padrões nas ações de luta de um dado adversário
pode satisfazer esse requisito. Sendo assim, o método de mineração de dados
definido para esta prova de conceito é o de mineração de regras.

5.2.3 Definindo a técnica de mineração de dados

O Procedimento 2.3 da abordagem trata da definição da técnica utilizada na
implementação do método de mineração de dados definido no Procedimento 2.2.
Diferentemente do procedimento anterior, não há um mapeamento no modelo
de Ofoghi et al. (2013) para definir a técnica de mineração de dados. Contudo, além
de uma lista de técnicas utilizadas nos trabalhos sobre o uso de mineração de dados
na análise de desempenho esportivo (Tabela 2, p.70), o modelo proposto indica o
nível esperado das características (interpretabilidade, precisão e flexibilidade) que a
técnica a ser utilizada deve corresponder.
Conforme apresentado na Tabela 1 (p. 36), se o requisito de análise
desempenho é “Tomada de decisão em tempo real” e o método de mineração de
dados é “Mineração de Regras”, a técnica a ser utilizada deve apresentar as
seguintes notas conceituais para:


Interpretabilidade – Muito alta;



Precisão – Alta;



Flexibilidade – Muito baixa.

Essas notas conceituais significam que:
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a) A técnica escolhida deve produzir grande quantidade de informação de
resposta – por isso a interpretabilidade é muito alta;
b) As decisões importantes são tomadas a partir dos resultados gerados
com um grau significativo de dependência – por isso a precisão é alta;
c) O limite de tempo em que os resultados serão utilizados é muito curto –
por isso a flexibilidade é muito baixa.
A revisão de literatura sobre o uso de mineração de dados nos esportes feita
por Ofoghi et al. (2013) indica que as técnicas de mineração de regras comumente
empregadas na análise de desempenho são: mineração de regras de associação
e mineração de padrões sequenciais.
De modo geral, o objetivo da mineração de padrões sequenciais é descobrir
as sequências de eventos que ocorrem com grande frequência em um conjunto de
eventos ordenados cronologicamente (OFOGHI et al., 2013). Considerando o
requisito de análise de desempenho desta prova de conceito – a tomada de
decisões sobre as ações/reações ou estratégias necessárias para tentar vencer um
determinado judoca em uma competição – logo, descobrir as sequências de ações
mais frequentes realizadas por um adversário em suas lutas pode cumprir
satisfatoriamente o objetivo. Sendo assim, a técnica de mineração de dados definida
para construir o protótipo é a de mineração de padrões sequenciais.
Por outro lado, essa escolha não exclui a opção pela técnica de mineração de
regras de associação. Por uma questão de escopo, este trabalho não vai
experimentar o uso dessa técnica. Contudo, tal caminho pode ser seguido em
trabalhos futuros.

5.2.4 Desenvolvendo o protótipo de ferramenta de mineração de dados

Nesta subseção é descrito a realização do Procedimento 2.4, o último
procedimento

da

Segunda

Fase

da

abordagem

proposta,

que

trata

do

desenvolvimento de uma versão prototípica da ferramenta de análise técnico-tática.
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Conforme prescreve o procedimento, o protótipo a ser desenvolvido deve
recuperar um conjunto de anotações de lutas de judô do banco de dados e
processar no algoritmo da técnica de mineração de dados definida – mineração de
padrões sequenciais, no caso desta prova de conceito – e apresentar os resultados
produzidos.

5.2.4.1 A técnica de mineração de padrões sequenciais

No artigo intitulado “Mineração de Padrões Sequenciais”, Agrawal e Srikant
(1995) introduzem os algoritmos AprioriAll e AprioriSome com o intuito de descobrir
padrões sequenciais contidos em um banco de dados com transações de clientes.
Um exemplo de um padrão sequencial é o caso em que clientes costumeiramente
alugam o filme “Guerra nas Estrelas”, seguido de “O Império Contra-ataca” e, por
fim, “O Retorno do Jedi”, sendo que esses filmes não necessariamente precisam ser
alugados consecutivamente – clientes que alugam outros filmes no intervalo entre
esses também sustentam o padrão sequencial. Outra característica importante é que
os elementos de um padrão sequencial nem sempre são itens únicos. “Lençol,
colcha e fronha”, seguido de “edredom” e seguido, ao final, de “cortinas e enfeites
babados” é um exemplo de padrão sequencial em que os elementos são conjuntos
de itens. É importante ressaltar que a quantidade de cada item comprado não é
considerada pelos algoritmos.
Dado um banco de dados de transações de clientes, em que cada transação
consiste de ID do cliente, horário da transação e itens comprados, sendo que
nenhum cliente realiza mais de uma transação num mesmo horário e não são
consideradas as quantidades dos itens comprados, apenas se um item foi comprado
ou não. O problema de descobrir padrões sequenciais, de modo geral, considera as
seguintes definições:
Um elemento é entendido por ser um conjunto não vazio de itens. E uma
sequência por uma lista ordenada de elementos. Levando em conta que cada item
de um elemento como um número inteiro, considera-se um elemento e por (e1, e2 ...
en), onde ex é um item. Além disso, considera-se uma sequência s por {s1, s2 ...
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sn}, onde sx é um elemento. Pode-se dizer que uma sequência {a1, a2 ... an} está
contida em outra sequência {b1, b2 ... bn} se existem número inteiros i1 < i2 < ... < in
tal que o elemento a1  bi1, a2  bi2, ..., an  bin.
Por exemplo, a sequência {(3) (4 5) (8)} está contida em {(7) (3 8) (9) (4 5 6)
(8)}, uma vez que (3)  (3 8), (4 5)  (4 5 6) e (8)  (8). Por outro lado, a sequência
{(3) (5)} não está contida em {(3 5)}, e vice-versa. Em um conjunto de sequências,
uma sequência s é máxima se s não está contida em nenhuma outra sequência.
Desse modo, todas as transações de um cliente podem ser consideradas
como uma sequência, em que cada transação corresponde a um conjunto de itens –
ou um elemento – e a lista de transações ordenadas cronologicamente
correspondem a uma sequência. Chamando tal sequência de transações de um
cliente por sequência-cliente, considera-se que um cliente sustenta uma
sequência s se s está contida em sua sequência-cliente. Assim, a sustentação para
uma sequência, num banco de dados de sequências-clientes, é definida pela fração
do total de clientes que sustentam essa sequência.
Assim, o problema da mineração de padrões sequenciais, dado um banco de
dados qualquer com transações de clientes, é descobrir as sequências máximas
dentre todas as sequências que apresentam certa fração mínima de sustentação.
Cada sequência máxima representa um padrão sequencial. E toda sequência que
satisfaz a restrição mínima de sustentação é chamada de sequência grande.
A Tabela 4 apresenta um exemplo de um banco de dados de transações
ordenadas por código ID do cliente e data de transação. A Tabela 5 é a versão
desse banco de dados de transações na forma de sequências-clientes. E a Tabela 6
mostra as sequências máximas ou os padrões sequenciais obtidos nesse exemplo,
considerando um índice de sustentação mínimo de 25% – logo, sequências que são
sustentadas por no mínimo 2 clientes.
O padrão sequencial {(30) (90)} é sustentado pelos clientes 1 e 4. Apesar do
cliente 4 ter comprado os itens (40 70) entre o período de compra dos itens 30 e 90,
ele sustenta o padrão {(30) (90)}, pois também são procurados padrões que não são
necessariamente contíguos. Por sua vez, o padrão sequencial {(30) (40 70)} é
sustentado pelos clientes 2 e 4. O cliente 2 comprou o item 60 junto com os itens 40
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e 70, entretanto, ele sustenta esse padrão, uma vez que (40 70) é um subconjunto
de (40 60 70).
Ainda nesse exemplo, a sequência {(10 20) (30)} não satisfaz o índice mínimo
de sustentação, pois é sustentada somente pelo cliente 2. E as sequências {(30)},
{(40)}, {(70)}, {(90)}, {(30 40)}, {(30 70)} e {(40 70)}, embora sejam sustentadas por
pelo menos 2 clientes, não são sequências máximas e não consideradas como
resposta para padrão sequencial nesse exemplo.
Tabela 4 – Base de dados de Clientes ordenada por ID e Data de Transação

ID Cliente
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5

Data Transação
25/06/2016
30/06/2016
10/06/2016
15/06/2016
20/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
30/06/2016
25/07/2016
12/06/2016

Itens Comprados
30
90
10, 20
30
40, 60, 70
30, 50, 70
30
40, 70
90
90

Fonte: Adaptado de Agrawal e Srikant (1995)

Tabela 5 – Versão no formato sequência-cliente da base de dados de Clientes

ID Cliente
1
2
3
4
5

Sequência-cliente
{(30) (90)}
{(10 20) (30) (40 60 70)}
{(30 50 70)}
{(30) (40 70) (90)}
{(90)}

Fonte: Adaptado de Agrawal e Srikant (1995)

Tabela 6 – Conjunto de sequências máximas obtidas das sequências-clientes

Padrões sequenciais com suporte > 25%
{(30) (90)}
{(30) (40 70)}
Fonte: Adaptado de Agrawal e Srikant (1995)
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5.2.4.2 Implementação do algoritmo de mineração de padrões sequenciais

AprioriAll é o primeiro de uma série de algoritmos que foram projetados para
descobrir padrões sequenciais em bancos de dados de sequências. Fournier-Viger
et al. (2017) citam que alguns dos algoritmos mais conhecidos são:


GSP – Generalized Sequential Pattern (SRIKANT e AGRAWAL, 1996);



SPADE – Sequential PAttern Discovery using Equivalence classes
(ZAKI, 2001);



SPAM – Sequential PAttern Mining (AYRES et al., 2002);



PrefixSpan – Prefix-projected Sequential pattern mining (PEI et al.,
2004);



LAPIN – LAst Position INduction Sequential PAttern Mining (YANG e
KITSUREGAWA, 2005);



CM-SPAM –

Co-ocurrence Map

– Sequential PAttern

Mining

(FOURNIER-VIGER et al., 2014); e


CM-SPADE – Co-ocurrence Map – Sequential PAttern Discovery using
Equivalence classes (FOURNIER-VIGER et al., 2014).

Fournier-Viger et al. (2014) compararam o desempenho dos algoritmos GSP,
PrefixSpan, SPADE, SPAM, CM-SPADE e CM-SPAM. A conclusão foi que CMSPAM e CM-SPADE desempenharam bem mais rápidos que os demais, sendo que
CM-SPADE obteve o melhor desempenho.
Sequential Pattern Mining Framework (SPMF) (FOURNIER-VIGER et al.,
2014; FOURNIER-VIGER et al., 2016) é a maior coleção de implementações de
algoritmos de mineração de padrões sequenciais de código aberto que se tem
conhecimento. São mais de 120 algoritmos para descoberta de padrões em banco
de dados, tais como padrões sequenciais, regras sequenciais, padrões periódicos,
conjunto de itens frequentes e regras de associação. A biblioteca de algoritmos do
SPMF é desenvolvida na linguagem Java. O código-fonte está liberado sob a
Licença Pública Geral GNU versão 3 (GPLv3) (FOURNIER-VIGER et al., 2017).
A biblioteca SPMF contém as implementações dos algoritmos CM-SPADE e
CM-SPAM. Apesar de CM-SPADE ter apresentado melhor desempenho, a
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implementação da técnica de mineração de padrões sequenciais que será usada
nesta prova de conceito é a do algoritmo CM-SPAM.
O principal motivo para a escolha do CM-SPAM é o fato da sua
implementação na SPMF permitir a especificação de parâmetros opcionais na
execução do algoritmo que não estão disponíveis na implementação do CM-SPADE.
Sabe-se que o CM-SPADE desempenha melhor, porém o desempenho de CMSPAM é bastante satisfatório. Além disso, as opções de execução disponíveis
podem facilitar no objetivo do requisito de análise de desempenho. Eis as opções:


Tamanho de padrão mínimo – especifica o número mínimo de itens
que os padrões descobertos devem conter;



Tamanho de padrão máximo – especifica o número máximo de itens
que os padrões descobertos devem conter;



Itens obrigatórios – especifica um conjunto de itens que devem
aparecer em todos os padrões descobertos.

Um senão sobre a biblioteca SPMF é que todos os algoritmos de mineração
de padrões sequenciais disponíveis retornam todas as sequências grandes
descobertas com o índice de sustentação mínimo informado, não fazendo
distinção se a sequência é máxima ou não.

5.2.4.3 Anotações de lutas de judô adaptadas para base de sequências

Uma vez definido como implementar a técnica de mineração de padrão
sequencial que será base do protótipo, o desafio seguinte é definir como adaptar os
dados de anotações de lutas de judô na estrutura de uma base de dados de
sequências.
Conforme descrito na subseção 5.2.4.1, tal base é constituída por um
conjunto de sequências, sendo que cada sequência é formada por uma lista de
elementos ordenados cronologicamente. Cada elemento constitui um conjunto não
vazio de itens.
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Para construir uma base de sequências, de modo a possibilitar a execução do
algoritmo de mineração de padrões sequenciais, as seguintes adaptações são
consideradas:


Item – é cada ação de luta realizada pelo mesmo judoca;



Elemento – é um conjunto de ações de luta consecutivas realizadas
pelo mesmo judoca entre um comando do árbitro de hajime/yoshi e
outro de mate/sonomama/soremade. Eventualmente, se o judoca
repetir alguma ação desde o hajime, essa ação delimita o conjunto de
ações anteriores, marcando o início de um novo conjunto de ações até
o próximo comando do árbitro ou até repetir alguma outra ação nesse
ínterim. Essa quebra no conjunto de ações é necessária porque é uma
premissa do algoritmo um elemento não conter itens repetidos;



Sequência – são todos os conjuntos de ações (ou elementos)
realizados pelo mesmo judoca em uma mesma luta.

É importante ressaltar que a limitação imposta pela premissa do algoritmo em
não permitir que um elemento contenha itens repetidos pode causar implicações nos
resultados obtidos com a mineração de dados. Se fosse possível ter, de alguma
forma, itens repetidos num mesmo elemento, os padrões sequenciais descobertos
seriam distintos em alguma medida.
Outra consideração importante é referente às ações de ataque. No modelo do
banco de dados de anotações de judô, uma ação de ataque é caracterizada pela
técnica de judô aplicada, a direção do ataque e, eventualmente, a pontuação
avaliada pelo árbitro. De modo a possibilitar que as técnicas e as direções dos
ataques realizados nas lutas sejam consideradas no processo de descoberta de
padrões sequenciais, o conjunto “ação de ataque + técnica + direção” será
considerado como uma única ação. Analogamente, uma eventual pontuação
também será considerada como ação única, incluída no conjunto de ações logo a
seguir do item referente à ação de ataque.
A Figura 25 contém a representação da tabela do banco de dados referente à
entidade LutaAcao, responsável por armazenar as anotações de todas as ações
realizadas em uma luta. Por sua vez, a Figura 26 apresenta uma amostra desses
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registros, referentes às ações do judoca marroquino Safouane Attaf realizadas em
uma luta contra o australiano Brent Iverson, válida pela competição World
Championships Paris 2011. Na Figura 26, para melhor entendimento, os códigos ID
foram substituídos pela respectiva descrição.
Figura 25 - Tabela referente à entidade LutaAcao

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 26 - Amostra de registros de ações de luta da tabela referente à entidade LutaAcao

Fonte: Elaborado pelo autor

Tomando esses registros como exemplo, o elemento seria formado pelo
conjunto
PEGADA)

de

ações:

{(ANTEROPOSTERIOR

(MANGA ESQUERDA

ESQUERDA)

E MANGA DIREITA)

(TENTATIVA

DE

(ATAQUE+DEASHI-

HARAI+ESQUERDA) (WAZA-ARI) (TENTATIVA DE ATAQUE) (ATAQUE+KUZUREKESA-GATAME) (WAZA-ARI)}.
Na implementação do algoritmo CM-SPAM da biblioteca SPMF, a base de
sequências é processada na forma de arquivo de texto simples. Esse arquivo deve
ser construído de modo que cada sequência é uma linha, terminada pelo valor “-2”
para representar o fim da sequência. Por sua vez, cada elemento é representado por
todos os números inteiros, separados por um espaço em branco, delimitados pelo
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valor “-1”. Por fim, cada item é representado por um número inteiro. A Figura 27
contém o arquivo de texto gerado para representar a base de sequências das lutas
do judoca alemão Olef Bichof.

Figura 27 - Arquivo texto da base de sequência do judoca Olef Bichof

Fonte: Elaborado pelo autor

Para processar a busca por padrões sequenciais, o protótipo a ser
desenvolvido deve, então, construir um arquivo de texto respeitando essa estrutura
para representar a base de sequências das anotações de lutas de um dado judoca.
Para tal, é designado um número inteiro para cada ação possível definida no modelo
de anotações de luta de judô. O candidato natural para essa representação é o
conteúdo da coluna ID da tabela correspondente à entidade Acao – conforme
apresentado na Figura 28. Contudo, haveria um problema para representar as ações
de ataque no formato “ação de ataque + técnica + direção”. Sendo assim, as tabelas
correspondentes às entidades MpsItem (Item de Mineração Padrão Sequencial) e
MpsItemTipo (Tipo de Item de Mineração Padrão Sequencial) foram adicionadas ao
banco de dados, com o intuito de atribuir um valor numérico inteiro único para cada
ação, cada combinação “ação de ataque + técnica + direção” e cada pontuação
definida no modelo.
A Figura 29 contém a representação das entidades MpsItemTipo e MpsItem,
além de seus relacionamentos com as entidades Acao, Tecnica, TecnicaDirecao e
TecnicaPontuacao no modelo do banco de dados. Por sua vez, a Figura 30
apresenta uma amostra de registros da entidade MpsItem, representando o
mapeamento Ação de Luta x Item da base de sequências referente a algumas ações
contidas no banco de dados. A coluna “id” contém o valor numérico inteiro que será
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usado para representar os itens na base de sequências. Ainda na Figura 30, para
melhor entendimento, os demais códigos ID foram substituídos pela respectiva
descrição.

Figura 28 - Tabela referente à entidade Acao

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 29 - Diagrama de Classes – Mapeamento dos relacionamentos entre as entidades
MpsItemTipo, MpsItem, Acao, Tecnica, TecnicaDirecao e TecnicaPontuacao no banco de
dados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 30 - Amostra de registros da entidade MpsItem

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.4.4 Arquitetura do protótipo de ferramenta de mineração de dados

Após definir como adaptar os dados de anotações de lutas de judô na
estrutura de uma base de dados de sequências, então, é possível finalizar a
construção do protótipo de ferramenta de mineração de dados.
Para esta prova de conceito, a ferramenta terá o nome de JudoDataMining e
será construída na linguagem Java versão do ambiente de execução JavaSE-1.8
(jdk1.8.0_121),

por

meio

da

ferramenta

de

IDE (Integrated

Development

Environment, Ambiente de Desenvolvimento Integrado) Eclipse Java EE version
Neon.2 Release (4.6.2).
O modelo de domínio da ferramenta, apresentado na Figura 31, é composto
pelas seguintes entidades:


AcaoTipoQuebra – contém os códigos ID referentes aos tipos de
ações de luta que determinam uma quebra de elemento na sequência
da luta;



Judoca – representa um judoca no modelo;



LutaAcao – representa a anotação de cada ação de luta no modelo;



SequenceDatabase – representa uma base de sequências (todas as
sequências de um judoca);
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Sequence – é cada sequência da base de sequências, uma sequência
corresponde a uma luta do judoca;



Element – representa cada elemento de uma sequência, um elemento
é a representação de um conjunto de itens, ou ações de luta;



PadraoSequencial – a representação de um padrão sequencial
descoberto;



Elemento – é cada elemento, conjunto de itens ou ações de luta, de
um padrão sequencial.

Figura 31 - Diagrama de Classes - Modelo de domínio da ferramenta JudoDataMining

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 32 apresenta um diagrama dispondo os pacotes e as classes de
JudoDataMining. As principais classes são descritas a seguir:


JudoDataMining – realiza o experimento de mineração de dados
desta prova de conceito;



AnalisadorTecnicoTatico – principal classe, disponibiliza o método
que executa a análise técnico-tática de um judoca, realizando a
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mineração de padrões sequenciais a partir do conjunto de ações de
luta desse judoca;


CMSPAM – classe interpretadora que implementa o algoritmo CMSPAM de mineração padrão sequencial a ser utilizado na classe
AnalisadorTecnicoTatico, o algoritmo é fornecido pela biblioteca SPMF
(ver pacote spmf na Figura 30).



LutaSequenceDatabaseBuilder – constrói a base de dados de
sequências (representado por SequenceDatabase) a partir de um
conjunto de Ações de Lutas;



SequenceDatabaseArquivo – cria um arquivo de base de sequências
no formato exigido pela implementação do algoritmo de mineração de
dados da biblioteca SPMF;



TraducaoPadraoSequencialSPMFArquivo – cria um arquivo com os
padrões sequencias retornados pelo algoritmo de mineração de dados,
porém, já traduzido com o nome das Ações de Luta em vez dos valores
numéricos inteiros que representam cada Item na base de sequências;



JudocaRepository – retorna dados de Judocas do banco de dados;



LutaAcaoRepository – retorna dados das Ações de Luta de um dado
Judoca do banco de dados;



MPSItemRepository – retorna dados contendo o mapeamento entre
as Ações de Luta x Itens de base de sequências.

A Figura 33 apresenta o Diagrama de Classes exibindo os atributos e
comportamentos e os relacionamentos dessas classes.
A Figura 34, por sua vez, mostra o Diagrama de Sequências que descreve o
cenário de realização da análise técnico-tática das lutas de um dado judoca.
Por fim, a Figura 35 apresenta o Diagrama de Sequências que descreve o
cenário de descoberta de padrões de sequenciais a partir de um conjunto de Ações
de Luta de um judoca.
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Figura 32 - Diagrama de Pacotes e Classes da ferramenta JudoDataMining

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 33 - Diagrama de Classes da ferramenta JudoDataMining

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 34 - Diagrama de Sequência – Realização de análise técnico-tática das lutas de um
judoca

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 35 - Diagrama de Sequência - Descoberta de padrões de sequenciais a partir de um
conjunto de Ações de Luta de um judoca

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3 Conclusão

Esta seção apresentou o detalhamento da primeira parte da realização da
prova de conceito referente à proposta de abordagem de mineração de dados para
análise técnico-tática de judô deste trabalho. Conforme apresentado na Seção 4, a
abordagem proposta constitui o cumprimento de uma série de procedimentos, que
foram divididos em 3 fases: 1) construção do banco de dados de anotações de lutas
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de judô, 2) criação da ferramenta de mineração de dados; e 3) simulação de análise
técnico-tática de judô. Essa primeira parte da prova de conceito envolve a realização
dos procedimentos definidos nas Fases 1 e 2 da abordagem. A segunda parte da
prova de conceito referente aos procedimentos da Fase 3 será detalhada a seguir,
na Seção 6.
Além disso, nesta seção ficou cumprido o segundo objetivo secundário
proposto neste trabalho (ver subseção 1.2.1), que trata justamente da construção do
protótipo de ferramenta de mineração de dados descrito.
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS

Esta seção compreende a realização da segunda parte da prova de conceito,
que envolve o cumprimento dos procedimentos definidos na Fase 3 da abordagem
de mineração de dados proposta neste trabalho.
A decisão de descrever a realização dessa última fase da abordagem em uma
seção separada da que descreve as fases anteriores se dá justamente porque os
procedimentos objetivam simular o uso da ferramenta para, em seguida, verificar se
os resultados são úteis e, por fim, avaliar se as características da técnica de
mineração de dados é compatível com o definido no modelo de Ofoghi et al. (2013).
Sendo assim, o detalhamento desses procedimentos justifica o título desta seção.

6.1 Simulando a análise técnico-tática de judô

A realização dos procedimentos da Fase de Simulação de análise técnicotática de judô, a terceira e última fase da proposta de abordagem, é descrita nas
subseções a seguir. Os procedimentos realizados são os seguintes: a) descoberta
de padrões das anotações de luta de judô; b) análise técnico-tática de judô e c)
avaliação das características da técnica de mineração de dados.

6.1.1 Descobrindo padrões das anotações de luta de judô

Conforme descrito no Procedimento 3.1 da abordagem, basta realizar o uso
do protótipo da ferramenta de mineração de dados construída para simular a
descoberta de padrões sequenciais a partir dos dados de anotações de lutas
provenientes do banco de dados.
O equipamento utilizado para realizar as simulações é um Dell Vostro 3500
com processador Intel® Core™ i7 M 640 @ 2.80GHz, memória RAM de 6,00 GB,
tipo de sistema de 64 bits e Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro.
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As simulações foram realizadas por meio de um programa-roteiro escrito para
executar a ferramenta de mineração de dados, implementada na classe
AnalisadorTecnicoTatico, para cada judoca selecionado, com os seguintes passos:


Realizar um laço de repetição, executando a ferramenta, inicialmente,
passando o valor 100% no parâmetro de índice de sustentação e, a
cada repetição, diminuir 10% no valor do índice de sustentação até
chegar a 30% ou o tempo de execução da repetição anterior ter
excedido o limite de 2 segundos.



Realizar o mesmo laço da repetição anterior, porém, executando a
ferramenta passando também o valor 4 no parâmetro de tamanho
mínimo do padrão sequencial. Com esse parâmetro, a ferramenta
somente vai retornar os padrões sequenciais descobertos com no
mínimo 4 itens.



Realizar novamente o mesmo laço da repetição anterior, porém,
passando o valor numérico inteiro correspondente ao Item IPPON no
parâmetro de itens obrigatórios, ao invés de passar valor no parâmetro
de tamanho mínimo de padrão sequencial. Com esse parâmetro, a
ferramenta somente vai retornar os padrões sequenciais descobertos
contendo IPPON.

Na tabela 7, são descritos os passos do programa-roteiro em português
estruturado.
Como é possível notar, existem alguns números considerados “mágicos” na
definição desse programa-roteiro.
O primeiro deles é o valor 4 definido para o parâmetro de tamanho mínimo do
padrão sequencial, utilizado no segundo laço de repetição. O motivo desse número
é porque para conquistar uma pontuação, no mínimo, um judoca deve realizar 3
ações: uma ação de aproximação, uma ação de pegada e a ação de ataque. Como
a pontuação também é considerada um item na base de dados sequenciais, logo, a
hipótese é que qualquer padrão sequencial envolvendo a conquista de alguma
pontuação deve ter o tamanho mínimo de 4 itens.
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O segundo valor “mágico” é valor de 10% que é diminuído do parâmetro de
índice de sustentação, a cada execução do laço de repetição. O motivo desse
número é porque a maior quantidade de lutas anotadas por um judoca no banco de
dados é 10. Sendo assim, para esse judoca com 10 lutas, o valor mínimo de índice
de sustentação mais adequado seria 10%, que representaria um único padrão
sustentado ao menos em uma luta.
Tabela 7 - Descrição em português estruturado do programa-roteiro de execução da
ferramenta no experimento

// 1º laço
judoca = x;
indiceSustentacao = 100%;
faça: {
executar AnalisadorTecnicoTatico com parâmetros (judoca,
indiceSustentacao);
se tempo de execução > 2 segundos então quebre o laço;
indiceSustentacao = indiceSustentacao – 10%;
} (enquanto indiceSustentacao > 30%);
// 2º laço
indiceSustentacao = 100%;
tamanhoPadraoMinimo = 4;
faça: {
executar AnalisadorTecnicoTatico com parâmetros (judoca,
indiceSustentacao, tamanhoPadraoMinimo);
se tempo de execução > 2 segundos então quebre o laço;
indiceSustentacao = indiceSustentacao – 10%;
} (enquanto indiceSustentacao > 30%);
// 3º laço
indiceSustentacao = 100%;
itensObrigatorios = código do Item IPPON;
faça: {
executar AnalisadorTecnicoTatico com parâmetros (judoca,
indiceSustentacao, itensObrigatorios);
se tempo de execução > 2 segundos então quebre o laço;
indiceSustentacao = indiceSustentacao – 10%;
} (enquanto indiceSustentacao > 30%);
Fonte: Elaborado pelo autor

O terceiro valor considerado “mágico” é o valor mínimo de 30% para o
parâmetro de índice de sustentação. Durante os testes de execução da ferramenta
na fase de desenvolvimento, o tempo de execução degradava demasiadamente com
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índice de sustentação 20% ou inferior, levando horas para finalizar a execução em
algumas simulações. Provavelmente, essa degradação do tempo de execução é por
conta da quantidade de lutas de cada judoca, do tamanho médio de itens e
elementos contidos em cada sequência e da quantidade de itens possíveis no
universo da aplicação – parâmetros que influenciam no desempenho do algoritmo de
mineração de dados.
O último valor “mágico”, o tempo de 2 segundos como limite para execução
da ferramenta, é devido também aos testes realizados na fase de desenvolvimento
que apontaram que, nas execuções com duração próxima de 2 segundos, o número
de padrões sequenciais descobertos foi por volta de 300 mil. Portanto, esse limite foi
imposto para que não sejam gerados arquivos imensos – o maior deles de 1,3 Gb,
com 57,5 milhões de padrões descobertos, já traduzidos – e uma quantidade de
informações tão demasiada que custe muito para analisar.
A Tabela 8 contém a relação dos judocas selecionados no programa-roteiro
com os respectivos números de lutas anotadas no banco de dados e o valor de
índice de sustentação mínimo considerado.
Tabela 8 – Judocas selecionados, número de lutas e índices de sustentação mínimos
usados no programa-roteiro

Nome do judoca

Número de
Índice de sustentação mínimo
lutas
Olef Bichof
10
30%
Leandro Guilheiro
10
30%
Antoine Valois-Fortier
9
30%
Guillaume Elmont
8
30%
Alain Schmitt
7
30%
Travis Stevens
6
30%
Emmanuel Lucenti
5
30%
Islam Bozbayev
4
30%
Takahiro Nakai
3
80% (*)
Tomislav Marijanović
2
70% (*)
(*) Devido a pouca quantidade de lutas anotadas no banco de dados, o índice de
sustentação mínimo desses judocas foi ajustado de modo a evitar a degradação do
tempo de execução da ferramenta.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para análises posteriores, a ferramenta de mineração de dados registra em
um arquivo CSV (Comma-Separated Values, Valores Separados por Vírgulas) as
seguintes informações de cada execução:


Nome do judoca;



Índice de sustentação;



Tamanho mínimo do padrão sequencial (se informado);



Itens obrigatórios (se informados);



Quantidade de padrões descobertos;



Tempo de execução do algoritmo (em segundos);



Tempo de execução da geração do arquivo de tradução (em
segundos); e



Nome do arquivo contendo os padrões descobertos.

Uma cópia dos dados do arquivo CSV gerado após a execução do programaroteiro, na forma de tabela, está disponível no Apêndice C.

6.1.2 Análise técnico-tática de judô

O Procedimento 3.2 da abordagem proposta trata da realização da análise
dos padrões descobertos com a ferramenta de mineração de dados, com o objetivo
de extrair informações que sejam úteis no atendimento dos requisitos de análise de
desempenho, definidos no Procedimento 2.1.
Conforme definido na subseção 5.2.1, as informações a serem obtidas dos
padrões sequenciais descobertos pela ferramenta devem cumprir o requisito de
apoiar a tomada de decisões sobre as ações/reações ou estratégias necessárias
para tentar vencer um determinado judoca em uma competição.
No contexto desta prova de conceito, a tarefa do analista técnico-tático é
buscar a extração dessas informações.
oferece dois recursos.

Para apoiá-lo nessa tarefa, o protótipo
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O primeiro recurso é o arquivo de padrões sequenciais descobertos com os
itens já traduzidos na forma de ações de luta. Como o arquivo é no formato CSV,
uma ferramenta de edição de planilhas eletrônicas pode ser usada facilmente abrir
esse arquivo. No arquivo, cada linha constitui de 5 colunas referentes a um padrão
sequencial descoberto:


SUST. – contém o número de lutas que sustentam o padrão
sequencial;



ELEMENTOS – contém a quantidade de elementos do padrão
sequencial;



AÇÕES – contém a quantidade de itens (as ações de luta) do padrão
sequencial;



AÇÕES_ÚNICAS – contém a quantidade de itens não repetidos do
padrão sequencial;



PADRÃO – a descrição do padrão sequencial descoberto.

O segundo recurso também é um arquivo CSV contendo algumas estatísticas
simples extraídas do arquivo de padrões sequenciais descobertos. Esse arquivo
contém os seguintes tipos de informações:


ITEM/ELEMENTO – contém a descrição de um item (ação de luta) ou
elemento ocorrido nos padrões sequenciais descobertos;



TIPO – descreve se o conteúdo da coluna anterior se refere a um item
ou elemento;



TAMANHO – contém o tamanho (número de itens) do elemento, caso
se referir a um item, terá sempre o valor 1;



OCORRÊNCIAS – mostra o número total de ocorrências do item ou
elemento nos padrões sequenciais descobertos;



OCORRÊNCIAS UNICAS – mostra o número total de ocorrências não
repetidas num mesmo padrão dentro do conjunto de padrões
sequenciais descobertos.

A Figura 36 contém um exemplo do arquivo de padrões sequenciais
descobertos, com os 20 padrões sequenciais referentes ao judoca Antoine Valois-
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Fortier, com índice de sustentação 80%, sem restrição de tamanho mínimo de
padrão ou itens obrigatórios.
A Figura 37, por sua vez, apresenta o conteúdo do arquivo de estatísticas
simples extraído do arquivo de padrões sequenciais descobertos exibidos na Figura
36.
Para um resultado semelhante ao desse exemplo, em que é viável identificar
visualmente os padrões sequenciais descobertos, possivelmente um analista
técnico-tático não teria dificuldades em separar os padrões sequenciais que podem
ser úteis na tomada de alguma decisão estratégica de combate a Antoine ValoisFortier. Facilmente verifica-se, a partir dessa simulação, que “Anteroposterior Direita”
é o tipo de aproximação que o judoca canadense está acostumado e que seu tipo de
pegada preferido é “Gola Esquerda e Manga Direita”.
Figura 36 - Padrões sequenciais descobertos para Valios-Fortier com índice de sustentação
80%

Fonte: Elaborado pelo autor

Contudo, ao considerar a amostra de simulações realizadas nesta prova de
conceito, temos algumas estatísticas simples a respeito das quantidades de padrões
sequenciais descobertos, apresentadas na Tabela 9.
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Figura 37 – Estatísticas simples dos padrões sequenciais descobertos para Valois-Fortier
índice 80%

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9 – Estatísticas das quantidades de padrões sequenciais descobertos nas
simulações realizadas

Simulações
173

Mínima por
Simulação
0

Máxima por
Simulação
5.757.309

Média
168.815,8

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma simulação com número de padrões sequenciais descobertos mais
próximos aos da média da amostra é a do judoca Alain Schmitt com índice de
sustentação 80%, com restrição de tamanho mínimo de padrão 4, sem itens
obrigatórios, que retornou 216.916.
Ao consultar o arquivo de estatísticas simples dos padrões sequenciais
descobertos na simulação de Schmitt, facilmente verifica-se que “Anteroposterior
Direita” é o tipo de aproximação mais utilizado. Além disso, o judoca francês gosta
de fazer pegada “Gola Esquerda e Manga Direita” e sua técnica preferida é o “Seoinage” atacando na direção “Atrás Esquerda”. O conteúdo desse arquivo pode ser
visto na Figura 38.
Neste momento, uma ponderação é válida. Identificar o tipo de pegada ou
técnica preferida de algum judoca, a partir de um banco de dados como o que foi
construído nesta prova de conceito, é trivial. Com alguns comandos simples de SQL
é possível se chegar a essas mesmas conclusões de modo mais fácil do que
fazendo mineração de padrões sequenciais.
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Portanto, um ponto que ficou emergente, logo após se deparar com os
resultados das simulações realizadas nesta prova de conceito, é o desafio em extrair
informações inusitadas dos padrões sequenciais descobertos. Caso contrário, o
custo de uma ferramenta de mineração de padrões sequenciais não se justifica, uma
vez que informações semelhantes podem ser extraídas através de um sistema
simples de consulta ao banco de dados. Essa ponderação é feita para tornar
evidente o tipo de informação que se espera extrair dos padrões sequenciais.
Continuando com a análise sobre as estatísticas dos padrões sequenciais de
Schmitt, com a ajuda de uma ferramenta de edição de planilhas para aplicar o filtro
contém “ATAQUE+” na coluna “ITEM/ELEMENTO”, foi possível identificar os
elementos contendo alguma ação de ataque ocorrida nos padrões sequenciais
descobertos. É possível verificar esses elementos identificados na Figura 39.
Figura 38 – Estatísticas simples dos padrões sequenciais descobertos para Schmitt índice
80% tamanho mín. 4

Fonte: Elaborado pelo autor

Recordando que para esta prova de conceito, um elemento do padrão
sequencial contém o conjunto de ações de lutas realizadas desde o comando
Hajime até o próximo comando Mate ou até alguma ação de luta se repetir, forçando
a quebra do elemento. Assim, esses elementos identificados nos padrões
sequenciais indicam a sequência de ações que Schmitt procura realizar até encaixar
a sua técnica preferida.
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Figura 39 - Filtro nas estatísticas simples dos padrões sequenciais descobertos para
Schmitt índice 80% tamanho mín. 4

Fonte: Elaborado pelo autor

Levando em conta o objetivo do requisito de análise de desempenho da prova
de conceito – o apoio à tomada de decisões em tempo real – esse tipo de
informação pode ser útil na formulação de alguma tática para anular a estratégia de
luta do francês. A posse desse tipo de informação com certa antecedência de
alguma competição, considerando a probabilidade de cruzar com Alain Schmitt no
chaveamento, pode viabilizar sessões de treinos em que o sparring pode ser
orientado a seguir os padrões de luta do judoca francês, de modo a habituar um
competidor ao seu estilo de luta.
Portanto, considerando que não se tem a distinção se uma sequência é
máxima ou grande – devido à implementação do algoritmo – e considerando o caso
de uma simulação que retorna uma quantidade enorme de padrões sequenciais
descobertos, inviabilizando, assim, a tarefa de identificar visualmente os padrões
que podem ser úteis, é sugerida – além do uso das estatísticas simples – a
aplicação de alguns filtros, que podem ser facilmente realizados com o apoio de uma
ferramenta de edição de planilhas:
a) Filtrar pelo maior índice de sustentação, o maior número de elementos
e o maior número de ações;
b) Filtrar pelo maior índice de sustentação, o maior número de elementos
e o maior número de ações únicas;
c) Filtrar pelo maior número de elementos, o maior número de ações
únicas e o maior número de ações;
d) Filtrar pelo maior número de ações únicas, o maior número de
elementos e o maior número de ações;
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e) Filtrar por aqueles que contêm alguma ação de ataque (exemplo:
aplicando na coluna PADRÃO o filtro “ATAQUE+”), o maior índice de
sustentação e o maior número de elementos;
f) Filtrar por aqueles que contêm alguma ação de ataque (exemplo:
aplicando na coluna PADRÃO o filtro “ATAQUE+”), o maior número de
elementos, o maior número de ações únicas e o maior número de
ações.
As Figuras 40 a 45 apresentam os padrões sequenciais identificados, após
aplicar os filtros sugeridos, sobre os 216.916 padrões descobertos na simulação
sobre as anotações de luta do judoca Alain Schmitt.
A Tabela 10 (p. 116) contém todos os 25 padrões sequenciais identificados
após a aplicação dos filtros.
Com um número de padrões sequenciais selecionados como esse – no caso,
25 – a tarefa de análise deixa de ser inviável. Considerando que cada padrão
sequencial representa um conjunto de sequência de ações repetidas num número
de lutas conforme o índice de sustentação parametrizado, a análise dos padrões
sequenciais filtrados pode revelar informações úteis a respeito do comportamento de
luta do judoca estudado.
Por exemplo, em 19 dos 25 padrões sequenciais filtrados, ocorre a ação de
luta “POSIÇÃO DEFENSIVA” no penúltimo elemento, seguido em todas as ocasiões
de um elemento com a ação “TENTATIVA DE PEGADA”. Nesses 19 padrões, a
“POSIÇÃO DEFENSIVA” ocorreu nos padrões com 10 ou 11 elementos.
É comum um judoca adotar posturas mais defensivas de combate quando
está em vantagem no placar ou simplesmente porque está cansado e tentando se
preservar para buscar um novo ataque decisivo. Uma interpretação possível para o
fato da ocorrência da ação de “POSIÇÃO DEFENSIVA” nos padrões sequenciais
que se estendem até 11 elementos é a de que o atleta cansou. Com o conhecimento
desse tipo de informação, é possível calcular o tempo médio de luta em que 10 ou
11 elementos de ações ocorrerão e prever o momento em que Alain Schmitt
começaria a se cansar. Logo, se o adversário do francês tiver melhor preparo físico,
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pode levar alguma vantagem em um eventual confronto, adotando algum tipo de
estratégia mais agressiva nesses momentos de fragilidade.
Por fim, um recurso que pareceu ser interessante nas simulações de
mineração de padrões sequenciais realizadas nesta prova de conceito é a opção de
definir itens obrigatórios nos padrões a serem descobertos.
Conforme descrito na definição do programa-roteiro, o item “IPPON” foi
considerado nas simulações de busca de padrões sequenciais dos judocas
selecionados. Um dado interessante é que somente a simulação de 3 judocas
retornou padrões sequenciais com o item “IPPON”, todos eles com índice de
sustentação de 30%. Este trabalho não tem o levantamento do percentual de Ippon
conquistados sobre o total de lutas de cada judoca, mas é possível interpretar que,
considerando que todos os judocas selecionados competem nas competições mais
difíceis organizadas pela FIJ, esses judocas são os mais eficazes da amostra –
conquistaram a pontuação máxima em 30% das lutas que fizeram. A Figura 46
apresenta o número de padrões descobertos – ver coluna “NUM_PADROES” – com
o item “IPPON” realizados nas simulações dos judocas Leandro Guilheiro, Antoine
Valois-Fortier e Travis Stevens com índice de sustentação de 30%. É valido notar
que o valor “2722” mostrado na coluna “ITENS_OBRIGATORIOS” é o valor referente
ao item “IPPON” no banco de dados.
A Figura 47 exibe os 25 padrões sequenciais mais relevantes com “IPPON”
descobertos na simulação do Leandro Guilheiro. E a Figura 48 mostra as estatísticas
obtidas sobre esses padrões.
Neste momento, novamente, é valida a ponderação de que alguns comandos
simples de SQL seriam suficientes para descobrir que Guilheiro, Valois-Fortier e
Stevens conquistam Ippon em 30% de suas lutas. Entretanto, a mineração de
padrões sequenciais permite uma maneira de identificar os tipos de ações que
antecedem a conquista da pontuação máxima. No caso do judoca brasileiro, os
padrões sequenciais descobertos nas simulações não indicaram qual seria a técnica
utilizada para atingir a pontuação, mas existem outras informações úteis que podem
ser obtidas.
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Figura 40 - Exemplo do filtro 1 – o maior índice de sustentação, o maior número de elementos e o maior número de ações

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 41 - Exemplo do filtro 2 – o maior índice de sustentação, o maior número de elementos e o maior número de ações únicas

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 42 - Exemplo do filtro 3 – o maior número de elementos, o maior número de ações únicas e o maior número de ações

Fonte: Elaborado pelo autor

115

Figura 43 - Exemplo do filtro 4 – o maior número de ações únicas, o maior número de elementos e o maior número de ações

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 44 - Exemplo do filtro 5 – os que contêm alguma ação de ataque, o maior índice de sustentação e o maior número de elementos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 45 - Exemplo do filtro 6 – os que contêm alguma ação de ataque, o maior número de elementos, o maior número de ações únicas e o
maior número de ações

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 10 - Padrões sequenciais filtrados na simulação de Alain Schmitt, com índice de sustentação 80% e tamanho mínimo de padrão 4
LS
7

E
4

I
5

IU
5

7

4

7

4

6

11

14

5

6

11

14

5

6

11

14

5

6

11

14

5

Padrão Sequencial
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS
ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE
PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA
ESQUERDA E MANGA DIREITA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
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(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA
ESQUERDA E MANGA DIREITA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA,
ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE
PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE
PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA,
ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (POSIÇÃO DEFENSIVA)
(TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA,
ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA)
(TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA,
ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (POSIÇÃO DEFENSIVA)
(TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA,
TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA)
(TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (POSIÇÃO DEFENSIVA)
(TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA)
(TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR
DIREITA)
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(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS
ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS
ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA
ESQUERDA E MANGA DIREITA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA
ESQUERDA E MANGA DIREITA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (TENTATIVA DE PEGADA, GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA, ATAQUE+SEOI-NAGE+ATRÁS ESQUERDA)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA E MANGA
DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (POSIÇÃO DEFENSIVA) (TENTATIVA DE PEGADA)

Siglas:
LS = Número de lutas que sustenta o padrão
E
= Número de elementos do padrão
I
= Número de itens (ações de luta) do padrão
IU
= Número de itens únicos (não repetidos) do padrão

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 46 - Judocas com padrões sequenciais contendo o item IPPON

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 47 - Padrões sequenciais com IPPON descobertos na simulação de Guilheiro com
índice de 30%

Fonte: Elaborado pelo autor

As estatísticas apontaram dois tipos de ações de aproximação

–

Anteroposterior Esquerda e Anteroposterior Direita – e três tipos de pegadas –
Manga Esquerda e Manga Direita, Gola Esquerda e Manga Direita, Gola Esquerda,
ressaltando que o referencial da pegada é o judogi do oponente – tipicamente
realizadas por Guilheiro antes de conquistar o Ippon. Contudo, no arquivo de
padrões sequenciais, ao aplicar o filtro “GOLA ESQUERDA) (IPPON)” na coluna
“PADRÃO”, o maior número de padrões sequenciais – 16 – foram selecionados.
Analogamente,

para

“MANGA

ESQUERDA

E

MANGA

DIREITA”,

foram

selecionados 2 padrões, e para “GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA”, 1 padrão
apenas.
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Figura 48 - Estatísticas dos padrões sequenciais com IPPON na simulação de Guilheiro
com índice de 30%

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 11 apresenta todos os 16 padrões sequenciais selecionados após
aplicar o filtro “GOLA ESQUERDA) (IPPON)”.
Esses 16 padrões sequenciais em que a ação de pegada “Gola Esquerda”
antecede o elemento com o item Ippon apresentam um dado interessante. Em 8
desses 16 padrões sequenciais, um tipo de pegada diferente da pegada “Gola
Esquerda” – no caso, “Gola Esquerda e Manga Direita” e “Manga Esquerda e Manga
Direita” – acontece nos elementos antecedentes.
Uma interpretação possível para essa descoberta é que Leandro Guilheiro
costuma iniciar os combates com as pegadas de “Gola Esquerda e Manga Direita”
ou “Manga Esquerda e Manga Direita”, mas leva o combate de modo a fazer a
pegada “Gola Esquerda” somente mais adiante, quando realiza seu ataque que
costuma lhe dar a pontuação máxima.
Tirando o surpreendente fato de que o brasileiro consegue ser mais efetivo
com tipos de pegadas realizadas com uma das mãos, em vez das duas, o tipo de
estratégia apontado nos padrões sequenciais mais eficazes de Leandro Guilheiro
pode indicar a seus adversários como formular táticas defensivas para contrapor
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Tabela 11 – Padrões sequenciais identificados após o filtro “GOLA ESQUERDA) (IPPON)” na simulação de Leandro Guilheiro

LS E I
3 4 5
3 4 5

IU
5
5

Padrão Sequencial
(ANTEROPOSTERIOR ESQUERDA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(ANTEROPOSTERIOR ESQUERDA) (MANGA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA)
(IPPON)
(GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(ANTEROPOSTERIOR ESQUERDA) (TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(ANTEROPOSTERIOR ESQUERDA) (MANGA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(ANTEROPOSTERIOR ESQUERDA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(TENTATIVA DE PEGADA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(MANGA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(ANTEROPOSTERIOR ESQUERDA) (GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(TENTATIVA DE PEGADA) (GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(MANGA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(GOLA ESQUERDA E MANGA DIREITA) (GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(ANTEROPOSTERIOR DIREITA, GOLA ESQUERDA) (IPPON)
(GOLA ESQUERDA) (IPPON)

3 4 5
5
3 4 4
4
3 4 4
4
3 4 4
4
3 3 4
4
3 3 4
4
3 3 4
4
3 3 4
4
3 3 3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3 2 3
3
3 2 2
2
Siglas:
LS = Número de lutas que sustenta o padrão
E
= Número de elementos do padrão
I
= Número de itens (ações de luta) do padrão
IU = Número de itens únicos (não repetidos) do padrão
Fonte: Elaborado pelo autor
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essa habilidade. Uma dessas táticas seria a de sempre buscar dominar sua manga
direita, de modo a impedir que ele faça a pegada “Gola Esquerda”.
Concluindo esse procedimento referente à verificação se os padrões
sequenciais descobertos nas simulações do protótipo podem ser úteis no
atendimento dos requisitos de análise de desempenho, é evidente que um
estrategista de judô, de posse dos mesmos recursos utilizados nesta prova de
conceito, pode descobrir diversas informações úteis, além das que foram
apresentadas neste trabalho.
Se o objetivo do protótipo de ferramenta de mineração de padrões
sequenciais é fornecer meios para extrair informações que apoiem a tomada de
decisões em tempo real, de modo a possibilitar a formulação de táticas e estratégias
para contrapor adversários em competições de judô, então é possível afirmar que,
baseado no experimento deste trabalho, esse objetivo pode ser atingido.

6.1.3 Avaliando as características da técnica de mineração de dados

A avaliação das características da técnica de mineração de dados utilizada no
protótipo é o objetivo do último procedimento da abordagem proposta. Conforme
determina o Procedimento 3.3, isso deve ser feito comparando as notas conceituais
de cada característica (interpretabilidade, precisão e flexibilidade) da técnica
empregada pelo protótipo com as notas conceituais definidas no modelo proposto
por Ofoghi et al. (2013).
Conforme definido na realização do Procedimento 2.3 da abordagem (ver
Subseção 5.2.3), a técnica de mineração de padrões sequenciais deve apresentar
as seguintes notas conceituais para as características:


Interpretabilidade – Muito alta – pois são produzidos grandes
quantidades de informação de resposta;



Precisão – Alta – pois há um alto grau de dependência entre os
resultados gerados e as decisões importantes tomadas;
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Flexibilidade – Muito baixa – pois o limite de tempo de utilização dos
resultados é muito curto.

A verificação se as expectativas das características da técnica de mineração
de dados empregada no protótipo são satisfeitas será norteada pela definição da
própria característica, segundo o modelo proposto, e pelo desempenho observado
pelo protótipo nesta prova de conceito.

a) Avaliando a interpretabilidade

Segundo o modelo de Ofoghi et al. (2013), a interpretabilidade de uma técnica
está relacionada ao quão facilmente os resultados obtidos podem ser interpretados
pelos especialistas.
No caso desta prova de conceito, os resultados são padrões sequenciais
constituídos de uma série de elementos – ou conjuntos de itens – consecutivos,
representando as ações de lutas de judô. O fato dos resultados não serem na forma
de valores numéricos e não demandarem alguma interpretação na leitura, uma vez
que os padrões são representados pelas ações de luta, é um ponto que torna fácil a
interpretação. Além disso, um especialista em judô está amplamente familiarizado
com os termos que denominam as ações de luta, favorecendo ainda mais sua
interpretabilidade. E se houver alguma dificuldade ou dúvida em alguma ação de
luta, a ontologia da luta de judô selecionada para fundamentar o modelo do banco
de dados serve como apoio nesses momentos.
Sendo assim, é possível justificar que a interpretabilidade da técnica de
mineração de padrões sequenciais é muito alta, uma vez que, tendo o entendimento
do que um padrão sequencial representa, sua interpretação acontece sem
dificuldades.
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b) Avaliando a precisão

Para Ofoghi et al. (2013), a precisão de uma técnica é atribuída ao nível de
precisão e confiabilidade dos resultados obtidos.
No caso deste experimento, os resultados obtidos têm a forma de padrões
sequenciais, que representam as séries de conjuntos de ações de lutas que
acontecem com certa frequência. De modo prático, o que um padrão sequencial
revela é o mesmo que um técnico de judô descobriria ao assistir uma ou mais vezes
as lutas de um judoca ou, em outras palavras, ao realizar a anotação dessas lutas.
Consequentemente, qualquer decisão de estratégia de combate será tomada com
base nas informações que forem descobertas por esse técnico.
Tomando as anotações das lutas de judô armazenadas no banco de dados
como precisas e confiáveis, é possível considerar que os resultados manterão esses
mesmo níveis. Contudo, para atestar essa precisão, é necessário realizar na prática
as estratégias de combate definidas com base nas informações extraídas dos
padrões sequencias descobertos na mineração de dados. Como esse exercício não
faz parte do escopo deste trabalho, não é possível justificar a alta precisão da
técnica de mineração de dados utilizada no protótipo.

c) Avaliando a flexibilidade

Ofoghi et al. (2013) definem a flexibilidade conforme o grau no qual a técnica
de mineração de dados pode ser utilizada com diferentes parâmetros ou dados.
Além disso, os autores definem que a flexibilidade da técnica é muito baixa
porque, com base no modelo que propõem, o requisito de análise de desempenho é
“tomada de decisão em tempo real” e o método de mineração de dados é
“mineração de regras”. É por conta do requisito de análise de desempenho definido
que se considera muito curto o limite de tempo de utilização dos resultados.
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Contudo, há que se relativizar o termo “tempo real” do requisito de análise de
desempenho desta prova de conceito. Os padrões sequenciais são descobertos
sobre uma base de sequências montada a partir das anotações das lutas passadas
de um dado judoca. O tempo limite para fazer uso dos padrões sequenciais
descobertos é, nesse caso, até o início do combate, quando as estratégias já devem
ter sido decididas entre o atleta e seu técnico.
A técnica de mineração de padrões sequenciais, de fato, não permite
variações quanto aos parâmetros e os dados utilizados. O índice de sustentação é
parâmetro obrigatório, pois é o dado que elege se um padrão sequencial é válido.
Os demais parâmetros existentes – tamanho mínimo de padrão e itens obrigatórios
– são recursos disponíveis pela implementação do algoritmo, mas não são
obrigatórios. Quanto aos dados processados, é obrigatório que estejam na forma de
uma base de sequências. Como visto nesta prova de conceito, os dados de
anotações de lutas tiveram que ser adaptados para viabilizar o uso da técnica na
análise técnico-tática.
Conforme verificado nas simulações realizadas no experimento (Apêndice C),
a relação número de padrões sequenciais descobertos / tempo de execução (média
de 150.000 padrões por segundo) é muito satisfatória, quando os índices de
sustentação e/ou o número de lutas processadas não são tão baixos. O tempo de
execução degrada quando o número de padrões sequenciais descobertos é
demasiadamente grande – acima de centenas de milhões. Considerando o tempo
que seria necessário para um analista trabalhar em cima dos resultados obtidos, que
podem ser grandes conforme o índice de sustentação informado, o uso da técnica
não inviabilizaria a análise técnico-tática.
Sendo assim, a flexibilidade da técnica de mineração de dados pode ser
justificada como muito baixa, devido ao exposto sobre os parâmetros e os dados
utilizados e quanto ao tempo limite de utilização dos resultados obtidos.
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6.2 Conclusão

Nesta seção foi apresentado o detalhamento da segunda parte da realização
da prova de conceito referente aos procedimentos da Fase 3 da proposta de
abordagem de mineração de dados para análise técnico-tática de judô deste
trabalho.
Conforme visto, essa segunda parte da prova de conceito compreendeu as
seguintes atividades: a) a realização das simulações de uso do protótipo de
ferramenta de mineração de padrões sequenciais; b) a análise dos padrões
sequenciais descobertos objetivando verificar o cumprimento dos requisitos de
análise de desempenho esportivo definidos na prova de conceito; e c) a verificação
do atingimento das expectativas referentes às características da técnica de
mineração de padrões sequenciais, conforme definidas no modelo de mapeamento
de requisitos de análise de desempenho e métodos de mineração de dados
proposto por Ofoghi et al. (2013).
Em linhas gerais, a prova de conceito deste trabalho justifica a validade da
abordagem de mineração de dados baseada em ontologia para análise técnicotática de judô, uma vez que o requisito de análise de desempenho definido pode ser
atingido pela técnica de implementação do método de mineração de dados
selecionados, seguindo os mapeamentos propostos no modelo de Ofoghi et al.
(2013). Quanto à validação das características da técnica de mineração de dados,
puderam ser verificadas as expectativas das características interpretabilidade e
flexibilidade. A exceção é a característica de precisão, pois sua verificação
demandaria outro tipo de experimento não previsto no escopo deste trabalho.
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7 CONCLUSÃO

A composição de uma série de procedimentos, remontando uma proposta de
abordagem de mineração de dados baseada em ontologia para realizar análise
técnico-tática das anotações de lutas de judô foi o principal objetivo deste trabalho. A
realização de uma prova de conceito, cumprindo cada procedimento descrito na
abordagem, culminou na construção do protótipo de uma ferramenta de mineração
de dados para apoio na realização desse objetivo.
Conforme descrito ao longo da Seção 5, o protótipo empregou a técnica de
mineração de padrões sequenciais para descobrir padrões a partir de uma base de
dados de anotações de lutas de judô, com o objetivo de gerar informação útil que
permitisse a tomada de decisões sobre ações/reações ou estratégias necessárias
para tentar vencer um determinado adversário em uma competição. Simulações de
uso do protótipo e posteriores análises dos resultados obtidos, conforme
apresentados na Seção 6, justificaram que o uso da técnica de mineração de
padrões sequenciais produz essas informações necessárias para satisfazer o
requisito de análise de desempenho desejado. A única ressalva é com relação à
característica de precisão da técnica empregada: é necessário praticar as decisões
estratégicas de combate de judô tomadas a partir dos padrões sequenciais
descobertos para verificar a precisão dos resultados, o que não fez parte do escopo
deste trabalho. Contudo, é possível afirmar que, em linhas gerais, o objetivo principal
foi atingindo, uma vez que a prova de conceito realizada conseguiu validar a
abordagem proposta.
Além desse objetivo geral, este trabalho propôs dois objetivos secundários: a)
o desenvolvimento de uma ontologia da luta de judô (apresentado na Seção 3); e b)
a construção do protótipo de uma ferramenta baseada em mineração de dados para
realizar análise técnico-tática de judô (apresentado na Seção 5). Conforme visto,
ambos os objetivos foram cumpridos.
Quanto às contribuições esperadas por este trabalho, a primeira delas se
refere ao ineditismo de relacionar o uso de Inteligência Artificial (IA) com a
modalidade esportiva do judô. Pelo menos, nenhum exemplo de trabalho com esse
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tema foi encontrado nas pesquisas bibliográficas realizadas. Por este trabalho ser o
primeiro que envolve IA e judô, e também por meio da Ontologia da Luta de Judô
desenvolvida e/ou da abordagem proposta, espera-se que sejam realizadas futuras
pesquisas sobre o assunto. Uma última contribuição é a validação do modelo de
mapeamento de requisitos de análise desempenho e métodos de mineração de
dados, proposto por Ofoghi et al. (2013). O modelo fundamentou parte significativa
dos procedimentos desta abordagem de mineração de dados e, conforme visto na
prova de conceito, demonstrou ser bastante adequado na orientação dos métodos
de mineração de dados mais indicados para atender os requisitos de análise de
desempenho esportivo.
Entretanto, este trabalho apresenta algumas limitações que merecem ser
destacadas.
Uma limitação é quanto ao uso da técnica mineração de padrões sequenciais
verificada na Fase 3 de Simulação de análise técnico-tática de judô prevista na
abordagem. Dependendo da (pouca) quantidade de anotações de lutas por judoca
armazenada na base de dados, o uso da ferramenta fica inviabilizado devido ao
tempo de execução degradado e/ou ao astronômico número (na ordem de centenas
de milhões) de padrões sequenciais resultantes.
Outra limitação é referente ao fato de não ter sido possível verificar o nível de
precisão e confiabilidade dos padrões sequenciais descobertos neste experimento.
Para tal verificação, seria necessário praticar a tomada de decisões de estratégia de
judô a partir das informações úteis obtidas na análise técnico-tática feita com a
ferramenta. Isso é uma limitação do escopo deste trabalho que deve ser
considerada.
Contudo, é possível vislumbrar alguns caminhos que podem se desdobrar a
partir da conclusão deste trabalho.
O primeiro caminho é consequente da limitação destacada acima. A
realização de um estudo que teste se as informações extraídas dos padrões
sequenciais descobertos funcionam, de fato, para tomar decisões estratégicas de
combate de judô. De tal forma, poderia se verificar qual a precisão da técnica de
mineração de padrões sequenciais para esse fim.
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O segundo caminho é a aplicação desta abordagem de análise técnico-tática
de judô com uso de outras técnicas ou métodos de mineração de dados. Durante a
realização da prova de conceito, foi percebida a oportunidade de uso das técnicas
de mineração de conjunto de itens e de mineração de regras de associação com a
mesma finalidade. Além disso, o modelo de Ofoghi et al. (2013) também orienta o
uso de métodos de modelagem de relacionamentos para atender a requisitos do tipo
de tomada de decisões em tempo real. Sendo assim, é incentivada a realização de
futuros trabalhos seguindo esse caminho, que também contribuiriam para aumentar
o número de pesquisas sobre o uso de IA no judô.
O terceiro caminho envolve, em vez de aplicar simplesmente, adaptar a
abordagem proposta neste trabalho para outras modalidades esportivas. O modelo
de requisitos de análise de desempenho e métodos de mineração de dados de
Ofoghi et al. (2013), que fundamenta a abordagem, demonstrou ser bastante
consistente e, além disso, entende-se que o uso da ontologia para apoiar a
construção da ferramenta é bastante benéfico, uma vez que deu origem ao modelo
do banco de dados e auxiliou no entendimento da luta de judô e na interpretação
dos resultados obtidos no experimento.
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APÊNDICE A – Lista de termos importantes do domínio da luta de judô
Fase de Aproximação
Fase de Pegada
Fase de Ataque
Fase de Defesa
Fase de Combate em solo
Fase de Pausa
Aproximação anteroposterior direita
Aproximação Anteroposterior esquerda
Aproximação sem forma
Tentativa de pegada
Pegada na gola direita
Pegada na gola esquerda
Pegada na manga direita
Pegada na manga esquerda
Pegada na região dorsal direita
Pegada na região dorsal esquerda
Pegada na faixa
Técnicas de Alavanca de braço
Técnicas de Alavanca de braço e pé
Técnicas de Alavanca de tronco e pé
Técnicas de Alavanca de tronco e braço
Técnicas de Alavanca de comprimento mínimo
Técnicas de Alavanca de comprimento médio
Técnicas de Alavanca de comprimento variável 1
Técnicas de Alavanca de comprimento variável 2
“Técnicas com giro, projeção para frente e apoio sobre duas pernas”
“Técnicas com giro, projeção para frente e apoio sobre uma perna”
“Técnicas sem giro, direção da perna ipsilateral, zona externa, projeção para trás e
apoio sobre uma perna”
“Técnicas sem giro, direção da perna ipsilateral, zona interna, projeção para trás e
apoio sobre uma perna”
“Técnicas sem giro, direção da perna contralateral, zona interna, projeção para trás
e apoio sobre uma perna”
“Técnicas sem giro, direção da perna contralateral, zona externa, projeção para trás
e apoio sobre uma perna”
“Técnicas sem giro, direção da perna contralateral, zona externa, projeção para
frente e apoio sobre uma perna”
“Técnicas sem giro, projeção para frente ou para trás e apoio sobre as duas pernas”
“Técnicas de posição de supino, projeção para frente e apoio de costas”
Técnicas de Imobilização (osaekomi-waza)
Técnicas de Chave de braço (kansetsu-waza)
Técnicas de Estrangulamento (shime-waza)
Técnicas de mão (te-waza)
Técnicas de pé (ashi-waza)
Técnicas de quadril (koshi-waza)
Técnicas de sacrifício (sutemi-waza)
Direção do desequilíbrio atrás
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Direção do desequilíbrio frontal
Direção do desequilíbrio direita
Direção do desequilíbrio esquerda
Direção do desequilíbrio atrás direita
Direção do desequilíbrio atrás esquerda
Direção do desequilíbrio frontal direita
Direção do desequilíbrio frontal esquerda
Defesa com esquiva (tai-sabaki)
Defesa com bloqueio
Defesa com contra-ataque
Judogi
Ippon
Waza-ari
Yuko
Comando de início de luta (hajime, yoshi)
Comando de pausa de luta (mate, sono-mama)
Comando de fim de luta (sore-made)
Penalização leve (shido)
Penalização grave (hansoku-make)

139

APÊNDICE B – Comandos DDL para montagem do banco de dados de
anotações de lutas de judô
CREATE TABLE CONVERSAO (
cd_conversao INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100)
);
ALTER TABLE CONVERSAO ADD CONSTRAINT PK_CONVERSAO PRIMARY KEY (cd_conversao);
CREATE TABLE CONVERSAO_ACAO (
cd_conversao INT NOT NULL,
nome_tipo_conversao VARCHAR(100) NOT NULL,
nome_conversao VARCHAR(100) NOT NULL,
nome VARCHAR(100),
id INT,
id_tipo INT
);
ALTER TABLE CONVERSAO_ACAO ADD CONSTRAINT PK_CONVERSAO_ACAO PRIMARY KEY
(cd_conversao,nome_tipo_conversao,nome_conversao);
CREATE TABLE CONVERSAO_ACAO_TIPO (
cd_conversao INT NOT NULL,
nome_conversao VARCHAR(100) NOT NULL,
nome VARCHAR(100),
id INT
);
ALTER TABLE CONVERSAO_ACAO_TIPO ADD CONSTRAINT PK_CONVERSAO_ACAO_TIPO PRIMARY KEY
(cd_conversao,nome_conversao);
CREATE TABLE CONVERSAO_LUTA_ACAO (
cd_conversao INT NOT NULL,
id_luta INT NOT NULL,
sequencia INT NOT NULL,
momento_inicio VARCHAR(12),
momento_fim VARCHAR(12),
quem_faz VARCHAR(100),
quem_sofre VARCHAR(100),
acao_tipo VARCHAR(100),
acao VARCHAR(100),
tecnica VARCHAR(100),
direcao INT,
pontuacao VARCHAR(100)
);
ALTER TABLE CONVERSAO_LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT PK_CONVERSAO_LUTA_ACAO PRIMARY KEY
(cd_conversao,id_luta,sequencia);
CREATE TABLE CONVERSAO_TECNICA (
cd_conversao INT NOT NULL,
nome_conversao VARCHAR(100) NOT NULL,
nome VARCHAR(100),
id INT
);
ALTER TABLE CONVERSAO_TECNICA ADD CONSTRAINT PK_CONVERSAO_TECNICA PRIMARY KEY
(cd_conversao,nome_conversao);
CREATE TABLE CONVERSAO_TECNICA_DIRECAO (
cd_conversao INT NOT NULL,
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id_conversao INT NOT NULL,
id INT NOT NULL
);
ALTER TABLE CONVERSAO_TECNICA_DIRECAO ADD CONSTRAINT PK_CONVERSAO_TECNICA_DIRECAO
PRIMARY KEY (cd_conversao,id_conversao);
CREATE TABLE CONVERSAO_TECNICA_PONTUACAO (
cd_conversao INT NOT NULL,
nome_conversao VARCHAR(100) NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
id INT
);
ALTER TABLE CONVERSAO_TECNICA_PONTUACAO ADD CONSTRAINT
PK_CONVERSAO_TECNICA_PONTUACAO PRIMARY KEY (cd_conversao,nome_conversao);
CREATE TABLE FASE_LUTA (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(400),
padrao_ontologia BIT(1) DEFAULT '1'
);
ALTER TABLE FASE_LUTA ADD CONSTRAINT PK_FASE_LUTA PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE JUDOCA_FUNCAO (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
padrao_ontologia BIT(1) DEFAULT '1'
);
ALTER TABLE JUDOCA_FUNCAO ADD CONSTRAINT PK_JUDOCA_FUNCAO PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE MOTIVO_PENALIZACAO (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(400),
padrao_ontologia BIT(1) DEFAULT '1'
);
ALTER TABLE MOTIVO_PENALIZACAO ADD CONSTRAINT PK_MOTIVO_PENALIZACAO PRIMARY KEY
(id);
CREATE TABLE NACAO (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
ALTER TABLE NACAO ADD CONSTRAINT PK_NACAO PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE TECNICA (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(400),
valida_em_competicao BIT(1) NOT NULL,
id_classificacao_kodokan INT,
id_classificacao_sacripanti INT,
padrao_ontologia BIT(1) DEFAULT '1'
);
ALTER TABLE TECNICA ADD CONSTRAINT PK_TECNICA PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE TECNICA_DIRECAO (
id INT NOT NULL,
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nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(400),
padrao_ontologia CHAR(10) DEFAULT '1'
);
ALTER TABLE TECNICA_DIRECAO ADD CONSTRAINT PK_TECNICA_DIRECAO PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE TECNICA_PONTUACAO (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(400),
padrao_ontologia BIT(1) DEFAULT '1'
);
ALTER TABLE TECNICA_PONTUACAO ADD CONSTRAINT PK_TECNICA_PONTUACAO PRIMARY KEY
(id);
CREATE TABLE ACAO_TIPO (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(400),
id_fase_luta INT NOT NULL,
padrao_ontologia BIT(1) DEFAULT '1'
);
ALTER TABLE ACAO_TIPO ADD CONSTRAINT PK_ACAO_TIPO PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE CIDADE (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
id_nacao INT NOT NULL
);
ALTER TABLE CIDADE ADD CONSTRAINT PK_CIDADE PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE FEDERACAO_NACIONAL (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
sigla VARCHAR(10) NOT NULL,
id_cidade_sede INT NOT NULL
);
ALTER TABLE FEDERACAO_NACIONAL ADD CONSTRAINT PK_FEDERACAO_NACIONAL PRIMARY KEY
(id);
CREATE TABLE JUDOCA (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
data_nascimento DATE,
altura_cm INT,
peso_kg FLOAT(3),
id_cidade_nascimento INT,
id_federacao_nacional INT,
id_funcao INT NOT NULL
);
ALTER TABLE JUDOCA ADD CONSTRAINT PK_JUDOCA PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE ACAO (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(400),
id_tipo INT NOT NULL,
padrao_ontologia BIT(1) DEFAULT '1'
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);
ALTER TABLE ACAO ADD CONSTRAINT PK_ACAO PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE COMPETICAO (
id INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
data_inicio DATE,
data_fim DATE,
id_cidade_sede INT NOT NULL,
id_federacao_organizadora INT
);
ALTER TABLE COMPETICAO ADD CONSTRAINT PK_COMPETICAO PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE COMPETICAO_FASE (
id_competicao INT NOT NULL,
id_fase INT NOT NULL,
nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
ALTER TABLE COMPETICAO_FASE ADD CONSTRAINT PK_COMPETICAO_FASE PRIMARY KEY
(id_competicao,id_fase);
CREATE TABLE LUTA (
id INT NOT NULL,
data_hora DATE,
duracao_prevista_s INT,
id_competicao INT,
id_fase INT,
id_arbitro INT NOT NULL,
id_lutador1 INT NOT NULL,
id_lutador2 INT NOT NULL
);
ALTER TABLE LUTA ADD CONSTRAINT PK_LUTA PRIMARY KEY (id);
CREATE TABLE LUTA_ACAO (
id_luta INT NOT NULL,
sequencia INT NOT NULL,
momento TIME,
id_quem_faz INT NOT NULL,
id_quem_recebe INT,
id_acao INT NOT NULL,
id_tecnica INT,
id_direcao INT,
id_pontuacao INT,
id_motivo_penalizacao INT
);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT PK_LUTA_ACAO PRIMARY KEY
(id_luta,sequencia);
ALTER TABLE CONVERSAO_ACAO ADD CONSTRAINT FK_CONVERSAO_ACAO_0 FOREIGN KEY
(cd_conversao) REFERENCES CONVERSAO (cd_conversao);
ALTER TABLE CONVERSAO_ACAO_TIPO ADD CONSTRAINT FK_CONVERSAO_ACAO_TIPO_0 FOREIGN
KEY (cd_conversao) REFERENCES CONVERSAO (cd_conversao);
ALTER TABLE CONVERSAO_LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_CONVERSAO_LUTA_ACAO_0 FOREIGN
KEY (cd_conversao) REFERENCES CONVERSAO (cd_conversao);
ALTER TABLE CONVERSAO_TECNICA ADD CONSTRAINT FK_CONVERSAO_TECNICA_0 FOREIGN KEY
(cd_conversao) REFERENCES CONVERSAO (cd_conversao);
ALTER TABLE CONVERSAO_TECNICA_DIRECAO ADD CONSTRAINT

143

FK_CONVERSAO_TECNICA_DIRECAO_0 FOREIGN KEY (cd_conversao) REFERENCES CONVERSAO
(cd_conversao);
ALTER TABLE CONVERSAO_TECNICA_PONTUACAO ADD CONSTRAINT
FK_CONVERSAO_TECNICA_PONTUACAO_0 FOREIGN KEY (cd_conversao) REFERENCES CONVERSAO
(cd_conversao);
ALTER TABLE TECNICA ADD CONSTRAINT FK_TECNICA_0 FOREIGN KEY
(id_classificacao_kodokan) REFERENCES CLASSIFICACAO_KODOKAN (id);
ALTER TABLE TECNICA ADD CONSTRAINT FK_TECNICA_1 FOREIGN KEY
(id_classificacao_sacripanti) REFERENCES CLASSIFICACAO_SACRIPANTI (id);
ALTER TABLE ACAO_TIPO ADD CONSTRAINT FK_ACAO_TIPO_0 FOREIGN KEY (id_fase_luta)
REFERENCES FASE_LUTA (id);
ALTER TABLE CIDADE ADD CONSTRAINT FK_CIDADE_0 FOREIGN KEY (id_nacao) REFERENCES
NACAO (id);
ALTER TABLE FEDERACAO_NACIONAL ADD CONSTRAINT FK_FEDERACAO_NACIONAL_0 FOREIGN KEY
(id_cidade_sede) REFERENCES CIDADE (id);
ALTER TABLE JUDOCA ADD CONSTRAINT FK_JUDOCA_0 FOREIGN KEY (id_cidade_nascimento)
REFERENCES CIDADE (id);
ALTER TABLE JUDOCA ADD CONSTRAINT FK_JUDOCA_1 FOREIGN KEY (id_federacao_nacional)
REFERENCES FEDERACAO_NACIONAL (id);
ALTER TABLE JUDOCA ADD CONSTRAINT FK_JUDOCA_2 FOREIGN KEY (id_funcao) REFERENCES
JUDOCA_FUNCAO (id);
ALTER TABLE ACAO ADD CONSTRAINT FK_ACAO_0 FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES
ACAO_TIPO (id);
ALTER TABLE COMPETICAO ADD CONSTRAINT FK_COMPETICAO_0 FOREIGN KEY
(id_cidade_sede) REFERENCES CIDADE (id);
ALTER TABLE COMPETICAO ADD CONSTRAINT FK_COMPETICAO_1 FOREIGN KEY
(id_federacao_organizadora) REFERENCES FEDERACAO_NACIONAL (id);
ALTER TABLE COMPETICAO_FASE ADD CONSTRAINT FK_COMPETICAO_FASE_0 FOREIGN KEY
(id_competicao) REFERENCES COMPETICAO (id);
ALTER TABLE LUTA ADD CONSTRAINT FK_LUTA_0 FOREIGN KEY (id_competicao,id_fase)
REFERENCES COMPETICAO_FASE (id_competicao,id_fase);
ALTER TABLE LUTA ADD CONSTRAINT FK_LUTA_1 FOREIGN KEY (id_arbitro) REFERENCES
JUDOCA (id);
ALTER TABLE LUTA ADD CONSTRAINT FK_LUTA_2 FOREIGN KEY (id_lutador1) REFERENCES
JUDOCA (id);
ALTER TABLE LUTA ADD CONSTRAINT FK_LUTA_3 FOREIGN KEY (id_lutador2) REFERENCES
JUDOCA (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_0 FOREIGN KEY (id_luta)
REFERENCES LUTA (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_1 FOREIGN KEY (id_quem_faz)
REFERENCES JUDOCA (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_2 FOREIGN KEY (id_quem_recebe)
REFERENCES JUDOCA (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_3 FOREIGN KEY (id_acao)
REFERENCES ACAO (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_4 FOREIGN KEY (id_tecnica)
REFERENCES TECNICA (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_5 FOREIGN KEY (id_direcao)
REFERENCES TECNICA_DIRECAO (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_6 FOREIGN KEY (id_pontuacao)
REFERENCES TECNICA_PONTUACAO (id);
ALTER TABLE LUTA_ACAO ADD CONSTRAINT FK_LUTA_ACAO_7 FOREIGN KEY
(id_motivo_penalizacao) REFERENCES MOTIVO_PENALIZACAO (id);
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APÊNDICE C – Tabela com as quantidades de padrões sequenciais
descobertos e os tempos de execuções das simulações de mineração de
dados
Tabela 12 - Quantidades de padrões sequenciais descobertos e os tempos de execuções
das simulações de mineração de dados

BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF

1
0,9
0,8
0,7
0,6

Qtde.
Padrões
Descobertos
10
58
207
722
6317

BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF

0,5
0,4
1
0,9
0,8
0,7

4
4
4
4

91611
1291388
0
22
152
617

1,501
5,798
0
0
0,016
0,015

BISCHOF
BISCHOF

0,6
0,5

4
4

6067
91087

0,047
0,473

BISCHOF
BISCHOF

0,4
1

4
2722

1290405
0

5,797
0

BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF
BISCHOF

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

2722
2722
2722
2722
2722
2722

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0,016
0
0

BISCHOF

0,3

2722

0

0

Judoca

Índice
Sustent.

Tam.
Mín.
Padrão

Itens
Obrig.

Tempo
Execução (s)
0,015
0,016
0,016
0,031
0,109

GUILHEIRO

1

21

0

GUILHEIRO
GUILHEIRO
GUILHEIRO
GUILHEIRO

0,9
0,8
0,7
1

4

325
10626
1280831
1

0,016
0,125
9,656
0

GUILHEIRO
GUILHEIRO

0,9
0,8

4
4

249
10475

0
0,109

GUILHEIRO
GUILHEIRO

0,7
1

4
2722

1280453
0

9,786
0

GUILHEIRO
GUILHEIRO

0,9
0,8

2722
2722

0
0

0
0

GUILHEIRO
GUILHEIRO
GUILHEIRO
GUILHEIRO
GUILHEIRO

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

2722
2722
2722
2722
2722

0
0
0
0
41

0
0,015
0
0
0,016

145

VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER

1
0,9

4
4

0
0

VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER
VALOIS-FORTIER

0,8
0,7
0,6
0,5
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

20
237
38219
329075
0
0
0
139
37920
328358
0
0
0
0
0
0
0
20

0
0
0,235
2,212
0
0
0
0
0,187
2,485
0,001
0
0
0
0,016
0
0
0

ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G

1
0,9
0,8
0,7

103
103
11756
230539

0,016
0
0,094
1,593

ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G

0,6
1
0,9
0,8
0,7
0,6

1784516
63
63
11611
230164
1783529

8,763
0
0
0,063
1,406
8,516

ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G
ELMONT, G

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT

1
0,9
0,8
0,7
1
0,9
0,8

200
200
217141
1233652
117
117
216916

0
0
1,297
4,704
0
0,015
0,766

4
4
4
4
4
4
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722

4
4
4
4
4
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722

4
4
4
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SCHMITT
SCHMITT

0,7
1

SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT
SCHMITT

4
2722

1233357
0

4,453
0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

2722
2722
2722
2722
2722
2722

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,015
0

SCHMITT

0,3

2722

0

0

STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS
STEVENS

1
0,9
0,8
0,7
0,6
1
0,9
0,8
0,7
0,6
1
0,9
0,8
0,7
0,6

2722
2722
2722
2722
2722

4
4
31077
31077
1164478
0
0
30949
30949
1163809
0
0
0
0
0

0
0
0,203
0,141
4,444
0,001
0
0,188
0,14
4,781
0
0
0
0
0

STEVENS
STEVENS
STEVENS

0,5
0,4
0,3

2722
2722
2722

0
0
19

0,016
0
0

LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI

1
0,9
0,8

7
7
138

0
0
0,016

LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI
LUCENTI

0,7
0,6
0,5
0,4
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
1
0,9
0,8
0,7
0,6

138
2837
2837
5757309
0
0
55
55
2368
2368
5755228
0
0
0
0
0

0
0,016
0
17,957
0
0
0
0
0,032
0,016
26,287
0,001
0
0
0
0

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
2722
2722
2722
2722
2722
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LUCENTI
LUCENTI

0,5
0,4

2722
2722

0
0

0
0

LUCENTI

0,3

2722

0

0

BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV
BOZBAYEV

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722

5
5
5
862
862
782808
0
0
0
758
758
781502
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2,438
0,002
0,016
0
0
0,015
2,391
0,049
0
0
0
0,015
0
0
0

4
4
4
4
4
4

NAKAI

1

40125

0,125

NAKAI
NAKAI
NAKAI
NAKAI
NAKAI
NAKAI

0,9
0,8
1
0,9
0,8
1

2722

40125
40125
39770
39770
39770
0

0,203
0,251
0,391
0,096
0,156
0

NAKAI
NAKAI

0,9
0,8

2722
2722

0
0

0,031
0,016

MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC
MARIJANOVIC

1
0,9
0,8
0,7
1
0,9
0,8
0,7
1
0,9
0,8
0,7

2722
2722
2722
2722

46857
46857
46857
46857
46227
46227
46227
46227
0
0
0
0

0,109
0,095
0,078
0,282
0,236
0,109
0,14
0,096
0
0
0
0

Fonte: Elaborado pelo autor

4
4
4

4
4
4
4
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ANEXO A – Regras da luta de judô

A Federação Internacional de Judô (FIJ) é a instituição responsável por definir
as regras da luta de judô em competições oficiais (IJF, 2015), que estão descritas
resumidamente nas subseções a seguir:

a) Área de competição
As lutas de judô acontecem em tatames que formam uma área de 14m x 14m
com uma área de combate de 8m x 8m até 10m x 10m delimitada dentro da área
maior. O espaço ao redor da área de combate serve como área de segurança. No
caso de haver uma área de competição ao lado de outra, deve existir pelo menos
3m de área de segurança entre elas.

b) Etiqueta
Cada competidor deve cumprimentar antes de entrar na área de competição,
assim como o seu adversário antes e depois da luta.

c) Traje de luta
Os judocas devem vestir uniformes (judogi) apropriados, que devem ter
comprimento suficiente para não encobrir até 5 cm a partir dos punhos e tornozelos
e devem estar amarrados pela faixa com estilo de nó padrão.

d) Tempo de luta
O tempo regulamentar de luta é de quatro minutos. No caso em que não haja
pontuação, ou que haja empate em pontuação, a luta continuará na fase
prorrogação chamada de Ponto de Ouro (Golden Score).
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Figura 49 - Foto de uma área de competição oficial

Fonte: IJF (2015)

e) Pontuação
De acordo com as novas regras da luta de judô (CBJ, 2016), existem agora
dois tipos diferentes de pontuação no judô:


Pontuação máxima (ippon) – acontece quando um competidor realiza
uma técnica de projeção (nage-waza) com controle, força e velocidade
suficientes

de

modo

que

as

costas

do

oponente

encostem

completamente no solo. Também acontece na luta de solo quando o
oponente é mantido imobilizado por 20 segundos com uso de alguma
técnica de imobilização (osae-komi-waza) ou quando desiste ou
desmaia ao levar alguma técnica de estrangulamento (shime-waza) ou
chave de braço (kansetsu-waza).


Pontuação mínima (waza-ari) – acontece quando uma projeção não
apresenta controle, força ou velocidade suficiente para ser considerada
ippon ou quando as costas do oponente não tocam completamente o
chão. Também acontece na luta de solo quando o oponente é mantido
imobilizado por mais de 10 segundos.
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Até 2017, a pontuação mínima era o yuko, também considerada um “quase
waza-ari”, acontecia quando uma projeção não apresenta ao menos dois dos quatro
elementos de um ippon – o oponente encostar completamente as costas no chão,
velocidade, força ou controle na execução da técnica. Essa pontuação geralmente
era caracterizada quando o oponente é projetado de lado. Também acontecia na
luta de solo quando o oponente é mantido imobilizado por mais de 10 e menos de 15
segundos. No entanto, com as novas regras só existirá ippon e waza-ari, o que era
yuko, agora, valerá como waza-ari. Outra mudança é que os waza-ari se acumulam,
mas não se somam mais, sendo assim, dois waza-ari não serão equivalentes a
ippon (CBJ, 2016).

f) Penalização
As penalizações são classificadas conforme o grau de severidade:


Grave (hansoku-make) – o judoca que a comete é imediatamente
eliminado da luta – ou da competição, em casos mais graves.
Exemplos: utilizar qualquer técnica proibida ou uma técnica que agrida
os ligamentos do oponente que não seja o cotovelo; conduta
antiesportiva; desferir soco ou chute; lesionar de alguma forma
intencionalmente o oponente.



Leve (shido) – é qualquer violação da regra que não merece
eliminação

imediata.

Exemplos:

falta

de

combatividade;

sair

intencionalmente da área de combate; lutar muito defensivamente;
executar um ataque falso; tocar com a mão o rosto do oponente
diretamente.

A partir de 2017, novas regras sobre penalidades estão valendo. Agora, três é
o número máximo de shido aplicados, em vez de quatro. Sendo assim, o terceiro
shido torna-se hansoku-make. Além disso, as ações de pegada no judogi (kumikata) antes proibidas não serão mais penalizadas, por exemplo: pegada cruzada,
pegada "pistola/torniquete", pegada com dedos por dentro da manga, pegada do
mesmo lado. Não haverá penalização enquanto o tori (judoca atacante) estiver
preparando um ataque, mas posições negativas serão penalizadas com shido.
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Entretanto, o tempo para fazer uma pegada e um ataque será de 45 segundos.
Catada na perna será penalizada primeiro com um shido e, se acontecer uma
segunda vez, será hansoku-make (CBJ, 2016).

g) Formas de vencer a luta
Uma luta termina antes do tempo regulamentar e um competidor é
considerado vencedor quando:


Conquista um ippon;



O oponente recebe três shido ou um hansoku-make por cometer
alguma infração grave; ou



O oponente desiste por motivo de lesão.

Ao esgotar o tempo regulamentar, o vencedor será o lutador que conquistar o
maior número de pontuações. Se a luta terminar com empate na pontuação, então o
cronômetro é reiniciado e os lutadores continuam lutando na fase de Golden Score.
Toda pontuação e/ou penalidade do tempo regulamentar permanecerá no placar. A
decisão no Golden Score será pela diferença de pontuação ou shido (CBJ, 2016).

