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Nota editorial
Um congresso necessário e oportuno

Jorge Bento

Sobre o desporto pode ser lançada uma enorme plu-
ralidade de olhares, sem que o panorama se esgote,
porquanto eles acrescentam aspectos à espera de
serem revelados e pensados. De resto as Ciências do
Desporto configuram a diversidade e complementari-
dade de olhares (pedagógicos, biológicos, biomecâni-
cos, filosóficos, éticos, sociológicos, antropológicos,
jurídicos, económicos etc.) que o fenómeno despor-
tivo requer e suscita, visando a sua cabal compreen-
são; a cada uma das suas disciplinas cumpre assumir
a incumbência de projectar sobre ele um olhar agudo
e específico e constantemente renovado. Todas têm o
desporto como objecto comum, mas cada uma
recria-o, enriquece-o, transforma-o e descobre-lhe
novas e distintas facetas através do olhar iluminado
pelos conceitos, métodos, perspectivas e conheci-
mentos que perfazem o seu instrumentário.
Obviamente este olhar não tem descanso, uma vez
que o desporto está em constante mutação, determi-
nada pelas incessantes transformações nos proble-
mas, nas necessidades e valorações decorrentes no
contexto que o inclui, transcende e justifica. É assim
que surgem novos domínios de reflexão, de aborda-
gem e investigação, correspondendo à emergência de
novos focos e interesses geradores de intrumentali-
zação e mobilização sociais.
Este número da RPCD dá conta de um tipo de olhares
científicos sobre o desporto, ao incluir as principais
i n t e rvenções no 1º. Congresso Internacional de Jogos
D e s p o r t i v o s, organizado pela Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto. Elas testemunham o cresci-
mento de uma nova área e corporizam, também den-
tro dela, uma diversidade de olhares sobre a perfor-
mance desportiva, enfatizando os seus diferentes está-
dios e contextos e demarcando as tarefas nos campos
do ensino, do treino e da investigação.

O congresso em causa e o tema nele versado mere-
cem ser realçados, aqui e agora, não por último por-
que constituem uma oportunidade de eleição para
chamar a atenção para as tentações e derivas higie-
nistas e afins que enxameiam cada vez mais as
designações e orientações da formação e investigação
nas instituições universitárias no âmbito do despor-
to e da educação física. Com manifesto prejuízo,
abandono e até menosprezo para aquilo que consti-
tui o património e cerne desta área. 
Como se sabe, o desporto – tomado em sentido lato
- vive uma fase de afirmação e expansão para novos
e mais largos territórios; as suas potencialidades
estão a ser descobertas e a ser colocadas ao serviço
de muitas finalidades e externalidades relevantes em
domínios adjacentes (p. ex., saúde e inclusão social).
Obviamente isto deve ser saudado, deve ser agarrado
e acrescentado ao objecto original e essencial.
Todavia este alargamento não pode levar a esquecer
e pôr de lado a matriz intrínseca e a panóplia de
dimensões do desporto, aquilo que o perfaz e encer-
ra muito para estudar e investigar. Por outras pala-
vras, a crescente valorização do desporto, quer como
prática polissémica e multiforme, quer como área do
conhecimento, não deve ser fonte de equívocos, pró-
prios de pseudo-intelectuais apostados e apressados
em libertar-se daquilo que é sólido e tem o lastro
dos anos e em substituí-lo por invenções exotéricas
e por modismos fosforescentes mas superficiais, inó-
cuos e passageiros. Importa portanto reflectir, clarifi-
car a situação e estabelecer o necessário equilíbrio
entre a tradição e a novidade.
Nesta conformidade queremos reafirmar que a per-
formance desportiva – e tudo quanto a ela está asso-
ciado - continua e há-de continuar a ser um pilar
central desta área de estudos, tenha ela a designação



de Ciências do Desporto ou outra mais conforme ao
espírito inventivo e criativo dos seus autores. Quem
deitar isso fora, quem deixar de lançar olhares para
as diversas e inesgotáveis componentes, valências e
sentidos do desporto – ainda e sempre carecidos de
um tratamento científico pautado por rigor e profun-
didade - arrisca-se a ficar com uma mão cheia de
nada e outra de coisa nenhuma. Atira-se para os bra-
ços de áreas sedentas de recuperar colonizações anti-
gas e fica sem a identidade e especificidade que jus-
tifica a sua existência. Face a esta regressão e perda
não haverá higienismo ou activismo que nos garanta a
autonomia e reconheça a validade e legitimidade da
carta de alforria tão arduamente conquistada.
Ademais às formulações pretensamente inovadoras e
humanistas, que se consomem, embebedam e exta-

siam a alistar as actividades corporais no serviço de
metas grandiloquentes, envernizadas com palavras
sem correspondência nos actos e desvalorizando a
performance e o rendimento desportivos, queremos
opor as advertências sempre vivas e actuais do velho
Aristóteles (384-322 a.C.): “Na realidade, são as nossas
actividades conformes à excelência que nos levam à felicida-
de; as actividades contrárias levam-nos à situação oposta”.
E mais ainda: “No que diz respeito à excelência não é
suficiente conhecê-la; é necessário possuí-la e usá-la”. 
Ora, se o desporto e a educação física, seja na escola,
seja no clube, seja noutros locais e instâncias, não
respeitarem a sua função performativa e não visarem
a excelência possível a cada um de nós, então para
pouco ou nada servirão. E o mesmo juízo se aplica à
formação e investigação nesta área.



Apresentação

Fernando Tavares
Presidente do Congresso

O 1º Congresso Internacional de Jogos Desportivos é
uma iniciativa do Centro de Estudos dos Jogos
Desportivos (CEJD) que tem como finalidade reavi-
var o debate sobre as diferentes dimensões da per-
formance que a permitem compreender e desenvol-
ver no desporto.  Na verdade, pretendemos que
sejam apresentados “novos olhares”  sobre como
pode ser perspectivado o percurso do jogador até
atingir o mais elevado nível de rendimento.
Para a concretização deste objectivo, vários conferen-
cistas de renome, nas áreas temáticas do Congresso,
serão convidados para não só fazerem o ponto de
situação do estado actual do conhecimento, como
também para sinalizarem os novos conceitos e as

novas abordagens teóricas e práticas à problemática
da performance. Para a consecução deste ponto,
estão previstas conferências e mesas redondas.
Tendo em atenção a importância do papel dos trei-
nadores no processo de treino, o Congresso terá
Sessões Paralelas em quatro modalidades (andebol,
basquetebol, futebol e voleibol) para as quais serão
convidados treinadores conceituados para apresen-
tarem o modo como trabalham no sentido de atingir
a performance desejada com os seus jogadores e
e q u i p a s .
Assim, este Congresso destina-se a todos os que nos
Jogos Desportivos têm como tarefa o ensino, o trei-
no e a investigação.
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O DESPORTO E A GLOBALIZAÇÃO

António Marques
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A globalização está hoje na ordem do dia e o desporto não está
à margem deste processo. 
O desporto é hoje, com efeito, o domínio mais universal da cul-
tura, anulando barreiras culturais como a língua, a religião, as
fronteiras geográficas, ou as manifestações de nacionalismo. A
mobilidade de atletas e dos adeptos e a capacidade de retrans-
missão das manifestações desportivas para todo o mundo são
aspectos da globalização que estão a mudar a paisagem do des-
porto.
A globalização corporiza uma rede de interdependências políti-
cas, económicas e sociais, mas também a uma maior consciên-
cia do sentido do mundo como um todo.
A compreensão da globalização no desporto remete-nos para as
origens do desporto moderno. Nesta apresentação falaremos,
entre outros, dos seguintes aspectos: o processo de desportivi-
zação, a globalização do desporto, as características do desporto
global, a crítica da globalização do desporto, a globalização e o
futuro do desporto. 

A FORMAÇÃO PARA SER TREINADOR

António Rosado 
Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa

Quando, hoje, se reflecte sobre a formação de treinadores não é
tanto a sua pertinência que é equacionada mas os modos de a
concretizar. Apesar de não existirem estudos de avaliação do
actual sistema de formação de treinadores, os diversos modelos
têm evidenciado uma verdadeira incapacidade de melhorar sig-
nificativamente quer a formação científica quer as competên-
cias profissionais dos treinadores. No que se refere aos âmbitos
e estruturas de formação a diversidade é, também, significativa,
quer no que respeita às linhas orientadoras, à estrutura institu-
cional e logística, aos pré-requisitos de acesso, à natureza e
extensão dos currículos, aos modelos e estratégias de formação
e avaliação.
Na realidade, a formação de treinadores desportivos, pouco
presente como formação de nível superior, têm-se estruturado
em torno daquilo a que chamaremos uma visão tecnocrática
estrita. Os modelos de formação têm seguido uma orientação
transmissiva e tecnicista, exigindo-se que os treinadores assi-
milem conhecimentos, nomeadamente, “conhecimentos práti-
cos” e que, no âmbito desta abordagem tecnicista, o façam
reproduzindo comportamentos fundamentalmente de cariz téc-
nico-metodológico. Fazem-no, assim, fundamentalmente, na
direcção do desenvolvimento de competências de ordem técni-
ca e metodológica deixando de lado, muito significativamente,
a formação em matéria relacional e deontológica, o desenvolvi-
mento de posturas profissionais reflexivas e sócio-críticas, a
aquisição de uma consciencialização de si enquanto pessoa e
enquanto profissional e a possibilidade de desenvolver compe-
tências de investigação e criatividade. Importa, pois, discutir as
condições mais adequadas para fundar a profissionalidade do
treinador desportivo. Repensar a formação de treinadores com

base em novas perspectivas, considerando os actuais desenvol-
vimentos internacionais é, hoje, essencial. A reflexão a desen-
volver sublinha a necessidade de uma formação perspectivada
como desenvolvimento pessoal, técnica e cultural, científica e
pedagógica, caracterizando os diversos modelos e estruturas de
formação no plano da auto e da hetero-formação, procurando
destacar princípios gerais da formação de treinadores e as cor-
respondentes estratégias de formação.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL AMBITO DE LOS
DEPORTES COLECTIVOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ENTRENA-
DOR

Alberto Lorenzo Calvo
Universidad Politécnica de Madrid

La esencia del entrenamiento es conseguir modificar, de forma
o b s e rvable, el comportamiento del o de los deportistas. La prin-
cipal forma de conseguir dichas modificaciones es a partir del
feedback, de la información transmitida a los deportistas por los
entrenadores, siendo este uno de los principales factores para
mejorar el rendimiento deportivo (Liebermann et al., 2002).
Recientemente, los avances en las tecnologías de la información
(en adelante TICs) han permitido aumentar y mejorar el feed-
back que los deportistas y los entrenadores pueden recibir y dar
durante los entrenamientos y las competiciones. 
La presente conferencia tiene, por tanto, como objetivo el presen-
tar distintas herramientas que ayuden durante el proceso de
entrenamiento, así como realizar un pequeño análisis de sus
implicaciones en el entrenamiento, y de sus posibles limitaciones. 

MODELOS E CONCEPÇÕES DE ENSINO DO JOGO

Amândio Graça
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Com a publicação do livro “O ensino dos jogos desportivos”
em 1994, o Centro de Estudos dos Jogos Desportivos (CEJD)
deu voz a um movimento de renovação das ideias e das práticas
de ensino dos jogos desportivos colectivos iniciado no âmbito
das didácticas e das metodologias especificas das respectivas
modalidades desportivas, o basquetebol, o futebol, o voleibol e
o andebol, numa edição posterior alargada ao rugby e ao pólo
aquático. A ambição era então, tal como hoje, colocarmo-nos
na linha da frente do esforço de reconceptualização e de inves-
tigação do ensino dos jogos, acompanhar as correntes mais
avançadas e, sobretudo, influenciar as práticas de ensino nas
escolas e nos clubes desportivos.
A nível internacional, o Modelo de Ensino de Jogos para a
Compreensão (Teaching Games for Understanding – TGfU)
constituiu-se como uma poderosa força de influência e um
fórum de debate e de pesquisa sobre os programas, os propósi-
tos, os conteúdos e os processos de ensino dos jogos. A atenção
sobre a dimensão táctica e o confronto com problemas reais de
jogo dentro de formas de jogo adaptadas às possibilidades de
acção e de compreensão dos jogadores ganham com este mode-
lo precedência sobre a atenção tradicionalmente acordada à
exercitação das técnicas isoladas. O modelo de educação despor-
tiva proposto por Siedentop (1986; 1994) acentua o valor for-

Conferências
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mativo e o carácter festivo da competição, procura que o ensino
dos jogos recrie um ambiente desportivo autêntico, no qual os
participantes assumem responsabilidade no desempenho de
diferentes papéis na organização e desenvolvimento da ex p e-
riência desportiva. Estes modelos são inspiradores dos movi-
mentos de reforma do ensino dos jogos, a sua aplicação tem
sido estudada em diferentes contextos de ensino, assim como
deu azo à procura de modelos híbridos e adaptados às especifi-
cidades culturais e sociais de diferentes países. As linhas de rup-
tura com as abordagens mais tradicionais situam-se não apenas
ao nível dos conteúdos a privilegiar, mas também ao nível dos
métodos e estratégias de instrução, ao nível da configuração dos
papéis e responsabilidades de quem ensina e quem aprende e ao
nível dos contextos e cenários de aprendizagem.
Em contraponto a estes modelos curriculares que emergem e
se desenvolvem no seio da comunidade académica através dos
ensaios, da crítica e da investigação empírica, temos os mode-
los pessoais e as concepções de ensino dos jogos que os profes-
sores e treinadores desenvolvem a partir das perspectivas que
filtram dos modelos curriculares formais, das diferentes tradi-
ções de ensino dos jogos, quer das soluções que constrói a par-
tir da sua experiência. A aproximação entre os modelos curri-
culares formais e os modelos pessoais de ensino dos jogos
reclama a aproximação, o diálogo e o conhecimento mútuo das
perspectivas de quem está primordialmente interessado em
estudar o ensino do jogo e quem tem a incumbência de efecti-
vamente o ensinar.

ANÁLISIS DE LAS TOMAS DE DECISIÓN EN BALONCESTO FEMENINO

A. Concepción Jiménez Sánchez
Universidad Politécnica de Madrid

En los deportes colectivos como el baloncesto, son muy fre-
cuentes las situaciones en las que los jugadores y jugadoras tie-
nen que percibir qué es lo que está sucediendo en el transcurso
del partido y tomar decisiones acertadas en un tiempo breve.
Inmediatamente, la ejecución correcta de las acciones  elegidas
serán las que determinen el éxito en el juego. 
Las investigaciones en el deporte, relacionadas con los procesos
cognitivos, han ido aportando valiosas conclusiones con el fin
de que los entrenadores y deportistas puedan beneficiarse y ser
más eficaces en sus respectivos deportes.  
Dada la importancia de las tomas de decisión durante los parti-
dos y, tomando como referencia los estudios realizados en
torno a este elemento, optamos por conocer las tomas de deci-
sión de determinadas jugadoras de Baloncesto expertas durante
los partidos. Concretamente, fueron nueve jugadoras aleros
cuyos equipos competían en la máxima categoría (Liga
Femenina española). 
Consideramos que la investigación debería realizarse a través
de diversos enfoques que nos permitiera obtener diferentes
fuentes de conocimiento de las tomas de decisión de las juga-
doras, durante los partidos. Por este motivo, realizamos seis
estudios distintos con la intención de: Conocer las característi-
cas de las jugadoras y su percepción sobre las tomas de deci-
sión. Averiguar la opinión de los entrenadores respecto a las
tomas de decisión de dichas jugadoras. Valorar la percepción
del éxito durante el juego, así como sus preferencias en el tipo
de  estilo de decisión. Analizar las acciones elegidas en la fase

de ataque y qué variables eran determinantes. Conocer las opi-
niones de las jugadoras respecto a sus decisiones durante el
partido. Elaborar un perfil decisional de la jugadora alero de
baloncesto.  
Se optó por una metodología cualitativa y cuantitativa descrip-
tiva, en la que a través de la aplicación de cuestionarios y
entrevistas, analizamos las respuestas de las jugadoras y los
entrenadores de baloncesto de alta competición femenina.
Los resultados obtenidos nos hicieron llegar a unas conclusio-
nes. Las más destacadas fueron las siguientes:
El nivel de experiencia de las jugadoras fue muy elevado. Esto
les permitía tener una gran calidad en lo que percibían durante
el partido, al igual que en su toma de decisión y acciones.
Fueron conscientes de las numerosas tomas de decisión duran-
te los partidos, y éstas fueron un elemento motivador en sus
responsabilidades.  
Gran percepción del éxito y confianza en sí mismas. Sus estilos
al decidir en el deporte fueron muy óptimos para afrontar la
competición de baloncesto con éxito. 
En sus reflexiones sobre las decisiones y acciones realizadas,
manifestaron gran conocimiento sobre el partido y un elevado
optimismo en cuanto a las posibilidades de ganar.
Discriminaron errores de decisión de los de ejecución. Fueron
capaces de ofrecer alternativas a sus propias decisiones. 
Resolvieron con facilidad las situaciones de 1x1 y 2x2 presenta-
das en el juego. 
La posición y la distancia de las defensoras fueron determinan-
tes en las acciones elegidas por las jugadoras.
El tiempo para finalizar la fase de ataque y el partido, así como
el resultado de éste fueron referentes directos en las tomas de
decisión.
El estado físico, anímico y el grado de satisfacción por el entre-
namiento de la semana anterior al partido, les aportó mayor o
menor confianza.
Los sistemas de ataque fueron un referente que les guiaba,
pero no  condicionaba sus acciones. 
Considerando al grupo de jugadoras analizado como expertas,
se aprecian claramente dos perfiles de jugadoras de baloncesto
de alta competición, valorando diversos matices cualitativos y
cuantitativos que distingue un grupo de otro. Por tanto, defini-
mos a un grupo de jugadoras expertas y otro en que las jugado-
ras son excelentes, y se caracterizan por ser más eficientes, y
por tener control sobre otras variables del juego tales como el
ritmo del partido, las propias decisiones de los árbitros, la
coordinación con sus compañeras y la rapidez y características
de la defensora.
Con los resultados obtenidos, es preciso valorar el trabajo de
las tomas de decisión durante los entrenamientos, proponiendo
a los jugadores y jugadoras distintas alternativas que favorez-
can la elección acertada según las circunstancias del partido. 

FUNDAMENTOS DO TREINO DA TOMADA DE DECISÃO EM DESPOR-
TOS COLECTIVOS COM BOLA

Duarte Araújo 
Laboratório de Psicologia do Desporto da Faculdade de Motricidade
Humana - UTL

Se o treinador pretende ensinar o jogador a jogar com maior
eficácia, necessita compreender e saber desenvolver a “acção
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táctica”. Defendemos, com isto, que a intuição é a essência da
acção táctica, sendo secundária (mas não desprezável) a refle-
xão consciente (verbalizável), no processo de tomada de deci-
são dinâmica. Neste sentido o processo de intervenção, condu-
zido pelo treinador, deverá atender aos fundamentos teóricos
da tomada de decisão no desporto.
Só desta forma é possível deliberada e eficientemente melho-
rar-se esse processo. Há cinco passos que formam a estrutura
para treinar a tomada de decisão dos jogadores: 1)
Compreender como decidem os jogadores; 2) Diagnosticar
como decidem os jogadores em situações competitivas. 3)
Basear-se no método da manipulação de constrangimentos para
a construção das sessões de treino; 4) Realizar acções de reava-
liação do diagnóstico e de controlo da influência da sessão de
treino no comportamento decisional; 5) Refinar os exercícios
treino antes ou durante a sua aplicação. 
Note-se que estes passos não têm de ser dados por esta ordem
e que o trabalho do treinador será sobretudo o de diagnosticar
e o de construir sessões de treino onde o desenvolvimento de
competências decisionais seja inevitável. Uma vez que cada
jogador é uma pessoa diferente terá percursos diferentes em
cada sessão e em cada exercício. Isto quer dizer que são os
jogadores que finalizam o design que cada sessão e que cada
exercício irá ter.

A FORMAÇÃO DE TREINADORES DE BASQUETEBOL EM PORT U G A L .
REFLEXÃO SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DE 33 ANOS

Eliseu Beja 
Federação Portuguesa de Basquetebol
Escola Nacional de Basquetebol

— Origens da Formação de Treinadores de Basquetebol em
Portugal; o seu início, 1974
— A formação inicial como enfoque principal da estratégia de
formação
— Os momentos chave de alteração qualitativa na formação de
Treinadores

— A posse de carteira de treinador como condição do exercício
da função 
— A Criação da Escola Nacional do Basquetebol 
— A criação do Conselho Nacional de Formação de Treinadores
— A reestruturação e revisão conceptual de 1996
— A Constituição dos Corpos de Formadores, Nacional e
Regionais
— A implementação do Estágio na formação inicial
— A regulamentação da relação entre Nível de formação e apti-
dão para o treino a diversos níveis
— A criação do Corpo Nacional de Directores de Curso

A Formação Contínua como elemento estruturante da carreira:
um objectivo para o futuro 

BASQUETEBOL: PLANEAR E ORGANIZAR PARA “GANHAR”!

Eurico Brandão
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Não é fácil conseguir atingir o nível de excelência em Desporto.
Inúmeros são os avanços e as tentativas de optimizar a perfor-
mance desportiva de atletas, com recurso a conhecimentos no
domínio científico ou no domínio empírico. Mais do que
conhecer os factores que potenciam a excelência desportiva, é
absolutamente necessário que se conheçam e atenuem aqueles
cuja ausência, decididamente que vão limitar a aquisição e
desenvolvimento de competências. A experiência adquirida faz-
nos crer que existe, num primeiro patamar de exigência neste
percurso, aspectos como a organização, a gestão e a comunica-
ção. Já num segundo nível, e num âmbito mais associado à
equipa, acreditamos que sejam mais importantes factores como
o trabalho, o empenhamento, a dedicação e a humildade de
treinadores, jogadores e dirigentes.
Actualmente, a Federação Portuguesa de Basquetebol tem 5
centros de alto rendimento, destinados a jovens jogadores do
sexo masculino e feminino, onde se procura desenvolver os
seus níveis de performance na modalidade. De facto, pensamos
que este caminho é adequado, fundamentalmente quando exis-
tem, na maioria dos clubes, limitações estruturais e humanas
que permitam elevar os padrões de qualidade dos jovens joga-
dores.
Contudo, entendemos que “o segredo” está em antecipar esta
etapa, nomeadamente no trabalho dos clubes, observando reali-
dades e apresentando objectivos claros nos planos qualitativo e
quantitativo.
A procura da excelência não significa “ganhar a todo o custo”,
mas ganhar ou perder não pode significar a mesma coisa!

EQUIVALÊNCIA MOTORA, VARIABILIDADE E GRAUS DE LIBERDADE:
DESAFIOS PARA O ENSINO DE JOGOS DESPORTIVOS

Go Tani
Universidade de São Paulo

O objetivo desta apresentação é discutir o ensino dos jogos
desportivos, tendo como background conhecimentos acerca da
habilidade motora - suas características, seus mecanismos de
execução e seu processo de aquisição. Trata-se, portanto, de
uma tentativa de aproximar conhecimentos de dois campos de
investigação: Aprendizagem Motora e Pedagogia do Desporto.
Essa aproximação gera alguns desafios para o ensino desses
jogos, cuja identificação e discussão podem se constituir um
ponto de partida para a sua operacionalização ou para definir
hipóteses de experimentação.
O ser humano é capaz de realizar uma mesma ação ou alcançar
um mesmo objetivo mediante diferentes movimentos - fenôme-
no conhecido como equivalência motora (Hebb, 1949) - e para
cada movimento executado demonstra um determinado nível
de habilidade. Essa relação entre movimento, ação e habilidade
estabelece um grande desafio para o ensino de habilidades
motoras, pois permite colocar um ponto de interrogação num
dos procedimentos mais utilizados no ensino de habilidades
motoras que é a repetição de uma técnica de movimento prees-
tabelecida.
Em outras palavras, a equivalência motora presente no movi-
mento humano suscita a seguinte pergunta: se o ser humano é
capaz de alcançar uma mesma meta por meio de diferentes
movimentos, que sentido teria aprender uma determinada téc-
nica de movimento se, pela própria definição, técnica é o (um)
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meio mais eficiente para alcançar um determinado objetivo?
Embora a repetição de uma técnica que especifica os detalhes
microscópicos do movimento possa conduzir mais rapidamente
à padronização do movimento (ordem), tornando a aprendiza-
gem aparentemente mais eficiente, essa padronização poderia
corresponder também a uma perda proporcional de flexibilida-
de no movimento. Isto é, poderia resultar na aquisição de um
padrão de movimento rígido e estereotipado, de baixa adaptabi-
lidade.
Os movimentos de pessoas habilidosas, seja no esporte, na
arte, na dança ou no trabalho, evidenciam duas características
marcantes: consistência e variabilidade. Quando vistos macros-
copicamente, eles dão a impressão de que são executados de
forma idêntica, repetidamente, com muita precisão e consistên-
cia. Contudo, quando analisados microscopicamente, de forma
mais detalhada, por exemplo, mediante uma análise cinemato-
gráfica ou com a utilização de tecnologias mais modernas como
a análise tridimensional de imagens por computador, revelam
que não existem duas execuções iguais. Há, de um lado, uma
variabilidade inerente ao sistema motor que resulta numa
variação sutil de tentativa a tentativa na microestrutura do
movimento, mas, por outro lado, há também um padrão pró-
prio na macroestrutura que permite identificar até estilos indi-
viduais. Em síntese, esses movimentos executados com habili-
dade caracterizam-se por um padrão com uma integração de
macroordem e microdesordem, isto é, consistência e variabili-
dade ao mesmo tempo (para maiores detalhes, veja, por exem-
plo, Tani, 2000, 2005).
Essas características da habilidade motora demonstram que o
ser humano é incapaz de executar dois movimentos idênticos e
existem várias razões para isso. Em primeiro lugar, há o proble-
ma de controle dos inúmeros graus de liberdade que estão pre-
sentes na execução do movimento (Bernstein, 1967). O proble-
ma dos graus de liberdade pode ser visto de várias formas,
como, por exemplo, o número de graus de liberdade nas dife-
rentes articulações que participam do movimento, o número de
músculos que agem sobre as articulações e até mesmo o núme-
ro de unidades motoras que devem ser ativadas para produzir
um determinado movimento. Quanto mais microscópico o
nível de análise, maior o número de graus de liberdade. Em
segundo lugar, há o problema da imprevisibilidade das varia-
ções ambientais que exigem adaptações do padrão de movi-
mento às circunstâncias particulares daquele momento. E exis-
te também o problema da característica não-linear dos próprios
músculos que implica um mesmo comando motor produzindo
diferentes efeitos, dependendo de suas condições iniciais
(Bernstein, 1967). Como essas duas características aparente-
mente contraditórias - consistência e variabilidade ou macroor-
dem e microdesordem - podem ser conciliadas dentro de uma
mesma estrutura, e mais ainda, quais são os mecanismos sub-
jacentes responsáveis por essa integração têm se constituído
importantes problemas de investigação (Tani, 2005). 
Como as habilidades motoras que compõem os jogos desporti-
vos são, na sua maioria, habilidades que requerem adaptabili-
dade, pois a situação ambiental em que são executadas é de tal
forma dinâmica que ajustes constantes necessitam ser realiza-
dos para o seu sucesso, e ao mesmo tempo consistência para
que a meta seja alcançada com precisão e regularidade, o tipo
de prática para viabilizar a aquisição efetiva dessas habilidades,
ou seja, que concilia consistência e flexibilidade, constitui um
outro grande desafio para o ensino dos jogos desportivos.
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A MAGNITUDE ADAPTATIVA DA TÉCNICA NOS JOGOS DESPORTI-
VOS. FUNDAMENTOS PARA O TREINO

Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A investigação mais recente, no âmbito dos Jogos Desportivos,
tem vindo a atribuir importância crescente às particularidades
dos envolvimentos e conteúdos de aprendizagem, situando tác-
tica e técnica como componentes indissociáveis e imprescindí-
veis no alcance da excelência desportiva. Tal fundamenta-se na
assunção de que a especificidade decorrente da relação entre
tomar decisões e agir depende de constrangimentos de diferen-
te índole, emergentes nos envolvimentos de prática. Por sua
vez, é a percepção afinada da informação, resultante do alinha-
mento do sistema perceptivo com as variáveis especificadoras
emergentes nos contextos particulares de aprendizagem, que
permite tomadas de decisão significantes e oportunas. Estes
predicados são atributos do jogador perito, porquanto é capaz
de alinhar a informação percepcionada às exigências da tarefa
em mãos, traduzida em excelentes acções motoras. Todavia, o
alcance da expertise depende, em grande medida, das caracterís-
ticas das tarefas praticadas pelos jogadores, ao longo dos anos
de formação, sendo que, não raramente, o treino da técnica se
pauta por incluir, preferencialmente, tarefas de carácter analíti-
co desfasadas das exigências impostas pelos contextos de apli-
cação. De facto, tarefas exageradamente simplificadas em con-
textos desportivos de aplicação, resultam num aporte informa-
cional deficitário, conducentes a percepções desviantes, com
grandes implicações disfuncionais em referência à ecologia do
jogo. A necessidade do treino da técnica ser situacional é legiti-
mada no facto da especificidade dos cenários de prática interfe-
rirem com a realização das habilidades, alterando, inclusive, a
dinâmica de realização dos movimentos. Tanto que, a captação
afinada das informações disponíveis, base do acoplamento per-
cepção-acção, só é possível, se a execução técnica estiver subor-
dinada à especificidade do envolvimento situacional, potencian-
do a activação do controlo cinestésico da acção motora (liber-
dade para orientar a atenção para a percepção da informação)
em detrimento do visual (necessidade do jogador se centrar na
bola). Para tal concorre a abordagem holística, promotora da
exploração autónoma dos constrangimentos recorrentes da
interacção entre o indivíduo a tarefa e o meio, revisitada na
repetição de processos de procura de soluções, em detrimento
da abordagem algorítmica, alicerçada na repetição de soluções
previamente definidas e hierarquizadas.
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MODELAÇÃO TÁCTICA EM JOGOS DESPORTIVOS – A DESEJÁVEL
CUMPLICIDADE ENTRE PESQUISA, TREINO E COMPETIÇÃO  

Júlio Garganta 
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Nos Jogos Desportivos (JD), a especialização decorrente de
maiores e mais refinadas exigências no âmbito dos contextos
de treino e de competição, testemunha a imprescindibilidade
da racionalização dos processos conducentes à eficácia da pre-
paração e orientação dos jogadores e das equipas. Sabe-se que a
prática deste grupo de disciplinas desportivas ocorre a partir de
uma rede de interacções complexas, em condições instáveis e
aleatórias de cooperação e oposição, que integram distintos
níveis de organização. Tais características, embora confiram ori-
ginalidade às jogadas e tornem o jogo mais atractivo, dificultam
a tarefa de observação sistemática. Não obstante, a informação
recolhida a partir da análise do comportamento dos jogadores,
em ambientes de treino e de competição, é considerada uma
das variáveis que mais afectam a aprendizagem e a eficácia da
acção desportiva. 
O conhecimento acerca da proficiência com que os jogadores e
as equipas realizam as respectivas tarefas tem-se revelado fun-
damental para aferir a congruência do desempenho em relação
aos modelos de jogo e de treino preconizados. Admite-se, por-
tanto, que o entendimento da lógica dos JD e, nomeadamente,
dos princípios que a governam, tenha implicações relevantes
nos domínios do ensino, do treino e do controlo da prestação
dos jogadores e das equipas, e influa na concepção e na escolha
dos procedimentos metodológicos adequados para optimizar a
performance.
Face à necessidade de melhor se perceber os constrangimentos
que concorrem para o sucesso e o insucesso nos cenários de
prática desportiva, a Análise da Performance é, reconhecidamente,
uma área com aplicações fecundas na investigação, particular-
mente no quadro dos JD. 
A consciência de que os constrangimentos tácticos assumem
uma importância vital nos JD, fez com que a partir da segunda
metade da década de oitenta, a identificação de padrões tácti-
cos, conseguida com base nas regularidades reveladas pelos
jogadores e pelas equipas, passasse a ocupar a agenda dos
investigadores. 
Actualmente, nos JD, a procura de modelos de desempenho
táctico que funcionem, quer como reguladores da actividade
dos jogadores, quer como referenciais importantes na interven-
ção dos treinadores, é uma questão central que abre vias de
investigação e de reflexão profícuas na demanda da excelência
desportiva. 
Uma das tendências que se perfilam prende-se com o estudo
das acções de jogo consideradas representativas, ou críticas,
com o intuito de identificar os constrangimentos que induzem
perturbação e desequilíbrio do balanço posicional entre os opo-
sitores. Diante da variabilidade inerente às acções de jogo, os
analistas têm procurado detectar e interpretar a permanência
e/ou ausência de marcadores do desempenho táctico tido como
positivo.
Sabe-se que em jogos de pendor táctico-estratégico, como é o
caso dos JD, o processo de treino consiste na implementação
de uma “cultura para jogar”, a qual se traduz num estado dinâ-
mico de prontidão, com referência a conceitos e princípios. Tal
significa que a forma de jogar é construída e que o treino con-

siste em modelar o comportamento e as atitudes de jogado-
res/equipas, através dum projecto orientado para o conceito de
jogo/competição. 
No domínio da pesquisa em Ciências do Desporto, o delinea-
mento de sistemas explicativos e o desenvolvimento de dispo-
sitivos instrumentais nem sempre propiciam a capacitação dos
mais directamente implicados na prática desportiva.
Reportando-nos ao quadro da modelação táctica nos JD, na pre-
sente conferência sustentaremos que a transformação positiva
dos conhecimentos e competências de jogadores e treinadores,
pode e deve ser potenciada a partir do compromisso entre o
ordenamento dos quadros típicos de constrangimentos para
jogar e o inventário de problemas particulares colocados aquan-
do do treino para operacionalizar o conceito de jogo.

MODELAÇÃO DA PERFORMANCE. UM DESAFO INTERMINÁVEL

José A. R. Maia
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A inquietação dos investigadores de diferentes “avenidas” do
conhecimento em torno da modelação e interpretação da per-
formance é tão antigo quanto a humanidade. As soluções avan-
çadas pelos investigadores teimam em estar, de algum modo,
algo distantes da seriedade e resultados práticos dos treinado-
res de maior valor em termos nacionais e internacionais. Parece
resultar daqui alguma perplexidade em torno da questão de
saber se valerá a pena modelar a performance, e saber se o que
daqui sairá que não seja já do conhecimento dos treinadores
mais experientes e sensatos.
Contudo, não resisto à tentação de colocar mais “lume para a
fogueira inquisitiva”. Daqui que não venha apresentar qualquer
solução “mirabolante”, ou enquadrada num qualquer “passe de
mágica”. Bem pelo contrário. Humildemente, tentarei colocar
alguns dos sérios problemas, todos em aberto, que um estudio-
so no domínio do Desenvolvimento tem pela frente, sobretudo
quando lida com a resposta ao treino e competição de crianças
e jovens atletas de distintos níveis de treino e rendimento.
Daqui que esta intervenção tenha os seguintes propósitos:
1º Para quê modelar a performance? Que admirável mundo
novo sairá de tal aventura? Que nova informação sairá para os
treinadores? Qual a relevância de “tanto trabalho”?
2º Partindo do princípio, muito genérico, que a performance
(Y) é função (f) de um conjunto variado de predictores (X), tal
que Y=f(X), começaremos o nosso lote de perguntas sobre os
seguintes pontos:
- O que é que se entende por performance?
- É de natureza univariada ou multivariada? Como testar dife-
rentes hipóteses da sua multidimensionalidade com base em
técnicas de Análise Factorial Confirmatória?
- A estrutura multivariada da performance é, ou não, invariante
no tempo. Se não for, como conseguir equivalência conceptual
e métrica para estudar o seu comportamento no tempo, e em
diferentes escalões ou níveis competitivos? Se for, como testar
a sua invariância configuracional e métrica?
- Assumindo que é possível marcar a performance, como averi-
guar a fiabilidade dos registos dos atletas e/ou das equipas?
Valerá a pena continuar a seguir as “pegadas” da teoria clássica
dos testes com base em informação contínua e discreta? Ou
será que é bem mais vantajoso recorrer à teoria da generaliza-
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ção considerando diferentes facetas da informação?
- Afinal, quantos sujeitos se deve amostrar, quantos jogos se deve
o b s e rvar? O problema da dimensão amostral é sempre complex o ,
e ainda o é mais quando a estrutura das observações possui níveis
hierárquicos precisos. Se assim for, então teremos que amostrar
em diferentes planos organizacionais da informação.
- O problema seguinte é o da inventariação dos predictores.
Como proceder? Ainda valerá a pena recorrer à análise discri-
minante e regressão logística nesta tarefa? Ou haverá que per-
correr outras “avenidas” como a das técnicas de segmentação?
- Depois de se dispor de uma lista de predictores, como validar
de modo cruzado a sua relevância? Como testar a sua estabili-
dade no tempo, em diferentes escalões e níveis competitivos?
- Se a performance depender do tamanho, como remover o seu
efeito? Será que o modelo aditivo ainda funciona, ou há que
recorrer a modelos mais sofisticados, como por exemplo os de
multinível com uma estrutura multiplicativa?
- Que tipo de função se deve considerar? Linear, ou não-linear?
Com um simples nível organizacional, ou com mais níveis? Os
predictores, situam-se nos diferentes níveis organizacionais? A
sua variância no tempo deve ser constante, ou não?
- Como modelar a performance individual? Se os modelos
forem consistentes, como efectuar previsões do desempenho?
- Como estudar a estabilidade e mudança da performance no
tempo? Se lidarmos com díades, como analisar tal informação?
Se que os modelos são contínuos, ou evidenciam rupturas?
Como testar a sua exequibilidade?
Esta é uma simples lista de problemas, a que com relativa faci-
lidade se poderiam juntar outros, mostrando o trabalho hercú-
leo que temos pela frente. Valerá a pena trilhar tal avenida
repleta de problemas? Penso que o assunto é demasiado fasci-
nante para ser abandonado, mau grado a insipiência do nosso
conhecimento.

CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A ANÁLISE
DA COMPETIÇÃO EM BASQUETEBOL PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS COMPETÊNCIAS DOS TREINADORES.

Jaime Sampaio
UTAD

Após um primeiro momento centrado na construção de funda-
mentos metodológicos, o processo de análise da competição em
Basquetebol, através das estatísticas dos jogos, tem-se centrado
na caracterização do alargado conjunto de factores que intera-
gem com o perfil estatístico das equipas e dos jogadores (e.g.,
o tipo de jogo, o local onde se disputa do jogo, o desfecho final
do jogo, a categoria do jogo, a posição especifica do jogador, o
estatuto do jogador,...). O conhecimento mais aprofundado dos
efeitos destes factores, afigura-se como determinante para as
decisões dos treinadores em todos os momentos do processo
de preparação desportiva (e.g., na formação desportiva, no
recrutamento dos jogadores, no planeamento do treino, na
direcção da competição). De facto, este tipo de contribuições
tem servido para que os treinadores tomem as melhores deci-
sões em situação de competição. Neste sentido, a análise da
competição pode ser uma das áreas mais interessantes de
desenvolver e uma das pontes mais robustas para que comuni-
quem definitivamente Ciência e Desporto. 
Na comunicação a apresentar vão ser analisados alguns estudos

que ajudam a conhecer melhor este alargado e diversificado
conjunto de factores que influenciam o perfil estatístico das
equipas e dos jogadores em situação de competição. Numa pri-
meira parte, apresentam-se os argumentos que justificam o
estudo da influência de cada um deles e, posteriormente, os
resultados com maior relevância. No final, destaca-se o conjun-
to de implicações práticas dos resultados.

DEALING WITH COMPLEXITY IN CONCEPTUALISING COACHING IN
TEAM SPORTS

John Lyle
Carnegie Research Institute - Leeds Metropolitan University

Sports coaching is a complex, multi-variable process that is
made more challenging for coaches of team sports. These
sports are characterised by multiple goals, an extended and
dynamic competition environment, interdependent perform-
ance elements, interacting interpersonal relationships, and
often changing personnel. Recently this ‘messiness’ has come
to be recognised, along with the difficulty of achieving what are
often aspirational goals. As a consequence coaches are faced
with problems in individualising training, devising and manag-
ing training workloads, coping with contingency, maintaining
progression, accommodating multiple goals, and demonstrating
effectiveness. Perhaps not surprisingly, there has been limited
success in modelling the coaching process for team sports. This
keynote lecture examines these challenges and addresses the
central issue of how the team sport coach achieves the level of
management and integration with the coaching process neces-
sary for effective control of the team’s performance and
progress. To do this, it examines the mechanisms used by the
coach to reduce complexity in training, the lessons learned
from expert planning, and how ‘models’ are used by coaches to
make sense of the coaching process. The lecture concludes
with the implications for the study of coaches’ expertise. 

O ENSINO DO JOGO

Jordi Ticó
INEF Catalunya – Centro de Lleida 

Llevar a cabo un proceso óptimo de enseñanza de los juegos
deportivos implica mucho más que la propuesta más o menos
ordenada de unos juegos más o menos divertidos y más o
menos adecuados a nuestros alumnos/jugadores.
Al tratar los juegos deportivos nos referimos a un tipo de
recurso que permite trabajar de forma divertida los diversos
valores asociados al deporte, desarrollar la motricidad específi-
ca a partir de la motricidad básica, promover la adherencia a la
práctica deportiva, estimular la toma de decisiones y la inteli-
gencia motriz, educar convenientemente en la competitividad i
el “fair play”, … aspectos todos ellos de gran importancia en el
desarrollo evolutivo de la cultura física de los jóvenes.
Nos centraremos en intentar contestar dos sencillas preguntas:
Qué enseñar: priorizar lo fundamental
Cómo enseñarlo: sin caer en incongruencias
Qué enseñar:
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Capacidades perceptivo motrices y relacionales
Resultado de los procesos de la obtención de información y
toma de decisiones. Definido por la interacción que se da en
todos los juegos: en función del reglamento que regula la rela-
ción con todos los elementos del propio juego (compañeros,
adversarios, el balón, el espacio y el tiempo.
Capacidades coordinativas
Propio de los procesos de organización y regulación de las con-
ductas motrices. En función de la edad evolutiva y maduración
debemos diferenciar claramente dos tipos de trabajo comple-
mentario:
Las habilidades motrices básicas: contenido reconocido como
esencial en las edades de iniciación.
Las habilidades motrices específicas: que se corresponden con
los contenidos técnico-tácticos orientados a los deportes. 
Capacidades condicionales
Relacionadas con los procesos energéticos-metabólicos, en las
primeras edades viene condicionado en gran medida por el
desarrollo de los practicantes, y su trabajo está más orientado a
la mejora motriz del jugador y a la creación de hábitos, más
que directamente sobre su condición física.
Cómo enseñarlo:
Intentaremos dar herramientas sencillas para saber orientar
correctamente la enseñanza, a partir de dar prioridad a los
aspectos fundamentales sin caer en errores e incongruencias
por desgracia muy comunes en la práctica habitual.

METODOLOGIAS ADOTADAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDI-
ZAGEM-TREINAMENTO EM EQUIPES DE ESCALÕES DE FORMAÇÃO
DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS : REALIDADES E
PERSPECTIVAS

Juarez Vieira do Nascimento 
PPGEF/UFSC – Florianópolis/SC

As metodologias divulgadas nas últimas décadas têm apontado
para a necessidade de formação de jogadores inteligentes, com
elevada capacidade de tomada de decisão e de adaptação às
situações de jogo. Além de auxiliarem na aquisição de habilida-
des motoras respeitando o princípio de multidimensionalidade
da técnica, as alternativas existentes remetem para o emprego
de estilos de ensino não-diretivos, que fomentem a descoberta
e a criatividade bem como auxiliem os jogadores a assumirem
papel mais ativo no processo formativo. No entanto, as investi-
gações implementadas no ambiente natural do processo de
ensino-aprendizagem-treinamento, em equipes de formação de
modalidades esportivas coletivas, revelaram preocupações dife-
renciadas dos treinadores brasileiros na operacionalização da
preparação técnico-tática. A variedade de metodologias empre-
gadas evidencia o uso freqüente de modelos pessoais de ensino
dos treinadores, que pouco atendem as recomendações existen-
tes na literatura da área. Os treinadores parecem estar mais
preocupados em desenvolver o modelo de jogo a ser adotado
pela equipe do que propriamente se adequarem às novas pro-
postas metodológicas. Embora há o reconhecimento que tais
modelos auxiliam, em níveis diferenciados, no desenvolvimen-
to técnico-tático dos jogadores, a análise pormenorizada das
sessões de treinamento indica alguns problemas na estrutura-
ção das tarefas. A alternância de enfoques e o emprego de
estratégias inadequadas, em distintos momentos da época

esportiva, resultam em progressões de exercícios que pouco
contribuem no encadeamento das ações de jogo, prejudicando
também na concretização das noções de refinamento e de apli-
cação às situações de jogo. As evidências encontradas apontam
para a necessidade de mudanças nos cursos de graduação em
Educação Física, bem como na implementação de ações de for-
mação continuada com treinadores esportivos.

EM BUSCA DA EXCELÊNCIA

Marco Queiroga
Treinador de Voleibol do Vitória Sport Clube de Guimarães
Ex-seleccionador nacional de cadetes femininos do Brasil

Foi em 1975 que tudo começou, quando o Sr. Carlos Arthur
Nuzman assumiu a presidência da Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV) e juntamente com diversos dirigentes, treinado-
res e profissionais do voleibol iniciou a caminhada rumo a con-
quistas nacionais e internacionais do Voleibol Brasileiro. O
desejo de ver o voleibol como uma potência Mundial e como o
segundo desporto do Brasil, levaram estas pessoas a traçarem
objetivos específicos para o desenvolvimento de todos os seto-
res relacionados aos resultados desportivos e também à promo-
ção da modalidade. Dentro deste contexto, houve uma grande
preocupação em criar uma Escola de Voleibol adaptada às
características da população Brasileira.
Visando a busca da Excelência a CBV criou boas condições de
treino e jogo para as Seleções Nacionais trabalhando com
Comissões Técnicas especializadas, promoveu e participou de
grandes eventos do Voleibol Mundial, procurou aperfeiçoar a
qualidade de seus treinadores através de cursos nacionais e
internacionais e aumentou o volume de competições internas
dando mais experiência e qualidade competitiva aos nossos
jogadores. Outro aspecto importante foi o profissionalismo e
cobrança de resultados nos mais diversos sectores relacionados
ao desenvolvimento do Voleibol Brasileiro. 
No âmbito da promoção da modalidade a CBV aumentou a
divulgação nos meios de telecomunicação e obteve um interes-
se ainda maior por parte da imprensa com a obtenção de gran-
des resultados.
Por fim, a melhoria nas condições de treino e jogo, os resulta-
dos desportivos, o profissionalismo e a formação de uma
Escola Brasileira de Voleibol tem feito do Brasil um país em
Excelência neste desporto.

CREATING A PERFORMANCE PROFILE USING PERTURBATIONS
AND MOMENTUM

Mike Hughes & David Reed
Centre for Performance Analysis, UWIC, Cyncoed, Cardiff, CF23 6XD

It is proposed that soccer teams exhibit rhythms, until the
usual stability is disturbed by extreme elements of high or low
skill. Should the resulting instability or ‘perturbation’ lead to a
shot on goal, then the outcome is termed a critical incident.
Recent research (Hughes et al., 1997) confirming the existence
of perturbations in soccer suggested that teams have character-
istic ways of creating scoring opportunities although insuffi-
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cient data prevented comprehensive analysis of individual
teams. The aims of this study are twofold; firstly, to confirm
that previously researched perturbations could be reliably iden-
tified and classified in association football and use these to cre-
ate a normative profile for an individual team whereby the
means stabilise, allowing the portrayal of characteristic ways of
creating scoring opportunities. And secondly, to explore the
concept of momentum and combine these ideas and applied
analyses with those of perturbations to achieve a simpler and
more practical use of dynamic systems.
Fifteen games involving Arsenal Football Club were analysed
from the British League seasons 2002/2003 and 2003/2004,
post-event from video. It was found that the 12 perturbations
previously identified Hughes et al. (1997) were consistently
identified and classified. Arsenals characteristic patterns of play
were identified, highlighting important coaching information in
attack and defence. From the eleven matches used to compile a
normative profile, a total of 212 shots were analysed with goals
scored, on average from every 5 Arsenal shots. Lost control
was the most efficient attacking perturbation (42.9% shots
resulted in goals) and foul the least (10%). In defence Arsenal
conceded, on average from every 7.5 shots but appeared to
show vulnerability to attacking runs, with 75% of those pertur-
bations resulting in goals.
Although total shot frequency stabilised satisfactorily after 8
matches, the significant (p<0.05) change in tactics between
the game states caused the data to show high variability.
Further attempts to integrate these tactical variations into pro-
filing produced limited but more consistent success than the
method previously introduced by Hughes et al. (1997).
Conclusions in support of Hook and Hughes (2001), suggested
that elite soccer teams exhibit qualities preventing the accurate
prediction of future match outcomes.
Within classical physics, if an object is moving in a reference
frame then it has momentum within that frame - this value
being dependent on two variables, namely the mass and the
velocity of the moving object (Serway and Jewett, 2003).
Figuratively a process can be said to gain momentum, thus
implying that it requires effort to start such a process but that
it is relatively easy to keep it going once a sufficient level of
momentum has been established.
Some (Koehler and Conley, 2003) have rigidly interpreted this
to mean that future performance is reliant upon past streaks,
although such papers have considered a small range of vari-
ables to chart momentum, largely dependent on score and
focusing on ‘hot handedness’ within basketball. Hughes and
colleagues (Hughes et al., 2006) have gone some way to devel-
op this approach by categorising squash rallies into ‘positive’ (a
player hitting successive winners), ‘negative’ (a player hitting
errors) or ‘passive’ (a player not hitting winners or making
errors). They subsequently reported that both the number 1
male and female squash players had an average peak length
(that is, strings of positive momentum) significantly higher
than their peers… simply, they maintained positive momentum
for longer periods of time than their opponents.
Similar methods have been employed by Reed and Hughes
(2006) who adopted similar categories to those of Hughes et
al. (2006), classifying each phase as positive, negative or neu-
tral for a single team. Although Reed and Hughes’ (2006) data
served only to introduce the subject, in a crude and simplistic
fashion, the results raised the possibility of identifying pertur-
bations in momentum – that is, where the match shifts from
one state to another.
When considered as a whole, momentum and perturbation

theory demonstrate the potential to concentrate enormously
complex behaviour into simple expressions and with further
development, may offer a significant advantage over the labour
intensive and inefficient approach adopted by many researchers
and applied analysts. These concepts of momentum and pertur-
bations are applied to soccer and rugby union and their poten-
tial for performance profiling is explored further.

Keywords: Performance profile, perturbations, critical inci-
dents, momentum, soccer, team sports.

TOMADA DE DECISÃO NOS JOGOS ESPORTIVOS COLETIVOS: O
CONHECIMENTO TÁTICO-TÉCNICO COMO EIXO DE UM MODELO
PENDULAR 

Pablo Greco
Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Universidade Federal Minas Gerais 

No marco das capacidades táticas nos jogos esportivos coleti-
vos (JEC) os processos cognitivos, particularmente a tomada de
decisão (TD), tem sido tema de investigação científica crescen-
te na psicologia do esporte e no treinamento esportivo nos últi-
mos anos. As dificuldades para se definir quais são e como fun-
cionam os construtos cognitivos subjacentes ao comportamen-
to tático na TD - ou de decisões segundo proposto por
Tenenbaum (2005)- antes de se executar uma ação se relacio-
nam em parte, com a própria evolução das abordagens teóricas
do tema. Do referencial da psicologia cognitiva (Miller, et al,
1973; Neisser, 1974, Newell, 1986), para os enfoques: ecológi-
co (Gibson, 1979) dos sistemas dinâmicos (Bernstein, 1967)
observam-se as mudanças de paradigmas. Neste ensaio,
seguem-se os postulados da Teoria da Ação (Nitsch, 1986,
Seiler, 2000), na qual a TD é compreendida a partir da intera-
ção na tríade relacional pessoa-ambiente-tarefa. 
Em contraposição as propostas clássicas dos modelos seqüen-
ciais de TD (Konzag e Konzag, 1981; Mahlo, 1969; Tenenbaum
e Bar-Eli 1992, Tenenbaum e Lidor, 2005, entre outros), apre-
senta-se um modelo pendular no qual a estrutura decisional se
focaliza no seu centro. O conhecimento tático-técnico (declara-
tivo e processual) se constitui no eixo relacional das estruturas
de recepção (percepção, antecipação, atenção...) e de elaboração
de informação (memória, pensamento, inteligência...).
Pretende-se descrever a interação entre as formas de conheci-
mento (CD e CP) e os diferentes processos cognitivos que deli-
neiam a TD. Porém, o modelo precisa de uma validação empíri-
ca. Sua aplicação na práxis enfatiza a visão ecológica e dinâmica
do desenvolvimento do conhecimento tático na realidade situa-
cional característica dos JEC. O conhecimento táctico-técnico
assume um papel relevante no processo de ensino-aprendiza-
gem-treinamento (E-A-T), particularmente na iniciação, solici-
tando uma reestruturação na construção da história de aprendi-
zado dos iniciantes. Primeiramente, adquirir experiência atra-
vés do desenvolvimento da capacidade tática em situações simi-
lares ao jogo para formar a base de conhecimento necessário à
TD, isto é, processos de E-A-T incidentais (Kröger e Roth,
1999; Roth et al. 2002) para, a posteriori, enfatizar processos
de E-A-T intencionais, pautados no desenvolvimento da cons-
ciência de jogo e da capacidade de TD (Mesquita e Graça,
2006). 
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LA FORMACIÓN DE ENTRENADORES. CLAVES PARA SER UN
ENTRENADOR DE ÉXITO

Sergio José Ibáñez
Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad de Extremadura

El entrenador, como máximo responsable del proceso de entre-
namiento, tiene que garantizar la adecuada formación de sus
jugadores, permitiendo que éstos puedan desarrollar sus poten-
cialidades, evolucionando desde el jugador con talento a un
jugador experto (Sáenz-López, Ibáñez, Giménez, Sierra &
Sánchez, 2005). Para conducir el proceso de entrenamiento el
entrenador debe recibir durante su formación inicial los conoci-
mientos y las habilidades básicas para su posterior desempeño
profesional. 
La repetición de modelos formativos, o de entrenamiento, es
una constante en el contexto deportivo, “Entrenamos como nos
entrenaron”. El cambio de este modelo se comienza a producir
cuando los entrenadores poseen un amplio bagaje de experien-
cias y un mayor conocimiento del deporte que entrenan. De ahí
la importancia de una buena formación inicial.
Martens, Chistina, Harvey & Sharkey (1989) afirman que para
ser un entrenador de éxito éste debe conjugar tres factores,
Conocimiento del Deporte, Motivación y Empatía. En la formación
de los entrenadores tienen que garantizar la adquisición  cono-
cimientos y estrategias para desarrollar estos factores. El cono-
cimiento técnico debe dirigirse a presentar los contenidos espe-
cíficos del deporte, tanto técnicamente como tácticamente, para
la fase de ataque como para la de defensa, individual y colecti-
vamente. Además, conocimientos básicos sobre planificación y
programación del entrenamiento, haciendo un especial énfasis
en la planificación de los contenidos deportivos. Igualmente
sobre los diferentes métodos de entrenamiento y su aplicación
a diferentes edades. Sin olvidarnos de los diferentes modelos
de enseñanza aplicados a los deportivos colectivos. También
debe conocer las técnicas, herramientas y recursos que permi-
tan motivar a los deportistas durante el entrenamiento y la
competición, fomentando la participación, integración y desa-
rrollo, tanto personal como deportivo. Finalmente, hay que
dotar al entrenador de habilidades sociales para conducir un
grupo humano, generando empatía, un clima positivo de traba-
jo, respeto y compromiso.
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O JOGO DE ANDEBOL, POR ONDE COMEÇAR? 

António Cunha & António Paulo Queirós
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Neste trabalho pretende-se discutir a abordagem ao Jogo de
Andebol desmistificando algumas questões que se colocam no
início da abordagem ao ensino do mesmo - Por onde começar?
Como Começar? Onde Começar? - procurando enquadrá-lo
dentro dos pressupostos que nós, enquanto professores e técni-
cos desportivos de muitos praticantes, hoje, distintos elemen-
tos da sociedade civil e desportiva, colocamos na formação
dos mesmos, para além do estudo no terreno na capacitação e
integração de diferentes formas de abordagem. 
Por onde começar? Que questão mais pertinente à qual, muita
gente, procura resposta sendo, na maior parte das vezes, a
forma do passe e recepção como forma inicial de abordagem do
Andebol, no entanto, primeiro que tudo temos de conhecer
quais são realmente os elementos importantes do jogo e, os
necessários para os integrar numa perspectiva de ensino/apren-
dizagem.
Como Começar? A abordagem ao Andebol deve obedecer a um
conjunto de preocupações que regulem a forma como se irá
desenrolar o Jogo, desenvolvendo, por exemplo, alterações
quanto ao número de jogadores, o tamanho do campo e da bola
e a utilização de regras simplificadas que consigam transmitir a
essência do jogo com uma prática desportiva agradável e moti-
vadora. 
Onde começar? São inúmeros os locais que permitem um ini-
cio à prática do Jogo de Andebol. A Escola e os Clubes
Desportivos, elementos formadores por excelência e de inegá-
vel valor na formação social, cultural e desportiva, entre outros,
de grande parte da população portuguesa, apresentam-se como
os locais ideais para o desenvolvimento do primeiro contacto
com o Jogo de Andebol, mas necessitam de revitalização e de
novos enquadramentos estruturais para um bom desenvolvi-
mento. 

CARACTERIZAÇÃO DA EFICÁCIA DO ATAQUE EM FUNÇÃO DA ZONA
DE DISTRIBUIÇÃO E DO JOGADOR ATACANTE

António Guerra & Isabel Mesquita
Universidade do Porto – Faculdade de Desporto

O objectivo do presente estudo consistiu em caracterizar à efi-
cácia do ataque em função da zona de distribuição e do jogador
atacante em equipas de elite de Voleibol masculino. A amostra
foi composta por 147 acções de ataque, relativas a um jogo dis-
putado entre a Itália e Rússia no Final do Campeonato da
Europa 2005. A recolha de dados foi realizada através da grava-
ção em sistema audiovisual, sendo posteriormente digitalizadas
as imagens para se controlar o rigor da observação. As variáveis
em análise foram a eficácia do ataque (Data Volley System,
FPV, 2003), zona de distribuição e jogador atacante. Os proce-
dimentos estatísticos utilizados foram descritivos (percenta-
gens e frequências) e inferenciais (teste do qui-quadrado para a
associação entre as variáveis). Para o estudo da fiabilidade
foram analisadas 30% das acções, valores substancialmente
superiores aos de referência (10%), apontados pela literatura

(Tabachnick e Fidell, 1989). A fiabilidade intra-observador e
inter-observador mostrou percentagens de acordo entre 95,8%
para a variável zona de distribuição e 100% na variável jogador
atacante.
Dos principais resultados salienta-se que as duas equipas em
estudo revelam uma eficácia do ataque elevada já que 47,3% dos
ataques resultaram em ponto e 16,4% criaram grandes dificulda-
des de organização ofensiva ao adversário. Salienta-se a existência
de 15% de erro, o que não deixa de ser esperado, por serem
equipas de elite, nas quais se arrisca, substancialmente, ao
nível do ataque. Relativamente à zona de distribuição, 28,6 dos
passes foram realizados na zona de excelência, 14,3% na zona
intermédia e 57,1% no resto do campo zona restante do campo. Ao
nível dos atacantes, verifica-se que o oposto é o mais utilizado
(32,7%) seguido do atacante de ponta posicionado na formação
junto ao distribuidor (25,9%); os restantes atacantes são solici-
tados de uma forma equitativa pelo distribuidor (entre 14,3% e
12,2%). A zona de distribuição não se associou significativa-
mente com a eficácia do ataque (!2 =5,789, "=0,833) o que
mostra que a Itália e a Rússia, no jogo observado, atacaram
com eficácia, independentemente, da zona de onde o passe de
ataque foi realizado. Do mesmo modo, a probabilidade da eficá-
cia do ataque variar não dependeu do jogador atacante (!2

=0,442, "=0,664), sugerindo que neste nível de jogo, todos os
atacantes obtém rendimento semelhante ao nível do ataque. 

A PREDIÇÃO DO RESULTADO FINAL DO JOGO DE BASQUETEBOL:
ENTRE A SIMPLICIDADE DE UM TEMPO E UM RESULTADO

António Paulo Ferreira & Hermínio Barreto
Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa

A determinação de preditores que antecipem o que só o final do
jogo clarifica, tem entusiasmado a concepção de modelos esto-
cásticos que procuram considerar a complexidade do jogo.
Porém, as formas mais simplificadas de predição são por diver-
sas vezes esquecidas pela literatura da especialidade, nomeada-
mente no basquetebol. O objectivo deste estudo é caminhar por
esta segunda via: perceber como cada categoria de jogos se com-
porta perante a utilização da diferença pontual intermédia como
preditora do resultado final dos jogos. Do ponto de vista meto-
dológico, este estudo foi dividido por duas etapas: uma primeira
etapa em que se determinaram as rectas que melhor ajustamen-
to preditivo expressavam aos 25, 30 e 35 minutos de jogo; uma
segunda etapa que constou de um estudo à adequação preditiva
das equações concebidas. Uma amostra inicial de 350 jogos foi
previamente dividida em duas sub-amostras: uma sub-amostra
designada de p re d i ç ã o, utilizada na primeira etapa e uma sub-
amostra de t e s t e, destinada ao estudo da adequação preditiva.
Cada uma das duas sub-amostras foi constituída por um núme-
ro idêntico de casos (175 jogos) onde a presença de jogos pre-
dominantemente equilibrados (JPE) e jogos predominantemente
desequilibrados (JPD) se encontrou equidistribuída. A diferen-
ciação entre os JPE e JPD foi situada nos 10 pontos.
Os resultados permitiram ir ao encontro de três referências
conclusivas:
1 — o modelo de predição determinado aos 35 minutos foi
aquele que produziu um melhor ajustamento estatístico à rela-
ção entre as variáveis (diferença pontual intermédia e resultado
final).
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2 — a determinação do resultado e do vencedor nos JPD é pos-
sível aos 30 minutos do jogo. Não parece ser necessário esperar
pelo final para que estes jogos se decidam.
o resultado final dos JPE não é previsível desta forma linear. Só
3 — o caminho para o final do jogo permitirá nos últimos 5
minutos finais perceber quem se perfila como a equipa melhor
colocada para vencer. Para este caso específico, a simplicidade
da relação entre um tempo e um resultado não produz eficácia
preditiva.

ALTERNÂNCIAS DO RESULTADO E RELAÇÃO ‘VANTAGEM-VITÓRIA’:
UMA VISITA AO ‘MOMENTUM’ DO JOGO DE BASQUETEBOL

António Paulo Ferreira & Hermínio Barreto
Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa

O objectivo do presente estudo é a análise da dinâmica do jogo
de basquetebol na perspectiva dos early success models. Foram
estudados os resultados parciais de 350 jogos da fase regular
das épocas de 2001/02 da LCB. Em função do resultado final e
com um valor de corte situado nos 10 pontos, os jogos foram
divididos em jogos predominantemente equilibrados (JPE) e
jogos predominante desequilibrados (JPD). Face aos objectivos
propostos definiram-se duas variáveis dependentes: a alternân-
cia do resultado (AR) e a relação estar em vantagem-vitória final
no jogo (V-V). A AR registava-se quando ocorria uma alteração
de comando do resultado do jogo num intervalo de tempo con-
siderado. A V-V consistiu na relação estabelecida entre a vanta-
gem existente num determinado resultado intermédio e a
obtenção da vitória final. Ambas as variáveis foram expressas
numa forma binomial, tendo sido analisadas em intervalos de 5
minutos de jogo. 
Os JPE não apresentaram diferenças significativas na curva per-
centual de alternâncias do resultado descrita ao longo do jogo.
No que se refere à relação V-V verificou-se uma descontinuida-
de dos 25 para os 30 minutos (!2 =5.803; p!0.01). Este facto
indicia um reforço da relação entre a obtenção da vitória final e
o estar em vantagem aos 30 minutos do jogo. Nos JPD e logo
após o Intervalo, os valores percentuais de AR situaram-se
abaixo dos 20%, atingindo uma diferença estatisticamente sig-
nificativa (p!0.00) entre os 25-30 (13%) e os 30-35 minutos
(3%). No que respeita à V-V, os 25 e 30 minutos apresentam
igualmente uma diferença relevante. A curva descrita por esta
variável evolui entre estes dois marcos temporais dos 91% para
os 99%, garantindo com uma probabilidade de erro muito
baixa a vitória de quem aos 30 minutos do jogo se encontra em
vantagem.
Estes resultados confirmam o pedaço 25-30 minutos como um
momento de redefinição do estado de equilíbrio de um jogo de
basquetebol. No caso dos JPD o vencedor está praticamente
decidido, falta basicamente conhecer o resultado final. No caso
dos JPE está confirmado um outro jogo dentro do jogo: o 4º e
último período.

O RESSALTO OFENSIVO NO BASQUETEBOL. ESTUDO DESCRITIVO E
COMPARATIVO EM JUNIORES DE AMBOS OS SEXOS

Américo Santos & Fernando Tavares
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O ressalto ofensivo é uma acção fundamental no jogo de bas-
quetebol, podendo constituir-se como a segunda “vida” do ata-
que. O presente estudo teve como objectivo analisar a acção de
ressalto ofensivo (RO) em jogadores do escalão júnior, masculi-
no e feminino, observando: (1) a participação dos jogadores no
RO; (2) o comportamento assumido pelo lançador; e (3) a con-
sequência do RO. Foram observadas as fases finais dos cam-
peonatos distritais da Associação de Basquetebol do Porto,
totalizando 12 jogos e 1050 lançamentos. A fiabilidade do estu-
do foi obtida com um valor de concordância de 98,1%. Quanto
aos procedimentos estatísticos utilizamos as descritivas, fre-
quências e percentagens e as tabelas de contingência. Na com-
paração entre sexos, utilizamos o teste chi-square, !2 para tes-
tar a hipótese das variáveis serem independentes, mantendo o
nível de significância em 0,05. 
No que diz respeito aos resultados, verificou-se: (1) que a par-
ticipação no RO é assumida preferencialmente por dois jogado-
res em ambos os sexos (no feminino 44, 3% dos lançamentos e
no masculino 47,4%); (2) a opção de um jogador no RO foi a
segunda mais frequente (feminino 25,4% e masculino 28,3%;
(3) o comportamento preferencial assumido pelo lançador foi o
de recuar (feminino 30,8% e masculino 50,3%), seguido do de
participação no RO, (feminino 27,7% e masculino 21%); (4) a
principal consequência do RO no juniores feminino foi o 2º
lançamento não concretizado (27,1%) e no masculino foi o 2º
lançamento concretizado (30,6%).
Podemos dizer que os treinadores, de uma maneira geral, reco-
nhecem a importância do Ressalto Ofensivo no jogo de basque-
tebol, considerando a elevada percentagem de lançamentos não
concretizados (em média superior a 50%). No entanto, dos
resultados obtidos podemos concluir que a acção de Ressalto
Ofensivo, não obtém o necessário cometimento por parte dos
intervenientes no jogo, continuando a ser uma acção negligen-
ciada e subaproveitada no basquetebol português.

ANÁLISE DO JOGO 1X1 E 2X2 NO CONTEXTO ESCOLAR

Ana Castro, Isabel Mesquita & Felismina Pereira
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O Voleibol, enquanto jogo desportivo (JD), apresenta-se como
uma das modalidades com maiores dificuldades de aprendiza-
gem, que advém das suas particularidades, nomeadamente das
elevadas exigências técnicas face aos constrangimentos situa-
cionais do jogo. Assumindo a técnica nos JD um carácter multi-
dimensional, já que a obtenção de sucesso (eficácia) depende
da qualidade de realização técnica (eficiência) e da adaptabili-
dade da mesma aos constrangimentos situacionais (adaptação),
torna-se fundamental compreender o estabelecimento da
dependência funcional destes três domínios. O objectivo do
presente estudo consistiu na análise do desempenho dos alu-
nos no que diz respeito à execução (eficiência) e à eficácia
(resultado obtido) das habilidades técnicas no jogo 1x1 e 2x2,
nas acções de  serviço e de 1º toque (recepção/defesa). A
amostra foi composta por 1687 acções de jogo, observadas em
dez jogos no 1x1 e treze jogos no 2x2, colectadas através do
sistema de vídeo. Recorreu-se ao instrumento GPAI (Game
Performance Assessment Instrument) (Oslin, Mitchell & Griffin,
1998), adaptado para o Voleibol por Mesquita (2005) na avalia-
ção do desempenho dos praticantes. Recorreu-se à estatística
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descritiva habitual, para obter frequências e percentagens de
ocorrência e à inferencial para a comparação do desempenho
entre grupos. Nesta aplicou-se a estatística não paramétrica,
com recurso ao teste de Qui-Quadrado. Todas as variáveis mos-
traram valores de fiabilidade intra-observador acima dos 80%
de acordos (94% na eficiência e 100% na eficácia). Os resulta-
dos mostram que os alunos apresentam uma proficiência baixa
na acção de 1º toque pois as categorias Flexão e extensão dos MI e
MS e Bloqueio dos apoios apresentaram valores de 20,7% e
16,5%, respectivamente. No que diz respeito à eficácia, tanto
no serviço como no 1º toque  as acções de continuidade apare-
cem sempre em maior número (56,5% e 62% respectivamen-
te), seguido das acções de erro  (31% e 38%)  e, por último, as
acções de êxito (12,4%), apenas no serviço, por só se conside-
rar o 1º toque quando houve possibilidade de continuar a joga-
da. Como conclusões do estudo ressalta que os alunos são mais
eficientes na acção de serviço em relação à acção de
recepção/defesa. Por outro lado, no jogo 1x1 obtêm mais eficá-
cia no serviço em relação ao 2x2 , devido à sua simplicidade
estrutural, o que coloca menores dificuldades na colocação da
bola nos espaços vulneráveis do campo adversário.

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO TRANSMITIDA PELO TREINADOR, 
NO TREINO EM VOLEIBOL

Ana Lima & Isabel Mesquita 
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O presente estudo teve como objectivo analisar a instrução ver-
bal do treinador, durante a sessão de treino, na modalidade de
voleibol. Da amostra fizeram parte 848 unidades de informa-
ção, pertencentes a dois treinadores, de uma equipa feminina e
outra masculina do escalão de iniciados. Para a recolha de
dados, utilizamos o instrumento desenvolvido por Hastie
(1999) para a Dimensão Conteúdo da Informação e para as
Dimensões Acção do Jogo e Destinatários o instrumento refe-
renciado por Moreno et al. (2002). A recolha de dados foi ope-
racionalizada pelo registo em vídeo com acoplamento do som à
imagem. A variável considerada foi o género das equipas trei-
nadas e a variável dependente as intervenções verbais do trei-
nador durante a sessão de treino. Recorremos à estatística des-
critiva para obter resultados de frequências e percentagens de
ocorrência, e na inferencial aplicamos a estatística não-paramé-
trica, o teste Qui-quadrado (!2), com um nível de significância
de 5% (p!0,05), para analisar a associação as características das
intervenções verbais com o género das equipas. A fiabilidade
das observações foi obtida pela estatística Kappa de Cohen,
sendo o valor mínimo encontrado de 0.86 e o valor máximo de
0.97. Os resultados mostraram que os treinadores transmiti-
ram predominantemente conteúdos de ordem técnica (36,7%),
prevalecendo a correcção técnica (76,8%). Os conteúdos tácti-
cos seguiram-se com 27,4%, sendo as informações de conse-
quência (65,1%) as dominantes. Na comparação em função do
género da equipa verificou-se que o treinador da equipa mascu-
lina emitiu significativamente mais informação relativa às sub-
categorias táctica reactiva e questionamento do que o treinador
da equipa feminina que incidiu mais nas informações de conse-
quência. Na Categoria Psicológica prevaleceu a subcategoria
confiança (36%), sendo que o treinador da equipa feminina
emitiu significativamente mais críticas. Relativamente à dimen-
são Acção do Jogo, prevaleceu a categoria Indefinida com

58,5% unidades de registo. O treinador da equipa masculina
emitiu significativamente mais informação relativa ao serviço,
bloco, defesa/cobertura, contrariamente ao treinador da equipa
feminina que incidiu na recepção, distribuição e ataque. Apesar
da direcção da informação ser predominantemente Individual
(84,8%), o treinador da equipa feminina emitiu significativa-
mente mais informação a toda a equipa (colectivo). O presente
estudo sugere que os treinadores enfatizam a informação técni-
ca em detrimento da táctica. Entre os treinadores da equipa
feminina e masculina verificou-se elevada heterogeneidade ins-
trucional, reivindicando a sua confirmação em estudos de
maior dimensão.

Palavras-chave: instrução, voleibol, treino, formação.

TOMADA DE DECISÃO EM VOLEIBOL DO ATACANTE DE Z4 EM
FUNÇÃO DOS ANOS DE EXPERIÊNCIA NESSA FUNÇÃO. ESTUDO
REALIZADO COM ATLETAS SENIORES DO SEXO FEMININO PORTU-
GUESAS

Ana Paulo & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do porto

Propusemo-nos estudar a Tomada de Decisão (TD) no Voleibol,
mais particularmente no ataque, atendendo a que é considera-
do na actualidade por diversos autores (Moutinho, 2000; Palao
et al., 2004; Yiannis & Panagiotis, 2004) como determinante
no rendimento das equipas, tanto no Voleibol masculino como
no feminino (Fröhner & Murphy, 1995; Palao et al., 2004).
Dentro da dinâmica do ataque das equipas, a zona 4 assume-se
como, a mais solicitada ao mais alto nível de jogo, na manobra
ofensiva das equipas (Guerra & Mesquita, 2003; Paulo, 2004).
Assim, pretendemos perceber quais as diferenças nos constran-
gimentos, de ordem estratégico-táctica, apontados por atacan-
tes de zona 4, do sexo feminino (n=31), das duas divisões
máximas do Voleibol nacional – a A1 (n=16) e a A2 (n=15),
na época de 2005/2006, com diferentes anos de experiência no
exercício dessa posição. Usámos para tal o protocolo verbal,
criado para o efeito, Tomada de Decisão no Ataque em Voleibol
(TDAV), o qual foi sujeito aos pressupostos de validação de
construção e de conteúdo. Foram usados neste estudo, na aná-
lise descritiva, valores de frequência e percentuais e, em termos
inferenciais, o Teste t para medidas independentes, para um
nível de significância de 5% e de 10%. A fiabilidade das codifi-
cações foi testada através da aplicação do Kappa de Cohen mos-
trando valores acima do referencial mínimo estipulado pela
literatura (0.75) (Fleiss, 1981). Em termos gerais, verifica-se
que as atletas, independentemente da experiência enquanto
atacantes de Z4, tomam em consideração os constrangimentos
associados à Adaptabilidade táctica da acção de ataque, destacando-se
a Adaptação do ataque à oposição situacional do bloco (valores entre
60,6% e 67,7%). Na comparação entre grupos, constatou-se
que as atacantes mais experientes de zona 4, apresentam valo-
res médios mais elevados que as menos experientes na
Adaptabilidade táctica da acção de ataque (p=0,036) na categoria
Adaptação do ataque à oposição situacional da defesa (p=0,062) e,
ainda, na subcategoria Acção individual das defesas (p=0,097).
Estes resultados sugerem que poderá ser relevante a valoriza-
ção no processo de treino da oposição situacional do bloco e da
defesa no treino do ataque de forma a calibrar a percepção das
atletas para a sua apreciação na TD.
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APTIDÃO FÍSICA E O SOMATÓTIPO EM CRIANÇAS E JOVENS 
FUTEBOLISTAS. UM ESTUDO DE CORRELAÇÃO CANÓNICA

André Seabra, Rui Garganta & José Maia
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O Futebol infanto-juvenil é cada vez mais exigente em termos
de resposta ao treino e à competição. Tal facto reclama maior
cuidado e rigor não só no processo de selecção, mas também
no treino de aptidões consideradas essenciais. Decorre daqui
uma certa necessidade em estudar aspectos da funcionalidade
dos jovens atletas e das suas características somáticas, de que o
somatótipo é um bom exemplo. O principal propósito deste
estudo foi investigar a relação entre aptidão física e aspectos
somáticos de jovens futebolistas.
A amostra foi constituída por 225 crianças e jovens futebolistas
com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos. O soma-
tótipo foi determinado de acordo com o método de Heath-
Carter. A aptidão física foi avaliada pela bateria de testes da
AAHPERD relacionada com a performance e descrita em
Kirkendall et al. (1987). Os procedimentos estatísticos utiliza-
dos incluíram as medidas básicas de descrição da informação,
teste de Kolmogorov-Smirnov e distâncias de Mahalanobis para
verificar a normalidade, univariada e multivariada, dos dados. A
associação entre os dois conjuntos de variáveis foi baseada na
correlação canónica. A análise da fiabilidade das medidas somá-
ticas e da aptidão física foi efectuada a partir do cálculo do erro
técnico de medida e do coeficiente de correlação intraclasse.
Todas as análises foram efectuadas em SPSS 14.0
Resultados e Conclusões: (1) apenas uma variável canónica foi
extraída (p<0.001); (2) A relação entre aptidão física e o soma-
tótipo em crianças e jovens futebolistas evidencia variação
comum significativa entre esses espaços de variáveis (28%); (3)
A estrutura da variável canónica determinada associa baixos
valores de salto, elevações na barra e velocidade a elevados
valores de ectomorfismo e endomorfismo; (4) o salto horizon-
tal foi a variável mais importante da aptidão física enquanto
que o ectomorfismo foi a mais importante no somatótipo; (5)
A percentagem da variação da V1 extraída das provas de apti-
dão física e das componentes do somatótipo foi de 49% e 11%
respectivamente; (6) A percentagem da variação de W1 extraída
das componentes do somatótipo foi de 23% enquanto que a
das provas de aptidão física foi de 5%. (7) Estes resultados ao
salientarem que no Futebol as características somáticas e algu-
mas componentes da aptidão física estão relacionadas, sugerem
que ter um físico apropriado está associado a eficientes perfor-
mances em diferentes aptidões.  

FUNDAMENTOS PARA LA EDICIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. 
UNA APLICACIÓN EN EL FÚTBOL

Ángel Vales, Alberto Areces, Víctor Gulias, David Cabrero
& Iván Arcos 
Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Facultad de Informática - Universidad de A Coruña

Realizar un informe técnico sobre un equipo o un jugador, con
el objeto de caracterizar su comportamiento y prestación com-

petitiva, presupone disponer de un conocimiento general y glo-
bal del juego, tanto en lo referente a su estructura interna
(naturaleza/contenidos) como al modelo de rendimiento com-
petitivo (factores/jerarquización). Esta necesidad de disponer
de un conocimiento general del juego (investigación básica)
como base fundamental para desarrollar un modelo de observa-
ción y análisis del juego, que posibilite la elaboración de estu-
dios particulares de las funcionalidades competitivas de equi-
pos y jugadores concretos (investigación aplicada), permite
superar una de las barrearas que tradicionalmente ha hecho
que, a los ojos de la opinión pública, la ciencia y el fútbol
hayan aparecido como realidades enfrentadas.
Mientras que el investigador analiza el juego con el fin de cons-
truir modelos explicativos del rendimiento competitivo a partir
de la identificación y jerarquización de los factores de rendi-
miento, el entrenador, en lo que se podría denominar un “aná-
lisis fino del juego”, a partir de la edición de informes técnicos
pretende identificar regularidades, fortalezas y debilidades en la
forma de jugar de los equipos, con fin de mejorar su disposi-
ción para establecer planes de juego y de entrenamiento más
congruentes con las características de sus jugadores y la enti-
dad competitiva del equipo rival. En este contexto, la edición
de informes técnicos por parte del entrenador se presenta como
un escenario emergente y necesario para aportar mayor especi-
ficidad a la labor técnica desarrollada por los entrenadores.
Con esta comunicación (póster) se pretenderá, por un lado,
presentar la edición de informes técnicos como una forma
específica de análisis del juego y, por otro, describir esa especi-
ficidad informativa identificando los distintos tipos de informes
existentes, las modalidades de información que contienen, así
como su estructura interna. 
De forma paralela, también nos parece importante destacar la
progresiva aparición de nuevas tecnologías de apoyo a la direc-
ción y control de la competición y el entrenamiento. En este
contexto y situados en la perspectiva del entrenador o cuerpo
técnico, aparece como una nueva necesidad el mostrarse dispo-
nible y abierto al manejo de cierto aparataje (pulsómetros,
ergómetros, células fotoeléctricas, etc.) y de ciertas tecnologías
de base informática (programas informáticos para la obtención
y gestión de información) que permitan al entrenador realizar
su labor técnica y pedagógica con mayor eficacia.
Sensibles a esta realidad, profesores de la Facultad de
Informática y de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la
Educación Física de la Universidad de A Coruña han aunado
esfuerzos para el desarrollo de un producto original, “Fútbol
Video Report”, que, combinando sistemas de edición de video y
bases de datos interactivas, pretende facilitar la labor del cuer-
po técnico en el campo del seguimiento y análisis de equipos
de fútbol y futbolistas.

O QUE INFLUENCIA A PROBABILIDADE DE MARCAR 
DE UMA EQUIPA NO ANDEBOL

Anna Volossovich 1, Montezuma Dumangane 2 &
Nicoletta Rosati 2
1 Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa;
2 Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade Técnica de
Lisboa

O primeiro passo na estimativa da probabilidade de vencer o
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jogo é o cálculo da probabilidade de marcar. Este passo implica
a resolução prévia daquele que é um dos principais problemas
na construção de modelos probabilísticos nos jogos desportivos
- a necessidade de verificar se a probabilidade de marcar é
constante durante o jogo e perceber que factores e como a
influenciam.
Os objectivos do presente estudo consistiram em: 1) verificar
se a probabilidade de marcar no Andebol é influenciada pelos
seguintes parâmetros: desempenho recente da própria equipa e
da equipa adversária (eficácia de cada uma das equipas nas três
últimas posses de bola); equilíbrio de forças (diferença dos ran-
kings das equipas em confronto); qualidade do encontro (soma
dos rankings das equipas em confronto); importância do jogo
para a progressão da equipa no Campeonato; efeitos não obser-
váveis para cada equipa; 2) aferir como a influência dos diver-
sos parâmetros varia ao longo do jogo. 
Os dados para a construção do modelo foram recolhidos em
224 jogos dos Campeonatos do Mundo de Seniores Masculinos
de Andebol de 2001, 2003 e 2005 (jogos empatados e com pro-
longamento foram excluídos da amostra). Todos os jogos foram
considerados como independentes e a probabilidade de marcar
foi modelada para ambas as equipas de forma simétrica. Para
análise dos dados foi escolhido o modelo estocástico linear.
Os resultados preliminares do modelo estimado sugerem que a
influência do desempenho recente da própria equipa e da equi-
pa adversária na probabilidade de marcar varia em função do
momento do jogo (da posse de bola), do equilíbrio entre as
duas equipas (diferença entre os ranking das equipas) e da mar-
cha do marcador (diferença pontual).   

PADRÕES DE JOGO EM FUTEBOL DE ALTO RENDIMENTO A PARTIR
DA ANÁLISE SEQUENCIAL DO PROCESSO OFENSIVO. ESTUDO DO
CAMPEONATO DO MUNDO COREIA-JAPÃO 2002

António Silva1, F. Sanchez Bañuelos2, Júlio Garganta3, M.
Teresa Anguera4, M. Conceição Oliveira & Jorge
Campaniço5

1 Universidade Autónoma de Madrid/Faculdade de Desporto -
Universidade do Porto; 2 Universidade de Castilla La Mancha; 3

Faculdade de Desporto - Universidade do Porto, 4 Facultad de
Psicologia - Universidade de Barcelona; 5 Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro

O fluxo do jogo de Futebol encobre uma ordem que importa
conhecer para melhor compreender a lógica das partidas e
intervir positivamente no processo de treino. No presente estu-
do desenvolveu-se um instrumento de observação “ad hoc” para
estimar padrões de condutas tácticas adoptadas no processo
ofensivo em Futebol, no sentido de modelar a eficácia das equi-
pas. Após a elaboração de um protocolo de observação e de ter
sido superada a prova de fiabilidade de codificação (concordân-
cia intra-observador), foram codificados 11 jogos de Futebol
correspondentes à segunda fase do Campeonato do Mundo de
Futebol Coreia-Japão 2002, dos quais foram registados 941
processos ofensivos e um total de 9273 multieventos. Para o
tratamento e análise dos dados recorreu-se ao Software SDIS-
GSEQ de Bakeman y Quera, devido à sua especificidade para
analisar eventos múltiplos. Os resultados desta análise permiti-
ram estimar padrões que consubstanciam as transições e rela-
ções de excitação ou inibição entre as diferentes categorias do

instrumento de observação. Para a generalidade das condutas
elevadas à categoria de conduta critério - condição que dá a
possibilidade de relacionar essa conduta com todas as outras
condutas que fazem parte do instrumento de observação - foi
possível estabelecer relações excitatórias ou de activação de
umas condutas em relação às outras que lhe antecedem ou
sucedem e determinar padrões comportamentais de jogo que
vão para além da “sorte ou acaso”. A generalidade dos padrões
comportamentais encontrados foi de muito curta longitude.
Quer isto dizer que é possível saber qual a probabilidade de
determinadas condutas serem activadas imediatamente antes
ou depois da conduta critério, sendo todavia mais difícil de pre-
ver essa relação a uma maior distância. Concluiu-se que no
decurso do processo ofensivo existe uma nítida diferenciação
espacial, interaccional e comportamental que deu origem a uma
divisão do processo ofensivo em quatro fases distintas: 1) iní-
cio; 2) construção; 3) criação/pré-finalização; 4) finalização do
processo ofensivo.

Palavras-chave: Futebol, Táctica, Ataque, Metodologia
Observacional, Análise Sequencial.

VARIAÇÕES DAS CONDUTAS DOS TÉCNICOS DE BASQUETEBOL
INFANTIL DEPOIS DO ACERTO NAS SITUAÇÕES DE JOGO

Antonio Montero Seoane & Milagro García-Noblejas
Universidade da Coruña

O objectivo deste estudo consiste em precisar as condutas dos
técnicos de basquetebol de categoria infantil depois de acções
de jogo acertadas pelos jogadores. Alguns dos investigadores
mais relevantes no campo da avaliação da conduta dos técnicos
em categorias de base (Smoll e Smith, 1989) apontam em seu
modelo a importância do estudo das variáveis situacionais para
uma melhor compreensão da sua actuação.
Consistiu na elaboração de um instrumento de observação e
avaliação da conduta dos técnicos denominados Sistema de
Observação da Conduta do Técnico (S.O.C.T.) (Montero,
2004); Este instrumento foi aplicado para analisar 43 partidas
de Basquetebol de categoria infantil masculino. Na presente
comunicação se apresenta os resultados correspondentes às
condutas dos técnicos associados com as acções de jogo acerta-
das na competição. Posteriormente, se recodificou algumas das
variáveis incluídas no S.O.C.T., como o resultado ou os perío-
dos em jogo para expressar as tendências daquelas condutas
em relação com estas variáveis.
Os estudos realizados na Espanha por Cruz (1989) e Saura
(1996) possibilitam a comparação de alguns aspectos da
investigação realizada. Por um lado se incrementam as frequên-
cias relativas das condutas reactivas depois do erro nas acções
de jogo em respeito a estes dois estudos, para tanto as condu-
tas reactivas depois do erro e as espontâneas se registram em
valores intermédios em respeito a estes trabalhos, também em
relação com os resultados obtidos nesta investigação o nível
estatisticamente significativo (.001). Por outra parte, quando se
analisa a tendência das condutas dos técnicos nos diversos
períodos de jogo, é possível apreciar uma maior frequência
relativa de Reforço Positivo (R+) no segundo período do jogo
em relação ao último período onde se registram os valores mais
baixos. Em relação à evolução das condutas dos técnicos em
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função do resultado no placar, cabe apontar um incremento das
condutas de reforço positivo proporcionais à vantagem no mar-
cador similar a de Outras Condutas depois do Acerto
(O.C.A.); enquanto que as condutas de Não Reforço (N.C.) se
reduzem nos momentos de maior igualdade e aumentam nos
momentos em que vão atrás no marcador.

FUTEBOL DE RUA, UM FENÓMENO EM VIAS DE EXTINÇÃO? 
CONTRIBUTOS E IMPLICAÇÕES PARA A APRENDIZAGEM DO JOGO 

Hélder Fonseca & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

Longe vão os tempos em que as crianças, através do denomina-
do Futebol de rua, iniciavam de forma espontânea e, portanto,
sem qualquer supervisão dos adultos, a aprendizagem do
Futebol. Por isso, o desaparecimento do Futebol de rua tem sido
referido por muitos como uma das principais razões que,
actualmente, ajudam a explicar a menor qualidade individual
dos jogadores e do jogo de Futebol. Outra das causas avançadas
para as consequências negativas na qualidade individual dos
jogadores e na qualidade colectiva das equipas, tem sido a
desajustada noção de organização do jogo. Face à extinção que
se vaticina, torna-se pertinente caracterizar e “importar” a
matriz do Futebol de rua para os Clubes e Escolas de Futebol,
com o intuito de “revitalizar” tal realidade e assim maximizar
os efeitos da aprendizagem, do treino e da competição. 
No presente estudo, foi seleccionada, sistematizada e discutida
informação relativa ao fenómeno Futebol de rua e respectivas
implicações na formação de jogadores, procurando-se respon-
der aos seguintes objectivos: (1) identificar e caracterizar as
particularidades do Futebol de rua; (2) elencar as razões aponta-
das na bibliografia a propósito da pertinência da prática do
Futebol de rua; (3) Perfilar as consequências que o desapareci-
mento do Futebol de rua poderá ter na justificação da eventual
menor qualidade dos jogadores e do jogo de Futebol; (4) inda-
gar se o Futebol de rua é um denominador comum aos jogadores
de Elite e saber qual a percepção que estes manifestam acerca
da respectiva importância para a sua formação; (5) referir as
implicações para o processo de ensino-aprendizagem do jogo
que derivam das particularidades do Futebol de rua; (6) cruzar a
informação recolhida e sistematizada, com o entendimento dos
peritos (jogadores, treinadores e académicos). 
Para o efeito, além de uma exaustiva pesquisa bibliográfica e
documental, recorreu-se à realização de várias entrevistas a
jogadores, ex-jogadores, treinadores e académicos que parti-
lham preocupações relacionadas com o tema em apreço.
Do cruzamento da informação entre a revisão bibliográfica e as
entrevistas foi possível retirar as seguintes ilações: a) o Futebol
de rua e o posterior processo de treino, ainda que em períodos
diferentes são tidos como igualmente importantes na formação
de jogadores de Elite; b) o Futebol de rua foi uma prática viven-
ciada pela maioria dos jogadores de Elite; c) não existe um
Futebol de rua, mas vários “Futebóis”, cujo denominador comum
é o Jogo; d) o Futebol de rua é uma actividade que se consubs-
tancia em condições muito particulares, as quais são importan-
tes no desenvolvimento das habilidades para jogar e na poten-
ciação da aprendizagem, a saber: o envolvimento prematuro
com a bola e o(s) jogo(s), a elevada quantidade de horas dessa
prática (jogo) acumulada, o prazer e a paixão alimentados pelo

jogo, a presença constante da auto e heterocompetição, a possi-
bilidade exploração, criação e construção do jogo, sob condi-
ções de elevada variabilidade e instabilidade.

Palavras-chave: Futebol De Rua, Jogo, Aprendizagem, Treino,
Prática Deliberada

CONCEPÇÕES DOS TREINADORES ACERCA DA DINÂMICA DE JOGO
OFENSIVO NO ANDEBOL - ESTUDO REALIZADO NA LIGA PROFIS-
SIONAL DE ANDEBOL PORTUGUÊS

Bruno Freitas, António Cunha & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

O presente trabalho pretendeu identificar as concepções dos
treinadores portugueses da Liga Profissional acerca da dinâmica
de jogo ofensivo no Andebol com base em dois meios tácticos,
as progressões sucessivas e os cruzamentos. Deste modo, pro-
curamos perceber as concepções dos treinadores acerca do fun-
cionamento e inteligibilidade dos meios tácticos empregues no
processo ofensivo a partir dos seus pressupostos configurado-
res: o espaço, a comunicação e a técnica. A amostra deste estu-
do foi constituída pelos 10 treinadores principais das equipas
que disputaram o Campeonato da Liga Profissional de Andebol
na época 2003/2004. O estudo foi de natureza qualitativa,
tendo integrado dois protocolos de entrevista: o primeiro con-
sistiu na aplicação de uma entrevista semi-estruturada e de res-
posta aberta sobre a dinâmica de jogo ofensivo no Andebol e o
segundo centrou-se numa entrevista suportada pelo visiona-
mento e análise de imagens previamente seleccionadas (relati-
vas ao Campeonato do Mundo de Andebol 2004, realizado na
Eslovénia). Para a construção das entrevistas foram verificados
os pressupostos de validação de construção (através da revisão
da literatura) e de conteúdo (método de peritagem). Procedeu-
se à análise de conteúdo das entrevistas, utilizando uma abor-
dagem lógico-semântica, suportada pela literatura da especiali-
dade, que levou à produção de um sistema de categorização
definido à posteriori. Procedeu-se ao controlo de fiabilidade
inter-codificador, por acordo entre especialistas, numa estraté-
gia de discussão e decisão consensual. O presente estudo mos-
trou que todos os treinadores consideram que a análise táctica
requerida, tanto nas progressões sucessivas como no cruza-
mento, se centra na interpretação espacial (observação dos
espaços livres), constituindo a desmarcação a regra de acção
que concretiza o princípio precedente. Se na progressão suces-
siva esta lógica de funcionamento é referida pela totalidade dos
treinadores, no cruzamento apenas dois treinadores assim não
a entendem, salientando que mais importante do que a análise
espacial é a observação do comportamento adversário.
Contudo, de acordo com os dez treinadores entrevistados,
ambas as acções realizam-se de forma natural e sem recorrer a
qualquer outro tipo de comunicação, que não seja a comunica-
ção motora procedente da interpretação dos espaços (comuni-
cação motora espacial). Metade dos entrevistados refere, ainda,
que a comunicação deve também considerar as alterações con-
textuais provocadas pelo jogador portador de bola. A totalidade
dos treinadores realça a necessidade de se contextualizar a exe-
cução técnica à situação momentânea (técnica situacional),
havendo, contudo, cinco entrevistados que destaca a importân-
cia da correcta execução biomecânica (fundamento técnico) no
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alcance de situações frutuosas. Finalmente para 90% dos trei-
nadores a dinâmica de jogo ofensivo no Andebol sustenta-se na
interpretação espacial e na plasticidade técnica, enquanto que
70% dos entrevistados faz referência à comunicação motora
espacial. Apesar de existirem algumas diferenças de entendi-
mento entre os treinadores é de destacar o facto de todo eles
elevarem o factor espaço à dimensão vertebradora do desenvol-
vimento do jogo ofensivo e, a partir dele, estabelecer uma rela-
ção interactiva com a comunicação motora e com a técnica
individual.

AVALIAÇÃO MONITORIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA DA SELECÇÃO
PORTUGUESA DE VOLEIBOL SÉNIOR MASCULINA – ÉPOCA DE 2004

Carlos Carvalho, Luísa Vieira & Alberto Carvalho
Laboratório do Movimento Humano do Instituto Superior da Maia

O presente estudo teve os seguintes objectivos: (i) ajustar pro-
cedimentos de avaliação e controlo da condição física  dos
voleibolistas (força, potência, velocidade, agilidade, resistência
e flexibilidade) a fim de obter dados credíveis e úteis, em labo-
ratório e em testes de terreno; (ii) monitorizar os resultados da
condição física da Selecção Portuguesa de Voleibol e quantificar
as alterações em dois momentos de avaliação e (iii) estabelecer
valores de referência nacional das principais características e
capacidades atléticas exigidas no voleibol.
A amostra foi constituída por 10 atletas que fizeram parte da
Selecção Portuguesa de Voleibol sénior masculina na época de
2004. Estes jogadores foram submetidos a avaliações antropo-
métricas e ao nível das principais capacidades motoras. Para a
avaliação da força máxima (fmáx), realizaram os seguintes tes-
tes: leg extension, leg press e para a força rápida, o lançamento da
bola medicinal. Para a força de impulsão vertical, utilizámos os
testes: squat jump (SJ); drop jump (DJ) 40cm; counter movement
jump (CMJ), CMJ com bloco, CMJ com remate e potência mecâ-
nica média (PMM) 15seg. A força isocinética dos extensores e
dos flexores do joelho (90 e 360º/seg) foi avaliada com dina-
mómetro isocinético. No que respeita à velocidade, resistência
e flexibilidade, os atletas realizaram, respectivamente, os tes-
tes: Japonês, 10 metros sprint e “take-off reactive test”; Yo-yo; fle-
xão frontal do tronco e rotação de ombros. Os testes executa-
ram-se em Março e Julho de 2004 no Laboratório do
Movimento Humano do ISMAI. Em todas as variáveis foram
calculadas as médias e desvios padrão. Para a análise compara-
tiva dos principais componentes foram verificadas as diferenças
de valores entre os dois momentos de avaliação com recurso ao
teste de significância pelo “test student-t” (emparelhado). 
Pela análise dos resultados constatamos que os atletas da
Selecção Nacional apresentam resultados bastante idênticos do
1º para o 2º momento de avaliação. Tal facto é comprovado já
que na grande maioria das variáveis (3 excepções num universo
de 26) não encontrámos diferenças estatisticamente significati-
vas (p!0,05). Constatamos, no entanto, incrementos dos valo-
res médios de fmáx. isométrica de 3,3% (147,5 vs 152 Kg) e
ganhos da fmáx. dinâmica de 5,7% (229 vs 242 Kg) que foram
estatisticamente significativos (p=0,028). Na força isocinética
dos antagonistas encontrámos aumentos em ambos os mem-
bros inferiores e em ambas as velocidades angulares avaliadas,
o que corresponde a um atenuar dos desequilíbrios
agonista/antagonista. Em nenhum dos testes de força de

impulsão vertical se verificaram diferenças significativas.
Constatamos melhorias percentuais de 3,6; 1,7; 1,1 e 2% res-
pectivamente no SJ (41,1 para 42,6 cm), no DJ (39,7 para 40,4
cm), no CMJ (43,5 para 44 cm) e na PMM (38,7 para 39,5 cm).
Nos testes de impulsão mais específicos como são o CMJ c/ bl
e o CMJ c/rt deparámos com ligeiros decréscimos da ordem
dos 2,3 e 1,8%; 55,1 para 53,8 cm no primeiro teste e no
segundo de 68,8 para 67,5 cm. Os resultados da resistência
aeróbia foram melhores no 2º momento, concretamente, de
612 para 688 m, percentualmente de 12%. Genericamente,
podemos dizer que a condição física da Selecção Nacional de
Voleibol evidenciou algumas melhorias, nomeadamente, ao
nível da força, da potência e da resistência.

RELAÇÃO ENTRE A ZONA DE LEVANTAMENTO, POSIÇÃO DE
PARTIDA DO BLOQUEIO E NÚMERO DE BLOQUEADORES EM
EQUIPES DE ALTO RENDIMENTO

José Cicero Moraes1, Isabel Mesquita2, Júlio Garganta2,
Alexandre Kruschke Figueiredo1

1 Escola de Educação Física - Universidade Federal do Rio Grande do
Sul; 2 Faculdade do Desporto -Universidade do Porto

O presente estudo teve como objetivo verificar se existe relação
entre a zona de levantamento e a posição de partida do blo-
queio em equipes de Voleibol Masculino de alto rendimento,
bem como determinar, para cada uma das zonas de levanta-
mento, a associação entre a posição de partida e o número de
bloqueadores que se opuseram ao ataque. 
A amostra corresponde a 388 ações extraídas dos jogos do
Campeonato Masculino Adulto do Estado do Rio Grande do
Sul (BR) – Divisão Especial - 2005. Os dados foram coletados
com auxílio de uma câmera de filmagem posicionada no fundo
da quadra e centralizada. As observações atenderam os requisi-
tos de fiabilidade intra e interpessoal exigidos nos padrões
científicos, sendo que em nenhuma das observações a percenta-
gem de acordos foi inferior a 80%. Nos procedimentos estatís-
ticos recorreu-se à estatística descritiva, freqüências e percenta-
gens e inferencial, teste do Qui-quadrado e de Monte Carlo
para a análise de associações entre variáveis. O nível de signifi-
cância adotado foi de 5%. O estudo mostra que houve associa-
ção estatisticamente significativa entre a variável Zona de
Levantamento 1 e a posição de partida do Bloqueio Misto 1, como
também entre a Zona de Levantamento 3 e Bloqueio Misto 2. Do
mesmo modo associam significativamente com a Zona de
Levantamento 3 o Ataque que não oferece motivos para Bloqueio, o
Bloqueio Duplo e o Bloqueio Triplo. Já a Zona de Levantamento 1
associa-se significativamente com o Ataque efetuado diante a um
(1) bloqueador e Sem oposição de Bloqueio (1x0) Como conclusão o
estudo evidencia que as Zonas de Levantamento interferem na
escolha das posições de Partida do Bloqueio, bem como no
número de jogadores participantes do Bloqueio. 

RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE PERFORMANCE MOTORA E HABILI-
DADES ESPECÍFICAS DO HANDEBOL, VOLEIBOL E BASQU E T E B O L

Carlos Alberto Afonso, Carla Cristina Tagliari & Claudio
Marcelo Tkac
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
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Na prática esportiva, tanto a nível participativo quanto a nível
escolar, existe a constante busca da otimização da performance
das habilidades específicas de cada modalidade. No desenvolvi-
mento dessas habilidades existem diferentes fatores interve-
nientes, como as taxas de crescimento, o contexto esportivo e
social e o nível de habilidades motoras que a criança possui.
Estes fatores podem ser determinantes para a prática e o
desenvolvimento de atividades esportivas. Sendo assim o obje-
tivo deste estudo foi identificar a relação entre os níveis de per-
formance motora e as habilidades específicas do handebol,
voleibol e basquetebol em crianças praticantes da educação físi-
ca escolar. Fizeram parte deste estudo 152 sujeitos de ambos os
sexos com idade entre 8 e 10 anos. Para a avaliação da perfor-
mance motora utilizou a Bateria de testes TGMD2 (test of
Gross motor development). Para verificar o nível de desempe-
nho da habilidade passe no handebol foi utilizado teste especí-
fico retirado a Bateria de Habilidades do handebol de Zin apud
Tritschler (2003). Para verificar o nível de desempenho da habi-
lidade do toque no voleibol utilizou-se a Bateria de Teste das
Habilidades em Voleibol da Universidade do Estado da
Carolina do Norte apud Tritschler (2003). Já para verificar o
nível de desempenho na habilidade passe do basquetebol foi
utilizado o Teste de basquetebol da AAHPERD para garotos e
garotas apud Tritschler (2003). Os dados pertinentes à correla-
ção obtiveram uma correlação com p<0,01 entre as três habili-
dades esportivas avaliadas, apresentando-se de forma positiva.
Os resultados mostraram ainda que não ocorreu correlação
alguma entre as habilidades esportivas e a performance motora.
Conclui-se então que não houve relação entre os fatores perfor-
mance motora e habilidades específicas dos esportes avaliados
neste estudo. Este fato indica que para esta amostra, a treinabi-
lidade e a aprendizagem das habilidades específicas para cada
esporte foi mais relevante do que os padrões motores, podendo
ser uma tendência generalizável.

Palavras-chave: habilidades esportivas, padrões motores, crian-
ças.

EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENO EN EL FÚTBOL. ¿ES LA POSESIÓN
DEL BALÓN UN INDICADOR DEL RENDIMIENTO VÁLIDO? 

Carlos Lago Peñas
Universidade de Vigo 

El objetivo de este trabajo es explicar el tiempo de posesión del
balón que acumulan los equipos de fútbol en un partido. Para
ello se realiza una revisión de las investigaciones que han rela-
cionado la posesión del balón con el rendimiento en el juego. A
continuación, se han analizado 160 partidos de la Primera
División de la Liga Española de Fútbol de la temporada 2005-
2006 y se propone un modelo de regresión lineal que maneja
las variables: equipo, jugar en casa o fuera, dinámica del parti-
do y equipo rival como determinantes de la variable dependien-
te. Los resultados alcanzados permiten justificar que la pose-
sión del balón es un buen indicador del rendimiento para los
equipos que llevan la iniciativa en el juego (p<0,01), pero no
para los que están a la expectativa. Además, se demuestra
como los equipos locales tienen más posesión del balón que los
visitantes (p<0,01) y que cuanto mayor es la diferencia de
nivel entre los equipos en un  partido, mayor es la posesión del

equipo mejor clasificado (p<0,01). La combinación de estas
variables puede ser utilizada para desarrollar un modelo que
para predecir la posesión del balón de los equipos en el fútbol..

Palabras claves: Fútbol, regresión lineal, posesión del balón,
rendimiento, partido

LA IMPORTANCIA DEL CALENDARIO DE COMPETICIÓN EN EL
RESULTADO DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE ALTO NIVEL. LA
INFLUENCIA DEL RENDIMIENTO Y LA SUERTE

Carlos Lago Peñas, Joaquín Lago Ballesteros; Ezequiel Rey
Eiras
Universidade de Vigo 

En este trabajo se estudian los efectos del rendimiento y el azar
en los resultados que obtienen los equipos en distintas compe-
ticiones deportivas con diferentes calendarios de competición.
Las distintas competiciones organizadas por la UEFA y la
Federación Española de Fútbol pueden distribuirse entre com-
peticiones de calendario corto y largo y competiciones de liga o
de eliminación directa  Para comprobar como afecta el tipo de
competición en el resultado de los equipos se analizado 380
partidos de la Liga Española de Fútbol de la temporada 2006-
2007 (calendario largo y de liga), la Copa del Rey en España de
la temporada 2005-2006 (calendario corto y de eliminación
directa), el Campeonato Mundial de Fútbol Alemania 2006
(primera fase de calendario corto y liga, y la segunda de calen-
dario corto y eliminación directa) y la Champions League de la
temporada 2005-2006 (primera fase de calendario corto y liga,
y la segunda de calendario corto y eliminación directa). Para
ello, se utiliza una metodología basada en la regresión lineal, la
comparación de medias y el logit multinomial. La proxy de rendi-
miento utilizada en este trabajo consiste en la diferencia entre
los lanzamientos realizados y recibidos por cada equipo en cada
partido. Los resultados sugieren que el rendimiento es una
variable clave para explicar el resultado de los equipos en las
competiciones de calendario largo y de liga (p<0,01). Sin
embargo, en las competiciones de eliminación directa y calen-
dario corto el efecto del rendimiento sobre el resultado de los
equipos es menor.

Palabras clave: azar, fútbol, rendimiento, resultado, calendario
de competición.

LA IMPORTANCIA DEL VO2 M A X PARA REALIZAR ESFUERZOS INTERMI-
TENTES DE ALTA INTENSIDAD EN EL FÚTBOL FEMENINO DE ELITE

Carlos Arecheta Pérez, Alejandro Lucía Mulas & Maite
Gómez López
Universidad Europea de Madrid

El ejercicio intermitente de alta intensidad (EIAI) es uno de los
aspectos más importantes del fútbol. El fútbol es una especiali-
dad deportiva mixta (con contribución significativa de ambos
sistemas energéticos, aeróbico y anaeróbico), y en el que se
intercalan fases de ejercicio a diferentes intensidades (algunas
supramáximas) con pausas de recuperación activas e incompletas
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(en algunos casos puede llegara a ser completa), durante un
extenso periodo de tiempo. 
El objetivo de este trabajo era determinar la importancia del
VO2max en un equipo de fútbol femenino español que compite
en la máxima categoría, analizando si existe alguna relación
entre esta variable y la capacidad para efectuar repetidos
esfuerzos intermitentes de alta intensidad. 
Participaron 10 jugadoras de fútbol pertenecientes al equipo
profesional Rayo Vallecano, (20,3 ± 2,8 años) quienes realiza-
ron: 1) un test en tapiz rodante para determinar el VO 2max y 2)
el test de Bangsbo que consta de siete sprint con una recupera-
ción activa de 25 seg. para medir su capacidad de realizar
esfuerzos máximos y repetidos. 
No encontramos una correlación significativa entre el VO2max
de las jugadoras y el tiempo de los primeros cuatro sprints (1er

sprint: r = -0,45, P = 0,18; 2º sprint: r = -0,56, P = 0,09; 3er

sprint: r = -0,53, P = 0,11; 4º sprint: r = -0,57, P = 0,08). Sin
embargo, ambas variables estaban significativamente correla-
cionadas en los últimos sprints (5º sprint: r = -0,65, P = 0,03;
7º sprint: r = -0,82; P = 0,003) a excepción del 6º (r = -0,46;
P = 0,17). Estos resultados demuestran que un alto VO2max
ayuda a realizar y mantener esfuerzos máximos en los tiempos
finales de un partido, donde la fatiga de las futbolistas es más
elevada. 
La importancia de mejorar el VO2max contribuye a la calidad
del juego. En un encuentro el equipo que tenga mejor prepara-
ción aeróbica tendrá ventaja, siendo capaz de jugar el partido a
un ritmo mayor todo el tiempo. Al aumentar la fatiga en las
jugadoras, aquellas con mayor capacidad cardiorrespiratoria
máxima marcarán diferencias significativas en los sprints fina-
les del partido, pudiendo afectar directamente al resultado
final. Debemos tener en cuenta que, por lo general, una mayor
capacidad cardiorrespiratoria máxima suele acelerar la recupe-
ración tras esfuerzos intensos.

Palabras claves: Mujer, fútbol, VO2max, ejercicio intermitente,
rendimiento. 

CARACTERIZAÇÃO DO JOGO OFENSIVO DA SELEÇÃO BRASILEIRA
DE VOLEIBOL MASCULINO DA OLIMPÍADA DE 1984 E DE 2004

Cláudio Lima1, Cristino Matias1, Gustavo Costa2, Isabel
Mesquita2 & Pablo Greco1

1 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
Universidade Federal de Minas Gerais; 2 Faculdade de Desporto –
Universidade do Porto

O ataque no voleibol (VO) possui uma superioridade sobre as
ações defensivas, sendo a eficácia do atacante de uma equipe
atribuída, em grande parte à qualidade do levantador (LE). As
regras no VO a cada ciclo olímpico têm sofrido alterações,
entre elas está o surgimento de uma nova especialização fun-
cional, o líbero, com a finalidade de equilibrar as ações de ata-
que-defesa. O objetivo deste estudo foi verificar a evolução do
VO, a partir das ações dos levantadores (sistema ofensivo) e do
sistema defensivo (SD) da Seleção Brasileira Masculina (SB)
nas finais olímpicas de 1984 (F84) e 2004 (F04). Constituiu
um estudo de caso, do qual fizeram parte dois LE da seleção
nacional adulta do Brasil masculina, respectivamente o LE da
olimpíada de 1984 e o LE da olimpíada de 2004. Os dados

foram coletados em VHS, sendo a informação codificada no
software Simi Scout versão 1.5 Máster. Para a analise das ações
do LE considerou-se as seguintes categorias: side-out (SD) e side-
out transition (SOT); zona de Levantamento (ZL); atacantes envolvi-
dos e tipo de combinação com e sem cruzamento). Os cenários
foram selecionados a partir da posição inicial do LE, tendo
como requisito que a qualidade da recepção proporcionasse
todas as opções de ataque. Levando em consideração a ZL, as
posições 1, 6 e 5 referem-se à zona de defesa (ZD) e as 2 , 3 e
4 à zona de ataque (ZA). A referência defensiva foi a SB e ofen-
siva a Seleção dos Estados Unidos (SEUA) e a Seleção Italiana
(SIT). Tanto no SO como no SOT foi analisada a ação de ata-
que considerando a oposição situacional do bloqueio (simples,
duplo, triplo); a única diferença residiu no fato de no SO se
considerar a ação do LE a partir de cada uma das seis zonas,
enquanto que no SOT se circunscreveu à posição cinco. A fiabi-
lidade intra-obsevador foi apurada para cada variável e os resul-
tados foram superiores a 80%, dentro dos limites estipulados
pela literatura da especialidade (VAN DER MARS, 1989).
Constatou-se um aumento substantivo dos levantamentos em
suspensão de F84 (85.4%) para F04 (96.2%). 
As situações ofensivas de SO (93.7%) criadas pelo F84 apre-
sentaram em 23.0% dois atacantes, em 67.6% três e 9.5% em
quatro; contrariamente, em 2004 as situações ofensivas de SO
diminuíram para 70.4%, sendo de destacar o fato de o F04 utili-
zar em 21.1%, dos ataques, três atacantes e em 78.9% quatro
atacantes. Comparando as ações de SOT em F84 estas ocorre-
ram em 6.3% aumentando abruptamente para 29.6% em 2004;
o F84 utilizou em 60%, dos ataques, três atacantes e em 40%
dois atacantes, contrapondo como F04, o qual utilizou em
37.5%, dos ataques, três atacantes e em 62.5% quatro atacan-
tes. A ocorrência de ações na ZA (48.1%) e ZD (51.9%) foi à
mesma em ambas finais. Tendo por referência a ZL e o número
de atacantes requeridos, na ZA, o F84 tinha a opção de dois
atacantes em 44.7% dos ataques, três atacantes em 52.6% e
quatro atacantes em 2.6 %, distinguindo-se claramente em
F04, com a opção de três atacantes a diminuir para 26.9% das
ações e a de quatro atacantes a aumentar para 73.1 %.
Relativamente à ZD, de F84 para F04, a mesma tendência é
verificada com o aumento das acções de quatro atacantes (de
14, 6% para 75,5%, respectivamente) e a diminuição dos ata-
ques que envolveram três atacantes (de 80,5% para 25,5%). No
que se referencia às combinações de ataque com cruzamento,
de F84 para F04, assistiu-se a uma diminuição relevante (de
16.5% para 0%). Finalmente, em relação à oposição situacional
do bloqueio constatou-se que de F84 para F04 aumentou a
oposição de dois e três blocadores e diminuiu a de um bloca-
dor. Concluindo, o presente estudo permite indagar que, de
F84 para F04, as características do ataque alteraram-se, subs-
tancialmente, sendo de destacar o incremento da variabilidade
ofensiva com a participação de mais atacantes nas jogadas de
ataque em resposta às maiores dificuldades impostas pelo blo-
queio. As tendências confirmam-se nos dois complexos de jogo
(SO e SOT).

PADRÃO SEQUENCIAL DA TRANSIÇÃO DEFESA-ATAQUE EM JOGOS
DE FUTEBOL DO CAMPEONATO PORTUGUÊS 2004/05

Daniel Barreira & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto
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Sabendo-se que no Futebol actual os Estados de Transição podem
provocar um desequilíbrio na organização defensiva, importan-
te para a obtenção de golo, foi objectivo do presente estudo
desenvolver um instrumento ad hoc que possibilite a modelação
de padrões de conduta Transição-Estado defesa/ataque (TEDA)
que, com maior probabilidade, induzem situações de eficácia
ofensiva.
Depois de delineado o protocolo de observação e de superada a
prova de fiabilidade Kappa de Cohen (concordância intra-obser-
vador), foram codificadas 240 sequências de Transição-Estado
defesa/ataque relativas a quatro equipas de rendimento superior
do Campeonato Português 2004/05, o que resultou num total
de 5400 multieventos. 
Para o tratamento e análise dos dados recolhidos, recorreu-se
ao Software SDIS-GSEQ de Bakeman e Quera (1996), devido à
sua especificidade na análise de eventos múltiplos. Os dados
foram submetidos à análise descritiva e à análise sequencial,
permitindo esta última verificar a probabilidade de existência
de relações de associação significativas, de excitação ou de ini-
bição, entre as diferentes categorias do instrumento de obser-
vação. Possibilita ainda o conhecimento da força de coesão
existente entre a conduta critério (considerada por hipótese
como possível iniciadora ou desencadeadora das que se
seguem, ou como integrante da ocorrência sequencial das que
lhe antecedem) e as condutas objecto (comportamentos que
podem ou não estabelecer relações de excitação ou inibição
com a conduta tomada como critério). 
Verificou-se que os padrões de Transição-Estado defesa/ataque per-
mitem apenas determinar relações de associação com compor-
tamentos próximos da conduta critério, sobretudo com os que
lhe antecedem ou sucedem. Já em comportamentos de maior
longitude relativamente à conduta critério, a associação excita-
tória é difícil de prever, sendo mais influente o factor sorte ou
acaso. 
A análise dos resultados permitiu estimar padrões de conduta
Transição-Estado defesa/ataque, que cumprem as seguintes carac-
terísticas: i) os padrões de jogo ofensivo mais eficazes resu-
mem-se a uma Fase Ofensiva em Transição – jogo vertical, através
de passe longo desde zonas defensivas até zonas laterais do
sector médio-ofensivo ou ofensivo –; ii) O drible e a condução
em zonas laterais do sector médio-ofensivo e ofensivo são as
condutas ofensivamente mais eficazes; iii) os padrões de jogo
ofensivo mais observados caracterizam-se por um misto de
jogo directo (ataque rápido/contra-ataque) em zonas defensi-
vas, com um jogo indirecto (ataque posicional) no sector
médio-ofensivo, sem recuar o Centro do Jogo nem realizar passes
longos.

O VALOR ESTÉTICO DO GOLO NO FUTEBOL. ESTUDO
EXPLORATÓRIO A PARTIR DO PONTO DE VISTA DOS TREINADORES

Daniel Marinho, Júlio Garganta & Teresa Oliveira Lacerda
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

As últimas décadas do século XX são marcadas por uma cate-
goria com uma riqueza semântica muito particular no domínio
do Desporto: a velocidade. A luta contra o tempo que os atletas
desde a Antiguidade Clássica vêm empreendendo, constitui
uma metáfora da vida humana, do desejo nunca alcançado do
Homem conquistar e controlar o tempo. A ideologia consumis-

ta da sociedade contemporânea tem estimulado ainda mais este
desejo, intensificando contudo a angústia do ser humano, pela
consciência clara de que se trata de uma meta intangível. O
aumento da produção gerou o aumento do consumo e o ciclo
ganhar gastar, acelerou o tempo (Sousa Santos, 2000). É nesta
realidade que se desenvolve o futebol do século XXI, num
tempo que não tem tempo. A pressão no resultado tem-se
intensificado e no futebol, como na sociedade, quem não pro-
duz não tem lugar. O importante é ganhar e tudo vale, ou
quase tudo. Procuram-se os melhores especialistas para cada
uma das funções, seja dentro ou fora de campo, guarda-redes,
centrais, avançados, polivalentes, treinadores, assistentes,
adjuntos, observadores, médicos, psicólogos, gestores, empre-
sários. Há um mercado em crescimento exponencial.
A Estética do Desporto não recusa a vitória e, muito menos, o
seu valor estético, mas chama a atenção para a qualidade do
processo que conduz à vitória (Roberts, 1995). No futebol exis-
te, aparentemente, um hiato muito significativo entre meios e
fins, isto é, existem, por exemplo, variadíssimas formas de mar-
car um golo. Contudo, quando a atenção do observador se cen-
tra no processo e não apenas no produto, este espaço diminui, o
que quer dizer que um determinado golo não pode ser disso-
ciado de todos os elementos que, directa ou indirectamente, se
articulam para constituírem a totalidade daquele momento (que
proporciona uma experiência estética única).
O objectivo do presente estudo consiste em contribuir para a
compreensão do valor estético do golo no futebol partindo do
pressuposto, enunciado anteriormente, de que esse valor estéti-
co se funda no processo que lhe dá origem. Para o efeito recor-
rer-se-á ao inquérito sob a forma de uma entrevista semi-estru-
turada a aplicar a treinadores de futebol. O trabalho está ainda
em curso, pelo que os resultados e conclusões do estudo serão
apresentados no Congresso.

MÉTODOS DE JOGO OFENSIVO NA TRANSIÇÃO DEFESA - ATAQUE
EM ANDEBOL. ESTUDO DO CONTRA-ATAQUE E ATAQUE RÁPIDO
COM RECURSO À ANÁLISE SEQUENCIAL

Davide Ferreira, José António Silva & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O presente estudo tem como principais objectivos analisar e
caracterizar as sequências ofensivas, tendo em vista a com-
preensão dos constrangimentos que influem no desenvolvimen-
to e no sucesso do Contra-Ataque e do Ataque Rápido, em
equipas de alto nível competitivo. A utilização destes métodos
de jogo ofensivo tem vindo a ser melhorada, constituindo um
dos factores relevantes para o sucesso no jogo de Andebol.
Assim sendo, justifica-se um estudo detalhado destas acções,
para que possam ser retiradas ilações passíveis de ser utilizadas
no treino e na competição. 
A amostra foi constituída por 359 sequências que caracterizam
o Contra-Ataque e o Ataque Rápido, a partir das quais foram
registadas 3949 condutas. Tais sequências foram obtidas a par-
tir da observação realizada a dez jogos do Campeonato do
Mundo de Andebol Masculino de 2005, disputado na Tunísia.
Os dados registados foram tratados através do programa SDIS-
GSEQ, tendo-se recorrido à Análise Descritiva e à Análise
Sequencial, com vista à identificação de padrões sequenciais de
conduta.
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Do quadro de conclusões obtidas é importante realçar as
seguintes: (i) foram identificados padrões sequenciais de con-
duta retrospectivos, quando consideradas as condutas critério
“Remate” e “Ataque Posicional”; (ii) o “Remate” apresenta uma
probabilidade significativa de ser precedido por recuperação
defensiva através da intercepção de bola devido a um mau
passe, originando “Contra-Ataque Directo”. Nestas circunstân-
cias o “Remate” ocorre com um atacante isolado perante o
Guarda-Redes ou com oposição de bloco defensivo na segunda
linha ofensiva; (iii) relativamente à conduta critério “Ataque
Posicional”, existe uma probabilidade significativa de ser prece-
dido de um “Ataque Rápido”, após “Defesa do Guarda-Redes”
(DGR). De salientar que esta sequência tem uma enorme pro-
babilidade de finalização na primeira linha ofensiva; (iv) foram
identificados padrões sequenciais de conduta prospectivos,
quando consideradas as condutas critério: “Sistema Defensivo
3:2:1” e “Recuperação Defensiva”; (v) O sistema defensivo
3:2:1 é um sistema propício para a recuperação da posse de
bola por “Mau Passe” (MP) e “Outras Falhas Técnicas” (OFT),
que originam o desenvolvimento do “Contra-Ataque Apoiado”;
(vi) A recuperação defensiva é um dos factores que favorece
um padrão de conduta no desenvolvimento do “Contra-Ataque”
que termina com remate isolado perante o Guarda-Redes.

Palavras-chave: Andebol, Metodologia Observacional, Análise
Sequencial, Contra-Ataque, Ataque Rápido

VALORACIÓN FISIOLÓGICA DE TENISTAS MEDIANTE PRUEBAS DE
LABORATORIO Y ESPECÍFICAS DE CAMPO

Diego Muñoz Marin, Guillermo J. Olcina Camacho, Rafael
Timon Andrada, Javier Brazo Sayavera, Maria Concepción
Robles Gil & Marcos Maynar Mariño
Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad de Extremadura

El objetivo del presente trabajo es comparar los resultados car-
diorespiratorios obtenidos en jugadores de tenis de alto nivel
regional, tanto en pruebas de laboratorio como en pruebas de
campo específicas de tenis. Por otro lado pretendemos facilitar
al entrenador una herramienta para poder cuantificar el control
de cargas del entrenamiento mediante el conocimiento de las
zonas de trabajo de sus jugadores. 10 sujetos de nivel regional
fueron sometidos a 2 pruebas de esfuerzo diferentes: ergoespi-
rometría máxima en laboratorio, partiendo de 6km/h e incre-
mentando la velocidad 1 km/h cada minuto, con 20 segundos
de recuperación, hasta el aogtamiento voluntario, y un test de
campo, con periodos de esfuerzo de 1 minuto y 20 segundos de
recuperación, donde los sujetos debían realizar una secuencia
de golpeos de derecha y reves, comenzando con una frecuencia
de 12 golpeos/min, e incrementando 2 golpeos/min en cada
escalón. Los datos obtenidos en ambos tests son VO2 maximo
(ml/kg/min), frecuencia cardiaca máxima (ppm), umbral aeró-
bico (ppm y % VO2 máx.), umbral anaeróbico (ppm y % VO2
máx.), volumen espirado (L/min). Los resultados obtenidos
muestran valores muy similares en ambas pruebas, obteniendo
unos niveles mas elevados en campo, sin ser estadísticamente
significativos.

ANTECIPAÇÃO-COINCIDÊNCIA NAS SELECÇÕES NACIONAIS DE
VOLEIBOL, CADETES MASCULINOS E FEMININOS. EFEITO DO SEXO
E DA COMPLEXIDADE DA TAREFA

Diogo Frada, António Martins, Nuno Pereira, Ricardo
Rocha, Paula Rodrigues, Manuel Botelho & Olga
Vasconcelos
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

A antecipação de um qualquer estímulo é essencial nos jogos
desportivos colectivos, onde se insere o voleibol. Nesta modali-
dade desportiva, é fundamental perceber de que forma as tra-
jectórias da bola estão relacionadas com o tempo de antecipa-
ção, pois o timing correcto de intercepção da trajectória da bola,
mediante a interpretação adequada dos parâmetros temporais e
espaciais do movimento, contribui para alcançar com sucesso o
objectivo do jogo. Antecipação-coincidência é a capacidade de
iniciar e completar um movimento coincidente com a chegada
de um estímulo externo, assumindo-se como fundamental na
performance bem sucedida das habilidades motoras (Beslile,
1963), já que de nada serve (nomeadamente no voleibol) a exe-
cução de um movimento tecnicamente correcto, mas com velo-
cidade inadequada à chegada de um estímulo externo
(Freudenheim, 1992).
Este estudo pretende avaliar a capacidade de antecipação-coin-
cidência em função do sexo e da complexidade da tarefa, consi-
derando atletas do mesmo escalão etário.
A amostra é composta por 29 elementos da Selecção Nacional
de Cadetes de Voleibol, com uma média de idade de 13.5±2.3
anos, sendo 16 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Para
a avaliação da capacidade de antecipação-coincidência foi utili-
zado o Bassin Anticipation Timer (Lafayett Instrument Company,
1976). Os sujeitos, com a sua mão preferida, realizaram 6 ten-
tativas em cada tarefa (simples e complexa), perfazendo um
total de 12 tentativas. Utilizou-se uma velocidade constante de
propagação do estímulo de 1,34m/seg.
Para cada sujeito, foram calculados os erros absoluto, constante
e variável. A estatística aplicada foi a descritiva (média e desvio
padrão), a inferencial (teste t de Student) e a multivariada
(Anova II Factores). O nível de significância foi fixado em
p!0.05.
Conclusões: (i) Não se verificam diferenças estatisticamente
significativas entre os sexos. Contudo, podemos observar que o
sexo masculino apresenta valores inferiores de erro e uma
maior variabilidade no desempenho relativamente ao sexo
feminino; (ii) Não se verificaram diferenças significativas entre
os atletas que iniciam o teste pela tarefa simples, relativamente
aos que o iniciaram pela tarefa complexa. Todavia, o grupo que
começou por realizar a tarefa complexa e posteriormente a sim-
ples, obteve melhores resultados em relação ao que começou
por realizar a tarefa simples e posteriormente a complexa; (iii)
Não se observaram diferenças significativas entre a tarefa sim-
ples e a complexa. No entanto, a tarefa simples apresentou
uma tendência para valores superiores de erro e uma maior
variabilidade do que a tarefa complexa.
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APTIDÃO MOTORA DE FUTEBOLISTAS DO SEXO FEMININO

Domingos Silva & José Augusto Santos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O futebol é uma modalidade desportiva de natureza multidi-
mensional, fortemente dependente dos factores táctico-técni-
cos. Todavia, a expressão desses factores só poderá manifestar-
se na sua plenitude se estiver presente um alicerce de aptidão
motora suficientemente desenvolvido capaz de possibilitar a
maximização dos gestos técnicos e tácticos.
A avaliação da aptidão motora em futebolistas, particularmente
do género feminino, não tem merecido o destaque que se
impõe àquela que é a modalidade desportiva mais representati-
va do nosso País. Torna-se importante este conhecimento, de
modo a ser possível traçar um rigoroso planeamento e prescri-
ção do treino adequado às necessidades individuais e do grupo.
Para tal, existem métodos de terreno e laboratoriais. Não obs-
tante a menor precisão, os métodos de terreno são os mais uti-
lizados na avaliação da aptidão física de futebolistas. Associado
a este facto estão inevitavelmente a rapidez, a economia, os
meios materiais acessíveis, a possibilidade de avaliar muitos
indivíduos ao mesmo tempo, os recursos humanos e o facto de
poderem avaliar os atletas em múltiplas componentes da apti-
dão motora. O treino para incremento da aptidão motora do
futebolista deve ser dividido em quatro categorias (AAF, 2002):
a) condição física geral (aptidão cardiorespiratória), b) condi-
ção física específica (aptidão anaeróbia), c) treino de velocida-
de, e d) treino de força e potência muscular.
Com este estudo pretendemos avaliar a aptidão motora de fute-
bolistas do sexo feminino e comparar com um grupo de sujei-
tos não-desportistas do mesmo género e com as mesmas carac-
terísticas etárias.
A amostra é formada por 48 sujeitos do sexo feminino, dos
quais 21 são futebolistas e 27 são não-desportistas, de idades
compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Em relação à prática
desportiva, as futebolistas representam, na sua maior parte
(76%), um clube a disputar o campeonato nacional da 1ª divi-
são, apresentam as seguintes características: a) tempo de práti-
ca: 2,0 ±1,7 anos, b) nº treinos/semana: 3,0 ±0,8, c) duração
do treino: 110 ±13,1 minutos.
A avaliação da aptidão motora foi efectuada pela bateria FAC-
DEX adaptada (Marques et al., 1991), ou seja, não foi realizada
a prova de lançamento da bola de hóquei e foi realizada a prova
de suspensão estática na barra-fixa. A participação foi voluntá-
ria no estrito respeito pelas directrizes do ACSM (1989).
Os procedimentos estatísticos utilizados foram: a) caracteriza-
ção da amostra: média (#), desvio-padrão (DP), valores mínimo
(Mín) e máximo (Max) e erro de estimativa amostral (SEM), b)
avaliação da normalidade das distribuições: teste de Shapiro-
Wilk, c) comparação inter-grupos: teste t de medidas indepen-
dentes (p), para variáveis com distribuição normal, ou teste U
Mann-Whitney (p), sempre que pelo menos um dos grupos
apresentou distribuição não-normal, d) o nível de significância
estatístico foi mantido em 5% (p!0,05). Todos os dados foram
analisados no SPSS 14.0.
Os principais resultados apontam, por um lado, para a inexis-
tência de diferenças significativas entre as futebolistas e as não-
desportistas ao nível da flexibilidade, da agilidade e da força
máxima de preensão manual, e por outro, para a existência de
diferenças estatisticamente significativas em relação à velocida-

de de deslocamento, força explosiva dos membros superiores e
inferiores, força estática dos membros superiores, força abdo-
minal e resistência cardiorespiratória.
A prática de futebol em raparigas promove melhorias significa-
tivas nas componentes força, velocidade e resistência aeróbia.
Os baixos índices de flexibilidade devem ser corrigidos, de
modo a evitar o surgimento de lesões mio-articulares durante a
prática desportiva, no decurso da realização de movimentos
articulares de grande amplitude; a agilidade, associada a
mudanças rápidas e explosivas de direcção, é uma componente
motora essencial do jogo, daí a necessidade de enfatizar, tam-
bém, esta capacidade física no treino das futebolistas.

COMPOSIÇÃO CORPORAL DE FUTEBOLISTAS, ADOLESCENTES, 
DO SEXO FEMININO

Domingos Silva & José Augusto Santos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

No estabelecimento de programas específicos de treino, a par
da função motora, é necessário conhecer a composição morfo-
lógica do atleta, sabendo-se que no caso do futebol, quantida-
des excessivas de adiposidade prejudicam a capacidade de des-
locamento corporal.
Com este estudo pretendemos avaliar a composição corporal de
futebolistas, adolescentes, do sexo feminino e comparar com
um grupo de sujeitos não-desportistas do mesmo género e da
mesma idade.
A amostra é formada por 48 sujeitos do sexo feminino, dos
quais 21 são futebolistas e 27 são não-desportistas, de idades
compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Em relação à prática
desportiva, as futebolistas representam, na sua maior parte
(76%), um clube a disputar o campeonato nacional da 1ª divi-
são, apresentam as seguintes características: a) tempo de práti-
ca: 2,0 ±1,7 anos, b) nº treinos/semana: 3,0 ±0,8, c) duração
do treino: 110 ±13,1 minutos.
A composição corporal foi estimada pelo método das pregas de
adiposidade subcutânea, tendo-se avaliado as pregas bicipital,
tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal, crural e gemi-
nal. Foram calculadas a densidade corporal e as quantidades de
massa gorda e massa isenta de gordura.
Os procedimentos estatísticos utilizados foram: a) caracteriza-
ção da amostra: média, desvio-padrão, valores mínimo e máxi-
mo e erro de estimativa amostral, b) avaliação da normalidade
das distribuições: teste de Shapiro-Wilk, c) comparação inter-
grupos: teste t de medidas independentes, para variáveis com
distribuição normal, ou teste U Mann-Whitney, sempre que
pelo menos um dos grupos apresentou distribuição não-nor-
mal, d) o nível de significância estatístico foi mantido em 5%
(p!0,05). Todos os dados foram analisados no SPSS 14.0.
Os principais resultados apontam para a existência de diferen-
ças estatisticamente significativas entre futebolistas e não-des-
portistas, adolescentes, do sexo feminino. As não-desportistas
são mais pesadas e apresentam níveis superiores de adiposida-
de; opostamente, as futebolistas, para além da menor quantida-
de de gordura corporal, registam índices mais elevados de den-
sidade corporal; o equilíbrio é observado na estatura, na massa
isenta de gordura (não obstante a maior massa corporal das
não-desportistas) e em algumas pregas de adiposidade subcutâ-
nea – subescapular, suprailíaca e geminal – ainda que as dife-
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renças sejam marginalmente significativas (p<0,07).
Conclusão: o perfil antropométrico da adolescente futebolista é
diferente da adolescente não-desportista, baseado, por um lado,
na menor quantidade de massa gorda e maior de densidade
corporal da desportista, e por outro, do maior peso corporal
das não-desportistas. Em relação à categorização dos sujeitos
em função dos valores de gordura corporal, as desportistas
encontram-se no nível médio, ao passo que as não-desportistas
estão situadas no nível superior à média.

Palavras-Chave: futebol, composição corporal, sexo feminino.

INGESTÃO NUTRICIONAL DE FUTEBOLISTAS DO SEXO FEMININO

Domingos Silva & José Augusto Santos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A educação alimentar e o consumo adequado de cada nutriente
tem vindo a tornar-se um objectivo importante dentro da
comunidade desportista, dado o reconhecimento das vantagens
que tal pode produzir na maximização do potencial desportivo-
atlético. O objectivo central deste estudo baseou-se no estudo
dos hábitos de ingestão nutricional de futebolistas do sexo
feminino e comparar os resultados obtidos com uma amostra
de sujeitos não-desportistas, do mesmo género e da mesma
idade e com as recomendações existentes na literatura. A
amostra é formada por 48 sujeitos do sexo feminino, dos quais
21 são futebolistas e 27 são não-desportistas, de idades com-
preendidas entre os 14 e os 17 anos. Em relação à prática des-
portiva, as futebolistas representam, na sua maior parte (76%),
um clube a disputar o campeonato nacional da 1ª divisão, apre-
sentam as seguintes características: a) tempo de prática: 2,0
±1,7 anos, b) nº treinos/semana: 3,0 ±0,8, c) duração do trei-
no: 110 ±13,1 minutos.
A avaliação dos hábitos de ingestão nutricional foi efectuada
pelo inquérito semiquantitativo da frequência do consumo ali-
mentar, desenvolvido pelo Serviço de Higiene e Epidemiologia
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A conver-
são de alimentos em nutrientes foi realizada no programa
informático «The Food Processor Plus», onde obtivemos dados
acerca do consumo de macro e micronutrientes. Os procedi-
mentos estatísticos utilizados foram: a) caracterização da amos-
tra: média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo, b) avalia-
ção da normalidade das distribuições: teste de Shapiro-Wilk, c)
comparação inter-grupos: teste t de medidas independentes,
para variáveis com distribuição normal, ou teste U Mann-
Whitney, sempre que pelo menos um dos grupos apresentou
distribuição não-normal, d) o nível de significância estatístico
foi mantido em 5% (p!0,05). Todos os dados foram analisados
no SPSS 14.0.
Os resultados mostram que ao nível da comparação futebolis-
tas vs não-desportistas, apenas encontramos diferenças estatis-
ticamente significativas na ingestão de total de glícidos (% e
g/kg), glícidos simples (g e g/kg), motivadas pelos mais eleva-
dos valores de consumo das futebolistas, e lípidos monoinsatu-
rados (%) e lípidos polinsaturados (%), devido aos mais eleva-
dos valores de consumo das não-desportistas.
Ao nível da comparação com as recomendações, nos nutrientes
onde existem valores de recomendação, de uma forma geral o
consumo de macronutrientes está acima das recomendações, for-

temente abaixo das recomendações está o consumo relativo de
glícidos complexos; o consumo de micronutrientes, nos dois gru-
pos, é pobre ao nível do cálcio, potássio, cloro, iodo, molibdénio,
vitaminas E, K, biotina e ácido fólico, nas futebolistas o consumo
é ainda reduzido ao nível das vitaminas A (µg ER) e D.
Conclusão: na globalidade dos nutrientes, inexistem diferenças
significativas entre futebolistas e não-desportistas. Não existe
um padrão nutricional que distinga as jovens futebolistas das
não-desportistas, de um modo geral, quer as deficiências, quer
o excesso nutricional são comuns nos dois grupos.

Palavras-Chave: futebol, sexo feminino, ingestão nutricional

PERFIL ANTROPOMÉTRICO E NEUROMUSCULAR DE ATLETAS
PARANAENSES DE FUTSAL DE ELITE

Edilson Cyrino, Katiucia dos Santos, Ferdinando Carvalho,
Luis Gobbo & Ademar Almeida Júnior
Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício
Centro de Educação Física e Esporte - Universidade Estadual de
Londrina

O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil antropo-
métrico e neuromuscular de atletas masculinos de futsal, de
alto rendimento, das duas equipes finalistas do campeonato
paranaense da categoria adulto, chave ouro. Vinte e sete atletas
(24,7 ± 6,4 anos; 73,6 ± 7,6 kg; 174,8 ± 6,6 cm), do sexo
masculino, foram submetidos a medidas antropométricas de
massa corporal, estatura, espessura de dobras cutâneas e cir-
cunferências. O desempenho motor foi avaliado a partir dos
testes abdominal modificado, preensão manual, shuttle run, cor-
rida de 30 m e corrida de 40 s. Para a análise dos dados os atle-
tas foram agrupados, de acordo com a posição de jogo. Anova-
oneway foi empregada para as comparações entre as diferentes
posições, seguida pelo teste post hoc de Scheffé, quando P <
0,05. Diferenças significantes foram verificadas nas variáveis
antropométricas massa corporal (alas < goleiros, P < 0,01);
estatura (alas < pivôs e goleiros, P < 0,01); circunferências de
abdômen (alas < goleiros, P < 0,01), coxa (alas < fixos, P <
0,01) e de perna (alas < fixos e goleiros, P < 0,05; e pivôs <
fixos, P < 0,05). O desempenho motor dos atletas de futsal
nos diferentes testes motores aplicados foi bastante semelhan-
te, independente da posição de jogo. Diferenças estatisticamen-
te significantes foram identificadas somente no teste de preen-
são manual (alas < goleiros, P < 0,01; e alas < fixos, P <
0,05). Os resultados indicam que atletas de futsal de elite pos-
suem níveis bastante semelhantes de aptidão física, indepen-
dentemente da posição de jogo, destacando-se por apresenta-
rem baixos níveis de gordura corporal relativa (9,4 ± 2,3%) e
desempenho motor bastante superior ao padrão populacional
(10 a 43%), observado em indivíduos, não atletas, da mesma
faixa etária.

O ESTADO DE ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA E AUTOCONFIANÇA:
ESTUDO REALIZADO COM JOGADORES SENIORES DE HÓQUEI EM
PATINS

Eduarda Ferreira, Manuel Botelho & Olga Vasconcelos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto
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O objectivo do nosso estudo foi analisar o estado de ansiedade
(EA) pré-competitiva e autoconfiança em atletas de Hóquei em
Patins (HP) profissionais e amadores, em função do nível de
dificuldade da tarefa e dos factores de localização dos jogos.
A amostra foi constituída por 20  atletas masculinos seniores
(10 amadores e 10 profissionais), convocados para o dia do
jogo, de duas equipas pertencentes à Federação Portuguesa de
Patinagem.
A pesquisa é do tipo quantitativa com carácter descritivo. O
momento de avaliação teve lugar no dia de cada um dos jogos
o b s e rvados, cerca de uma hora antes do seu início. Foi adminis-
trado aos atletas o “questionário pré-competitivo”, o protocolo
de ansiedade CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory- 2 ) ,
com o objectivo de identificar as suas expectativas em relação ao
jogo. Os jogos para a recolha dos dados foram escolhidos tendo
em conta a dificuldade do jogo e a interferência dos factores de
envolvimento na prestação desportiva.  
Da análise dos dados, verificamos que: existem diferenças sig-
nificativas entre os valores de estado da ansiedade cognitiva,
somática e de autoconfiança obtidos na comparação da equipa
amadora (em “casa” e “fora de casa”) em relação a cada jogo
isoladamente. Os níveis de autoconfiança foram superiores
quando a equipa jogou “em casa” perante um jogo de “baixo”
nível de dificuldade do que disputado “fora de casa”; relativa-
mente à totalidade dos jogos, não encontramos diferenças sig-
nificativas; não existem diferenças significativas entre os valo-
res de estado da ansiedade cognitiva, somática e de autocon-
fiança obtidos na comparação da equipa profissional (em “casa”
e “fora de casa”) em relação a cada jogo isoladamente e na sua
totalidade; existem diferenças significativas entre os valores
médios de ansiedade cognitiva, somática e de autoconfiança
obtidos na comparação entre os dois grupos de rendimento em
relação a cada jogo isoladamente e na sua totalidade. Os valo-
res encontrados indicam que a equipa profissional apresenta
valores médios de ansiedade somática mais elevados do que a
equipa amadora, quando jogam “fora de casa” perante um jogo
de “alto” nível de dificuldade. No que concerne à totalidade
dos jogos, não encontramos diferenças significativas.
Concluímos com este estudo o seguinte: l) que pode existir
uma relação entre os estados de ansiedade e autoconfiança e os
factores de localização dos jogos, em provas de diferentes
níveis de importância e dificuldade; ll) as variáveis ambientais e
pessoais podem interferir no estado de ansiedade do atleta,
quando estes participam em competições na sua “casa” e “fora
de casa”. 

A INICIAÇÃO DO GOALBALL NO INSTITUTO DE CEGOS DE S.
MANUEL

Elisa Gaspar, M. Amorim, F. Soares & L. Pacheco
Instituto de S. Manuel.

A modalidade de Goalball é uma das temáticas constituintes do
projecto Escola de Desporto Adaptado a desenvolver-se no
Instituto de Cegos de S. Manuel. Este projecto iniciou-se no
ano lectivo 2003/2004, tornando-se oficial a partir do ano lecti-
vo 2004/2005, contando com a presença de um técnico que
assume a abordagem da modalidade, sendo auxiliado em deter-
minados períodos do ano por voluntários vindos da Faculdade

de Desporto da Universidade do Porto, uma parceria que ocor-
re há três anos consecutivos. 
O Goalball como modalidade surge como forma de dar resposta
à reabilitação dos veteranos cegos da 2ª. Guerra Mundial. Este
processo iniciou-se pelo austríaco Hanz Lorenzen e o alemão
Sett Reindle em 1946, sendo que só se tornou modalidade
Paralímpica em 1976. Este é um desporto colectivo disputado
entre 2 equipas constituídas por 3 atletas de campo mais 3
jogadores suplentes. Cada jogo tem a duração de 20 minutos,
realizando-se em recinto coberto, sendo necessário para a sua
concretização o máximo de silêncio, de forma a permitir que a
bola de jogo seja perfeitamente audível pelos atletas. O objecti-
vo da equipa é marcar o maior número de golos na baliza
adversária. .
Ao nível da iniciação, o jogo assume-se como uma componente
fundamental, sendo paralelamente acompanhado de situações
analítica de trabalho técnico e táctico.  
Desenvolver a modalidade no âmbito do desporto adaptado;
permitir o desenvolvimento motor, cognitivo e social, além de
uma melhor qualidade de vida; trabalhar as potencialidades,
bem como as capacidades físicas e promover a independência e
autonomia através do desporto.    
As aulas do Goalball contam com a participação de 13 alunos,
portadores de Deficiência Visual e/ou outras deficiências asso-
ciadas, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, de
ambos os géneros. As aulas distribuem-se em 2 sessões/sema-
nais de 1 hora 
Ao longo destes três anos, os alunos já tiveram oportunidade
de participar em demonstrações pelas várias escolas da região
do Porto e Grande Porto.

Palavras-chave: Goalball, Deficiência visual, Desporto
Adaptado, Escola de Desporto Adaptado

INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA PARTICIPACIÓN Y EN EL RENDI-
MIENTO EN JUGADORES DE BALONCESTO PROFESIONALES (NBA)

E. Ortega1, J.M. Palao1, S. Ibáñez2, J. Sampaio3, M.A.
Gómez4 & A.Lorenzo4

1 Universidad Católica San Antonio de Murcia
2 Universidad Extremadura. Facultad Ciencias del Deporte
3 Universidad de Tras-os-Montes e Alto Douro. Departamento do
Desporto.
4 Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. INEF
Madrid 

El objetivo del presente estudio es conocer en torno a que edad
los jugadores de baloncesto participan de manera más activa y
presentan mejor rendimiento deportivo durante la competición.
Se analizaron un total de 748 jugadores de baloncesto de liga
NBA (temporadas 2004-2005 y 2005-2006). Las variables estu-
diadas fueron: partidos jugados, minutos jugados, quinteto ini-
cial, puntos anotados, porcentaje de eficacia en el lanzamiento
de 1, 2 y 3 puntos, rebotes capturados, asistencias y robos. Los
resultados señalan que los jugadores con una edad en torno a
los 27-29 años, son los que presentan mayor participación en la
competición, y mejores valores en el rendimiento deportivo. Se
aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los
jugadores más veteranos y más jóvenes en minutos jugados, en
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partidos jugados, en quinteto inicial, en puntos anotados, por-
centaje de eficacia en el lanzamiento de 3 puntos y tiro libre,
rebotes capturados, y asistencias, de manera que los más vete-
ranos presentan valores superiores a los más jóvenes. Estos
valores servirán al entrenador para planificar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a largo plazo, así como evitar aquellas
situaciones en las que el entrenador potencia un desarrollo pre-
maturo al joven jugador, ya que ni es aconsejable para su salud
(física, psicológica y social), ni para alcanzar su máximo rendi-
miento deportivo, apreciándose en tono a lo 27-29 años.

ANÁLISIS LANZAMIENTO DE 3 PUNTOS EN BALONCESTO DE
FORMACIÓN

E. Ortega1, M.A. Gómez2, J. Sampaio3, S. Ibáñez4,
A.Lorenzo2 & J. Martínez1

1 Universidad Católica San Antonio de Murcia
2 Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. INEF Madrid
3 Universidad de Tras-os-Montes e Alto Douro. Departamento do
Desporto.
4 Universidad Extremadura. Facultad Ciencias del Deporte 

El presente estudio analiza las variables relacionadas con la
acción del lanzamiento de tres puntos y la repercusión en su
eficacia. El trabajo se llevó a cabo analizando el total de lanza-
mientos de tres puntos (n= 463) realizados en 14 partidos de
categoría Junior masculino (17-18 años) en el Campeonato de
España de la temporada 2004-2005. De cada uno de los lanza-
mientos se analizaron las siguientes variables: a) Tipo de fase
de ataque; b) Tipo de defensa; c) Minuto de juego; d) Marcador
antes de lanzar del equipo que lanza; e) Marcador antes de lan-
zar del equipo defensor; f) Eficacia; g) Lugar: Perspectiva h)
Lugar: Lateralidad; i) Lugar: Distancia; j) Puesto específico; k)
Situación numérica táctica; l) Tipo de parada; ll) tipo de pose-
sión de móvil; m) Grado de oposición; n) Acción técnica previa;
o) Medios Tácticos Colectivos Básicos; p) Tiempo transcurrido
de los 24 segundos; q) resultado final del partido. 
Los resultados señalan que: a) hay mayor porcentaje de eficacia
en los lanzamientos de tres puntos realizados contra defensas en
zona que contra defensas individuales; b) en función del
momento en el que se realiza el lanzamiento, los perdedores
muestran un descenso en el porcentaje de eficacia en el cuarto
periodo; c) hay mayor número de lanzamientos en los que el lan-
zador se encuentra a la derecha del pasador; d) hay un mayor
porcentaje de eficacia en los lanzamientos en los que el pasador
se encuentra de frente al lanzador; e) existe un mayor porcentaje
de eficacia en los lanzamientos realizados desde perspectivas
semifrontales y medias; g) hay mayor porcentaje de eficacia en
los lanzamientos realizados con oposición total que sin oposi-
ción; h) Solo el 30.4% de los lanzamientos son precedidos de
algún medio táctico colectivo básico, obteniendo un 21.4% de
eficacia. Estos valores señalan la necesidad de elaborar planes de
entrenamiento atendiendo a las situaciones más predominantes
y positivas que se han analizado, con el objetivo de acercar la
competición a los entrenamientos. De igual forma, estos valores
s e rvirán de referencia a los entrenadores, para exigir en sus
entrenamientos porcentajes de eficacia cercanos a los obtenidos
por los equipos ganadores en la competición.

INFLUENCE OF THE EFFICACY VALUES IN PENALTY ON THE CON-
DITION OF WINNER AND LOSER IN MALE AND FEMALE WATER
POLO

Francisco Argudo, Pablo García Marín,  José Ignacio
Alonso Roque & Encarnación Ruiz Lara
Universidad Católica San Antonio, Murcia

The present study has pursued two objectives. The first one, to
find the efficacy values in the playing microsituations in the
penalty with or without ball possession, and the second, to
analyze the relation between the efficacy values and the condi-
tion of winner or loser at the end of the match. We analysed
the matches of the X World Championship of Water polo
which did not ended in a draw. Playing microsituations in the
penalty were evaluated by means of coefficients, obtaining effi-
cacy values. Differences were revealed, in male category, in all
the coefficients, taking as reference a value of p<.05. To con-
clude with, we can say that in all, in male category, and none,
in female category, out of the twelve efficacy coefficients pro-
posed for evaluate the playing microsituations in the penalty
with or without ball possession in water polo there are signifi-
cant differences between the condition of winner or loser.

VELOCIDADE DE REACÇÃO SIMPLES PEDAL, ANTES E APÓS O
TREINO, EM FUTEBOLISTAS GUARDA-REDES E AVANÇADOS. 
ESTUDO COMPARATIVO EM DOIS TIPOS DIFERENTES DE TREINO

Fernando Festa, Fábio Nunes, Joaquim Azevedo, Manuel
Botelho & Olga Vasconcelos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

No desporto de alto rendimento, existem diversas áreas atentas
ao desempenho dos jogadores, transportando consigo uma mul-
tiplicidade de interesses que visam a explicação e compreensão
deste fenómeno complexo que é o Desporto e, particularmente,
o Futebol. O estudo da velocidade de reacção é uma dessas
áreas. No Futebol, como Jogo Desportivo Colectivo, a velocida-
de de reacção está profundamente relacionada com as compo-
nentes táctica e estratégica, não descurando a componente téc-
nica, indispensável para a operacionalidade da resposta cogniti-
va. Relacionando a velocidade de reacção com variáveis como,
por exemplo, o estatuto posicional, a lateralidade, o tipo de trei-
no e o momento da avaliação (antes e após o treino), obtêm-se
muitas respostas, existindo, no entanto, pouco consenso quanto
à obtenção de um padrão que traduza a real associação entre o
tempo de reacção e as referidas variáveis. 
O objectivo do nosso estudo consiste em comparar o tempo de
reacção simples pedal (TRSP) em guarda-redes e avançados,
em dois tipos diferentes de treino: um essencialmente de
“força” e o outro essencialmente “táctico”. Pretendemos, ainda,
comparar o TRSP antes e após o treino, quer para o membro
preferido, quer para o membro não preferido.
A recolha de dados foi realizada no Rio Ave F.C. e envolveu
uma amostra de doze jogadores, juniores e juvenis, com idades
compreendidas entre os 15 e 18 anos. Dos doze jogadores, seis
eram avançados e seis eram guarda-redes. Apenas um indiví-
duo apresentou preferência pedal esquerda.
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A metodologia do estudo consistiu na avaliação da velocidade
de reacção simples antes e após a realização de um treino de
“força” e de um treino “táctico”, com o membro preferido e
com o membro não preferido. Para essa avaliação foi utilizada a
régua de Nelson. Os dados foram tratados no programa SPSS,
calculando-se a estatística descritiva (média e desvio padrão) e
a inferencial (testes não paramétricos de Mann-Whitney e de
Wilcocxon). O nível de significância foi estabelecido em p<
0,05.
Conclusões: (i) Na relação entre os dois estatutos posicionais,
não se verificaram diferenças significativas, apesar de os guar-
da-redes terem apresentado uma tendência para melhores pres-
tações. Estes demonstraram também uma assimetria funcional
inferior (menor diferença entre os dois membros) relativamen-
te aos avançados; (ii) Na relação entre os dois momentos do
treino, quer os guarda-redes, quer os avançados melhoraram a
sua prestação (diminuíram os tempos) do primeiro para o
segundo momento. As diferenças não foram, contudo, estatisti-
camente significativas; (iii) Na comparação entre os diferentes
tipos de treino, também não se observaram diferenças signifi-
cativas, apesar de o treino “táctico” parecer sugerir uma menor
variação no TRSP entre os dois momentos de avaliação; (iv)
Quer para o pé preferido, quer para o não preferido, não verifi-
cámos diferenças significativas entre guarda-redes e avançados.
Ambos os grupos apresentarem consistentemente melhores
desempenhos com o pé preferido, sobretudo estes últimos.

ESTUDO DOS EFEITOS DE SAQUE NO TÊNIS EM DIFERENTES
PONTUAÇÕES E PISOS NO JOGO

Flávio Carvalho, Layla Aburachid & Pablo Greco
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Centro
de Excelência Esportiva / Grupo de Estudos de Cognição e Ação -
Universidade Federal de Minas gerais

O tênis é caracterizado por Moreno (1994), como um esporte
de oposição, praticado em espaço separado e com participação
alternada. Por haver uma rede separando os espaços, a bola
sempre é colocada em jogo através da ação do saque. Esta, por
ser a primeira técnica executada no início de cada ponto, não
sofre interferência direta da ação do adversário, o que facilita a
estratégia a ser orientada para o ataque pelo jogador-sacador.
Neste estudo foi analisado, a partir da ação do saque do tenista
Roger Federer, seu comportamento no jogo em diferentes pisos
e situações de jogo. O objetivo do estudo foi identificar um
padrão de saque no tênis atual, classificando a ação de acordo
com seu efeito e local final da trajetória da bola. Essa análise
vem colaborar com o processo de treinamento técnico-tático,
no qual a diversidade nas situações do jogo influencia e modifi-
ca a percepção, solicitando assim, um comportamento tático
variável na tomada de decisão. Através da escolha da execução
de uma técnica específica, o atleta procura a solução aos pro-
blemas do jogo que defronta. Assim, o processo de treinamento
técnico, isto é, de uma técnica específica, deve ser aliado ao
treinamento tático para se integrar a técnica com a tomada de
decisão em situações próximas a competição. 
Foram analisados seis jogos com a participação do tenista
Roger Federer, nos seguintes pisos: Sintético, Grama e Saibro.
A análise das imagens dos jogos foi realizada por intermédio do
software SimiScout.

A análise descritiva dos dados mostra que do total dos pontos
analisados, 62,62% foram disputados com um número maior
do que três trocas de bola, sendo que o tipo de efeito de saque
foi Top Spin em 80,60% destes. Este efeito de saque obteve um
maior percentual de utilização pelo atleta em todos os pisos
analisados, tendo uma maior freqüência no piso de saibro
quando comparado à grama e ao piso sintético. O segundo ser-
viço de Roger Federer também mostrou uma predominância da
utilização do efeito Top Spin, efeito com o qual ele obtém um
maior percentual de acerto.
Os resultados vêm contradizer a classificação das situações de
jogo apresentadas por Gilbert (1994), que afirma que durante
os pontos de preparação o jogador deve obter máximo aprovei-
tamento com o seu saque. Entretanto, durante os pontos de
preparação foi encontrado um percentual de uso do saque com
efeito Top Spin de 59,11%, valor menor que os encontrados nos
demais pontos. Além disso, admite-se que a escolha do segun-
do serviço deve ser feita de acordo com a segurança do efeito
utilizado pelo tenista e não a partir do tipo de efeito de saque
que possa trazer um resultado de tática ofensiva mais favorá-
vel.

Palavras-Chave: Treinamento técnico-tático, Efeitos de Saque,
Situação de jogo.

ESTUDO DA ZONA DE DISTRIBUIÇÃO NO VOLEIBOL DE ELITE MAS-
CULINO EM FUNÇÃO DO JOGADOR DISTRIBUIDOR E DO TIPO DE
PASSE

Francisca Esteves & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto 

O presente estudo teve como objectivo caracterizar a acção do
jogador distribuidor em função da zona de distribuição e do tipo
de passe, no Voleibol masculino de elite. Para a determinação
das zonas de distribuição foram comparados dois modelos: o
modelo de distribuição 1, com duas zonas (Zona Ideal e Resto do
C a m p o) e o modelo de distribuição 2, composto por 3 zonas
(Zona Próxima, Zona Interm é d i a e Zona Af a s t a d a). Recorreu-se à
o b s e rvação e análise de 12 jogos com digitalização e edição de
imagem, da fase final do campeonato da Europa 2005 (6 equi-
pas) e de uma das Po u l e s intercontinentais da Liga Mundial 2005
(4 equipas), perfazendo um total de 720 acções de distribuição.
Recorremos à estatística descritiva para obter resultados de fre-
quências e percentagens e ao teste do qui-quadrado (X2) para
testar a associação entre as diferentes variáveis. Na fiabilidade a
percentagem de acordos (Van der Mars, 1989), com valores
acima de 80%, complementada pela estatística Kappa de Cohen,
valor mínimo de 0.92 e máximo de 0.99, mostraram que os
dados poderiam ser utilizados como ferramenta científica. Dos
principais resultados destaca-se que o jogador distribuidor reali-
za 97,1% das acções de distribuição e o tipo de passe mais solici-
tado é em suspensão. No Modelo 1, a categoria com maior nível
de ocorrência de passes é a zona Resto do campo (66,9%) enquan-
to que no Modelo 2, a Zona Próxima (38,5%) tem a frequência
s u p e r i o r, embora com valores próximos da Zona Af a s t a d a
(37,8%). Os dois modelos zonais de distribuição apresentam
associações significativas com o tipo de passe e com o jogador que
realiza a acção de distribuição: o jogador distribuidor é o único que
i n t e rvém na Zona Ideal (Modelo 1) e nas Zonas P r ó x i m a e
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I n t e rm é d i a (Modelo 2); no Modelo 1 o passe é sempre em sus-
pensão independentemente da zona onde é realizado, enquanto
que no Modelo 2 assume valores mais elevados na Z o n a
I n t e rmédia, relativamente à Zona Próxima. O estudo permite evi-
denciar que o Modelo 2 mostra ser mais adequado às caracterís-
ticas do Jogo de alto nível masculino de elite, porquanto distin-
gue qualitativamente a acção de distribuição, tanto ao nível do
jogador que a realiza como no tipo de passe.

Palavras-chave: Voleibol, observação e análise de jogo, jogador
distribuidor, acção e zonas de distribuição.

HOMO STRATEGICUS: A RELEVÂNCIA DA ESTRATÉGIA NOS JOGOS
DESPORTIVOS COLECTIVOS

Gustavo Pires1 & Antonio Cunha2

1 Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa;
2 Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A palavra estratégia ao fazer parte do discurso das mais diver-
sas áreas do saber e ambientes contextuais, entre eles o despor-
to, assume na sociedade actual uma dimensão polissémica que
em muitas circunstâncias desvirtua a sua própria razão de ser.
Henry Mintzberg (1994) defende que a palavra pode ter muitos
significados o que, segundo ele, permite ajudar aqueles que
dela necessitam a melhor organizarem o seu pensamento. Para
o autor, a palavra estratégia pode assumir as seguintes suposi-
ções: (1) Plan (plano); (2) Ploy (truque, medida); (3) Pathern
(modelo); (4) Position (posição); (5) Perspective (perspectiva). 
No entanto, independentemente das virtualidades da perspecti-
va de Mintzberg, o que é facto é que o seu quadro teórico con-
duz ao emprego da palavra estratégia na linguagem comum,
sem qualquer critério, sem qualquer rigor e, na maioria das
vezes, sem qualquer sentido. Como refere Francisco Abreu,
muito embora as linhas de força essenciais do pensamento
estratégico não conheçam fronteiras, no que diz respeito aos
contextos de aplicação, não se pode deixar de demarcar o que
separa o “estrategicamente relevante” do “estrategicamente
irrelevante”.
Em conformidade, de acordo com os autores fundamentais que
ao longo da história da humanidade se dedicaram à problemáti-
ca, é necessário esclarecer quais as condições exactas que
devem enquadrar o conceito, a fim de se poder arguir sobre a
legitimidade do mesmo poder ou não ser aplicado ao mundo da
competição desportiva. Em segundo lugar, e presumindo-se a
resposta à questão anterior afirmativa, é necessário apurar em
que termos os conhecimentos adquiridos ao longo de milhares
de anos no domínio da estratégia, podem ajudar a formar a
mente do treinador em termos de ganhar vantagem competitiva
na dialéctica de antagonismo que é a competição desportiva. 
Em conclusão, diremos que se a estratégia chegou tarde ao
mundo empresarial, no que diz respeito ao desporto ela esteve,
pelo menos de uma forma implícita, desde sempre, a ele ligada.
A genealogia do desporto com as suas ligações ao jogo enquan-
to “fio condutor da explicação ontológica”, e à própria arte da
guerra dão-lhe um carácter em que a relevância estratégica não
pode ser questionada, tanto mais que a lógica económica que
hoje envolve a dinâmica competitiva, com as enormes verbas
em discussão a isso recomenda. 
Por outro lado, e tendo em atenção os inúmeros trabalhos cien-

tíficos produzidos na área, só podemos concluir que o desporto
só pode ser considerado como um contexto epistemológico de
reflexão estratégica, ao qual não lhe falta legitimidade enquan-
to uma das grandes questões do nosso tempo.

LIMITACIONES COGNITIVAS DEL ÁRBITRO ASISTENTE EN LA
APLICACIÓN DEL FUERA DE JUEGO: EFECTO DEL FEEDBACK

Mª Teresa Gómez López1 e Juan Botella Auxina2

1 Universidad Europea de Madrid
2 Universidad Autónoma de Madrid

Los árbitros asistentes de fútbol tienen asignadas varias funcio-
nes, de las que la más destacada es la de aplicar la norma nº 11
del fuera de juego. En la aplicación de esta regla se producen
con cierta frecuencia errores de apreciación que suelen suscitar
en los aficionados y en los dirigentes deportivos polémicas
sobre el talante de los árbitros asistentes y sus posibles sesgos.
Aunque se han ofrecido explicaciones a estos errores de natura-
leza muy variada, creemos que es desde la psicología desde
donde se pueden comprender mejor cómo actúan los árbitros
asistentes en este tipo de situaciones, por qué se equivocan y
cuáles son sus limitaciones.
Partiendo de las investigaciones de Botella y Palacios (2002), se
han mostrado como muchas decisiones de este tipo pueden
entenderse como un Juicio de Orden Temporal (JOT) entre los
dos eventos involucrados (golpeo del balón y desbordamiento
del defensa), así como la naturaleza atencional de los errores
más frecuentes.
En la primera parte de este trabajo describimos y examinamos
la regla del fuera de juego y analizamos dificultad de la tarea
que realizan los árbitros asistentes desde la psicología en gene-
ral y desde el campo de la atención en particular y proponemos
explicaciones a los errores que se cometen.
En la segunda parte del trabajo, nos planteamos si los observa-
dores experimentados con esta tarea a través de la práctica
(árbitros asistentes profesionales) muestran un mejor rendi-
miento que los observadores no entrenados o si actúan sin los
mismos sesgos y, por otro lado, si el feedback de resultados
mejora su rendimiento a través de la corrección de sus aprecia-
ciones. Para ello empleamos una simulación por ordenador
diseñada por Botella y Palacios (2002) con dos grupos, uno de
expertos (árbitros) y otro de novatos (alumnos universita-
rios).Para el estudio del feedback se empleó un diseño ABA de
retirada en el que se analiza en la fase B el efecto de la intro-
ducción del feedback y en la segunda fase A la permanencia de
estos efectos tras retirar el feedback. Los resultados muestran
que en la primera fase la tasa de aciertos es igual en los dos
grupos, pero la distribución de errores es diferente; mientras
los novatos muestran una relación 3:1 entre falsas alarmas
(FA) y omisiones (O), en los expertos estos dos tipos de erro-
res se distribuyen aproximadamente igual. Al introducir el
feedback los novatos pasan a comportarse como los expertos,
mientras que éstos permanecen estables. Al retirar el feedback
el rendimiento de ambos grupos permanece como en la fase B.
Este patrón de resultados se interpreta en el sentido en que en
los novatos hay una especie de ángulo ciego que sesga el tipo
de errores. La introducción del feedback hace visible este ángu-
lo pero su retirada no afecta al rendimiento, que se mantiene
como en la fase B.
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A la vista de los resultados obtenidos, apuntamos líneas de
desarrollo a través de las cuales la psicología puede ayudar a
mejorar el rendimiento de los árbitros asistentes al realizar esta
tarea.

Palabras clave: fútbol, atención humana, fuera de juego, juicios
de orden temporal, árbitro asistente.

EVOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA DE LAS JUGADORAS DE
FÚTBOL DEL ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO DURANTE LA 
TEMPORADA

Mª Teresa Gómez López 
Universidad Europea de Madrid 

El objetivo de este trabajo era conocer el estado de forma en el
que se encontraban las jugadoras de fútbol del equipo Atlético
de Madrid Femenino B al inicio de la temporada 2005/06 y
valorar su posible modificación y evolución a lo largo de la
temporada como consecuencia del proceso de entrenamiento.
Para realizar la valoración de su condición física partimos del
cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), la estimación del
porcentaje de grasa corporal a través de la medición de pliegues
cutáneos y realizamos pruebas de agilidad, velocidad, flexibili-
dad y fuerza a doce jugadoras del Atlético de Madrid Femenino
B en tres momentos distintos de la temporada: periodo pre-
paratorio, periodo competitivo y periodo de transición.
El estudio no mostró un cambio significativo ni en los valores
de IMC ni de porcentaje de grasa corporal a lo largo de la tem-
porada 2005/06, pero sí puso de manifiesto la mejora progresi-
va del rendimiento de las jugadoras del Atlético de Madrid
Femenino B en todas las pruebas realizadas, excepto en la de
10 m, mejora que fue significativa en las pruebas de 20m, test
de Barrow y flexibilidad. 
La mejora en la mayor parte de las cualidades físicas evaluadas
no es atribuible a una modificación del IMC o del porcentaje de
grasa corporal, ya que éstos se mantienen constantes a lo largo
de la temporada, sino al entrenamiento al cual fueron someti-
das. 

Palabras Clave: fútbol femenino, índice de masa corporal, prue-
bas físicas, entrenamiento, condición física.

ESTUDO COMPARATIVO DA EFICÁCIA DOS DIFERENTES TIPOS DE
REMATES EM ANDEBOL

Gustavo Gabriel & Alberto da C. L. Graziano
Faculdade de Ciências de Educação Física e Desporto – Universidade
Pedagógica

Através do presente estudo procurou-se comparar os diferentes
tipos de remate em termos da sua eficácia em andebol. Foram
observados no total 11 jogos referentes ao Campeonato
Nacional realizado com seis equipas, na fase Cidade dos Jogos
Desportivos Escolares, num sistema de todos contra todos.
Através de um estudo comparativo-transversal foram observa-
dos os remates em suspensão e na passada na situação de con-
tra-ataque e de jogo posicional. A técnica usada foi a da obser-

vação não participativa, onde foi feito um registo de dados
observados numa tabela previamente estabelecida.
O significado estatístico das diferenças das médias foi testado
com recurso ao teste T de Student. O nível de significância foi
fixado em 5%.
Os resultados e sua discussão, permitem concluir que: (i) ape-
sar de haver diferenças percentuais não se constataram diferen-
ças significativas; (ii) O remate em suspensão é o mais fácil e
simples de ser executado e; (iii) 70,64% dos remates foram
efectuados em suspensão. 

BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS

Graziela Dutra Caleffi, Wivianne Jesus de Oliveira &
Kathya Augusta Thomé Lopes
Programa de Atividades Motoras para Defcientes (PROAMDE).
Faculdade de Educação Física - Universidade Federal do Amazonas 

Antes da Segunda Guerra Mundial, tinha-se pouco conheci-
mento dos esportes organizados sobre cadeira de rodas, esse
acontecimento da história da humanidade fez com que os sol-
dados voltassem aos seus países com seqüelas permanentes,
baixa expectativa de vida e péssimas condições de sobrevivên-
cia, juntando isso a falta de atividade física e de maiores conhe-
cimentos dos médicos sobre esse trauma, os soldados acaba-
vam morrendo rapidamente. Então, o Sir Lidwig Guttmman
iniciou o esporte como forma de reabilitação. Uma das modali-
dades surgidas nesta época foi o basquete em cadeira de rodas,
que inicialmente era praticado apenas por lesados medulares e
atualmente é praticado por pessoas com outros tipos de defi-
ciência física. Esta modalidade foi introduzida no Brasil em
1958. Atualmente o basquete em cadeira de rodas é uma moda-
lidade paraolímpica e muito praticada. Suas regras e treinamen-
tos se assemelham muito com o do basquete convencional,
com certas adaptações, podendo citar a classificação funcional
que é baseada na amplitude de movimento do atleta. 
Ao visualizarmos o basquete em cadeira de rodas como uma
modalidade atrativa e que praticada com regularidade oportuni-
za a melhora do condicionamento físico, elaboramos um pro-
grama de atividades que busca oportunizar a aprendizagem e
especialização nesta modalidade, enfatizando a qualidade do
esporte e aprimorando a técnica e tática. O Programa de treina-
mento objetiva favorecer o hábito pela prática da modalidade, a
fim de desenvolver as habilidades motoras fundamentais e
capacidades físicas, bem como propiciar o conhecimento sobre
o corpo e uma qualidade de vida melhor, estabelecendo rela-
ções afetivo-sociais e construtivas, reconhecendo suas possibili-
dades, adotando comportamentos que assegurem certa autono-
mia e independência, bem como comportamento solidário, coo-
perativo e não-agressivo em situações competitivas.
As atividades do basquete em cadeira de rodas foram iniciadas
em 2001. Os treinos são realizados aos sábados à tarde, das
14h00min às 17h00min, envolvendo atividades de manejo de
cadeira, desenvolvimento das capacidades físicas, fundamentos
técnicos e táticos da modalidade, regras, jogo, socialização,
higiene e saúde. Atualmente o grupo é composto por dez alu-
nos, um com seqüelas de poliomielite, quatro paraplégicos, um
com má formação, um com mielomeningocele e três amputa-
dos. Cada aluno possui uma ficha de acompanhamento diário e
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individual, onde é descrito o seu desempenho nas atividades,
possibilitando comparar o desempenho inicial e após alguns
meses de treino, sendo entregue ao aluno, no meio e no final
do ano um relatório contendo uma descrição resumida do seu
desempenho semestral, para ele mesmo poder acompanhar o
seu progresso. Resultados: Os resultados mais evidentes são: a
aprendizagem dos fundamentos específicos do basquete, um
aumento significativo no placar dos coletivos, participação em
competições oficiais e não oficiais. Conclusões: A equipe de
basquete em cadeira de rodas da Universidade Federal do
Amazonas ainda apresenta características de uma experiência
que está em processo de implantação, e apesar de sofrer solu-
ção de continuidade por razões institucionais, o grupo continua
desenvolvendo as atividades.

ANÁLISE DO REMATE NO VOLEIBOL FEMININO: FREQUÊNCIA E
CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES TÉCNICOS QUE ANTECE-
DEM O VOO

Gustavo Costa1, Natália Ferreira2, Marco Queiroga1 &
Isabel Mesquita1

1 Faculdade de Desporto – Universidade do Porto; 2 Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – UFMG

Na atualidade, o treino da técnica nos Jogos Desportivos assen-
ta em pressupostos conceptuais e metodológicos, nos quais é
evidente a preocupação em lhe conferir um caráter situacional e
adaptativo. Tal reivindica que os estudos centrados na análise
da técnica não utilizem contextos analíticos, prevalecentes
durante largos anos, assumindo validade ecológica os contextos
que integram a lógica acontecimental do jogo. O objetivo deste
estudo é indagar sobre a freqüência de ocorrência de dois indi-
cadores técnicos do ataque (corrida de aproximação e início do
salto) bem como averiguar possíveis correlações em cada indi-
cador e entre eles, em jovens jogadoras de Voleibol Feminino,
da Seleção Portuguesa de Cadetes Feminina, na situação de
jogo 3x3, sem bloco. A amostra foi composta por 50 remates
(n=50), tendo-se utilizado duas filmadoras (uma em posição
lateral e outra frontal) para a recolha dos dados. Foi elaborado
um instrumento de observação que continha os indicadores
relevantes para a realização da habilidade técnica em questão, o
qual incluiu duas dimensões (1-Corrida de aproximação; 2–iní-
cio do salto). A validação de construção foi feita através da
literatura da especialidade e de conteúdo por peritagem.
Recorreu-se à estatística descritiva (freqüências e percenta-
gens) e inferencial (correlação de Person). Para a fiabilidade,
para averiguar a consistência de acordos (intra e inter observa-
dor), aplicou-se o teste Kappa de Cohen, com valores entre 0.91
e 0,99. Os resultados mostram que as jogadoras têm mais difi-
culdade na realização dos seguintes indicadores: (1) “inicia a
rotação do tronco, deixando o ombro de ataque mais distante
da rede que o outro”, com a freqüência de 46%; (2) “O pé
contrário tende a ficar paralelo à rede em relação ao outro”,
com freqüência de 60% e (3) “O jogador lança ambos os braços
para trás do corpo” com 66% de freqüência. Relativamente à
estatística inferencial a 1ª dimensão (corrida de aproximação)
mostrou um número de correlações significativas (acima de
0.60) inferior (12%) ao verificado na 2ª Dimensão (Início do
Salto) (33%). De destacar que na 1ª Dimensão os indicadores
que registraram as correlações mais elevadas foram: “Os braços

estão em extensão” com “Até à linha da cintura os cotovelos
estão estendidos” (0,83); “Quando o pé que vai à frente toca o
solo, os braços estão na linha lateral do corpo ou ligeiramente à
frente” com “Quando se inicia o passo final os braços são lan-
çados para a frente” (0,83); “Após passar a cintura os braços
ficam estendidos ou levemente fletidos” com “Os braços devem
ficar próximos ao corpo” (0,81). Relativamente à 2ª dimensão,
a única correlação elevada (acima de 0.80) foi entre “Quando o
atleta termina o passo final os membros inferiores estão semi-
fletidas” e “Os braços são lançados para frente” (0,81). Entre
as duas dimensões identifica-se a existência de 10 correlações
significativas (acima de 0.60), onde se destaca o indicador “O
tronco fletido à frente” com correlação elevada com “Os braços
ficam próximos do corpo”, “Os braços são dirigidos para cima
da cabeça” e “Quando o pé que vai à frente toca o solo, os bra-
ços estão na linha lateral do corpo ou ligeiramente à frente”. 

CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE SAQUE, DA EFICÁCIA E DO 
RESULTADO DA PARTIDA EM ATLETAS CADETES FEMININOS

Gustavo Costa1, Marco Queiroga1, Natália Ferreira2 &
Isabel Mesquita1

1 Faculdade de Desporto – Universidade do Porto; 2 Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – UFMG

O objetivo do presente estudo consistiu em caracterizar a asso-
ciação entre o tipo de saque e o resultado da partida, o tipo de
saque realizado em função da posição da jogadora e a relação
entre eficácia e tipo de saque executado. A amostra foi compos-
ta por 779 ações de saque, relativas aos jogos do Torneio de
Qualificação para a fase final do Campeonato Europeu de
Cadetes 2007, das seleções da Itália, Holanda, Hungria,
Espanha e Portugal. Os dados foram recolhidos em VHS. Os
procedimentos estatísticos utilizados foram descritivos (per-
centagens e freqüências) e inferenciais (teste do qui-quadrado
para a associação entre as variáveis). No sentido de ser excluída
a possibilidade de existirem acordos por acaso foi aplicada a
estatística Kappa de Cohen para aferir a fiabilidade intra e inter
observador. O valor mínimo encontrado foi de 0.87 e o máximo
de 0,95, valores substancialmente superiores aos mínimos de
referência descritos pela bibliografia, 0,75 (Fleiss, 1981). Dos
principais resultados destacamos que existe uma associação
significativa (!2= 99,141; p<0.00) entre o resultado na partida e o
tipo de saque, sendo que as equipes vencedoras realizaram mais
saques em suspensão flutuante potente (16,2%) e em suspen-
são flutuante colocado (26,9%), enquanto que as equipes per-
dedoras realizaram uma maior quantidade de saques em apoio
tenso (13,1%), em apoio colocado (16,7%) e em apoio flutuan-
te tenso (19,1%). Houve uma associação significativa (!2=
107,164; p<0.001) moderada (Cramer´s V= 0,214) entre o tipo
de saque realizado e o atleta que está sacando. Verificou-se que as
pontas realizaram mais saques em suspensão colocado, em
apoio tenso e em apoio flutuante tenso, as centrais mais em
Apoio Flutuante Colocado, as opostas em apoio colocado e
apoio flutuante tenso e as distribuidoras em Suspensão flutuante
colocado. Observou-se que foi realizado, menos vezes do que
esperado: (1) em suspensão colocado pelas centrais e opostas;
(2) em suspensão flutuante colocado pelas pontas e opostas; (3)
em apoio flutuante tenso pelas centrais e distribuidoras; (4) em
apoio flutuante colocado pelas distribuidoras. Verifica-se uma

Comunicações



Rev Port Cien Desp 7(Supl.1) 21–8440

relação de independência entre o tipo de serviço e a eficácia do
serviço (!2= 32,460; p< 0,346), contudo o saque Flutuante
suspensão potente mostrou ser pouco eficaz já que apresentou
mais erro do que esperado. O presente estudo permite concluir
que o saque distingue significativamente as equipas em função
do resultado competitivo assumindo ser uma ação determinan-
te no rendimento. A especialização funcional das jogadoras
mostrou tendências distintas no tipo de serviço utilizado, entre
as distribuidoras, atacantes centrais, pontas e opostas.
Atendendo a que são equipas em formação, este aspecto pode
ser negativo, já que evidencia, de certo modo, uma especializa-
ção precoce no tipo de serviço. 

CARACTERIZAÇÃO DA EFICÁCIA E DO TIPO DE SAQUE EM FUNÇÃO
DO RENDIMENTO COMPETITIVO

Gustavo Costa1, Marco Queiroga1, Natália Ferreira2 &
Isabel Mesquita1

1 Faculdade de Desporto – Universidade do Porto; 2 Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – UFMG

O objetivo do presente estudo consistiu em caracterizar o tipo
de saque e sua eficácia em função da obtenção da classificação
para a fase final do campeonato europeu 2007. A amostra foi
composta por 779 ações de saque, relativas aos jogos do
Torneio de Qualificação para a fase final do Campeonato
Europeu de Cadetes 2007, das seleções da Itália, Holanda,
Hungria, Espanha e Portugal. Os jogos foram filmados para
posterior análise. As variáveis em análise foram a eficácia do
saque (Data Volley System, FPV, 2003), o tipo de saque e a
classificação na prova (em função da classificação para a final
do Europeu). Os procedimentos estatísticos utilizados foram
descritivos (percentagens e freqüências) e inferenciais (teste do
qui-quadrado para a associação entre as variáveis). No sentido
de ser excluída a possibilidade de existirem acordos por acaso
foi aplicada a estatística Kappa de Cohen para aferir a fiabilida-
de intra e inter observador. O valor mínimo encontrado foi de
0.87 e o máximo de 0,95, valores substancialmente superiores
aos mínimos de referência descritos pela bibliografia, 0,75
(Fleiss, 1981). Dos principais resultados salientamos que as
equipes da Itália e Holanda, classificadas para a Fase Final do
Campeonato Europeu 2007, apresentaram uma associação sig-
nificativa (!2= 13,948; p<0.02) moderada (Cramer´s V=
0,134) com a eficácia do saque, sendo que realizam menos
saques que permitem ao adversário todas as opções de ataque
(27%) e mais que conduzem ao erro (19,1%), do que era espe-
rado. O tipo de saque realizado mostrou do mesmo modo uma
associação significativa (!2= 129,78; p<0.001) e moderada
(Cramer´s V= 0,408) com a classificação. As equipes que obti-
veram classificação para a fase final do Campeonato da Europa
(Itália e Holanda) executaram mais saques em suspensão
colocado (12,6%), em suspensão flutuante potente (16 %) e
em suspensão flutuante colocado (32,9%), enquanto que as
demais equipes realizaram mais saques em apoio tenso (6,9%),
em apoio colocado (13,7%) e apoio flutuante tenso (13,7%),
do que era esperado. O presente estudo permite concluir que
as equipas com nível de rendimento superior (Itália e Holanda)
apresentam um saque mais agressivo, e por isso erram mais,
estando estes aspectos associados significativamente à classifi-
cação na prova. 

ANÁLISE DO REMATE NO VOLEIBOL: FREQUÊNCIA DE ACONTECI-
MENTO E CORRELAÇÃO ENTRE O VOO, A FINALIZAÇÃO E A QUEDA

Gustavo Costa1, Natália Ferreira2, Marco Queiroga1 &
Isabel Mesquita1

1 Faculdade de Desporto – Universidade do Porto; 2 Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – UFMG

Nos Jogos Desportivos, a utilização da técnica é o resultado
entre a capacidade de o jogador selecionar e executar a respos-
ta motora mais adequada ao contexto do jogo. O objetivo
deste estudo é indagar sobre a freqüência de ocorrência de
três indicadores técnicos do ataque (o vôo, a finalização e a
queda) bem como averiguar possíveis correlações entre estes
indicadores, em jovens atletas de Voleibol Feminino, na situa-
ção de jogo 3x3, sem bloco. A amostra foi composta por 50
remates (n=50), tendo-se utilizado duas filmadoras (uma em
posição lateral e outra frontal) para a recolha dos dados. Fo i
elaborado um instrumento de observação que continha os
indicadores relevantes para a realização da habilidade técnica
em questão, o qual incluiu três dimensões (1-durante o vôo;
2-contato e finalização e 3-queda). A validação de construção
foi feita através da literatura da especialidade e de conteúdo
por peritagem. Recorreu-se à estatística descritiva (freqüên-
cias e percentagens) e inferencial (correlação de Person). Pa r a
a fiabilidade, para averiguar a consistência de acordos (intra e
inter observador), aplicou-se o teste Kappa de Cohen, com valo-
res entre 0.91 e 0,99. Os resultados mostram que as jogadoras
têm dificuldades técnicas nos seguintes indicadores: Na
dimensão durante o vôo “Cotovelo do braço de ataque, aproxi-
madamente, na linha da orelha e a mão acima da cabeça no
sentido horizontal ao solo” e “No momento em que o braço
inicia a movimentação para golpear a bola o tronco inicia a
rotação seguida do ombro e antebraço” com as respectivas fre-
qüências de acontecimento 58% e 50%. Estas insuficiências
técnicas refletem-se no posicionamento baixo do cotovelo no
momento de realizar o “arco e flecha”, não havendo a rotação
de tronco para golpear a bola; consequentemente, não utiliza
o tronco o que significa uma perda da potência do ataque.
Além disso, na dimensão contato com a bola e finalização vale a
pena destacar que as atletas apresentaram uma freqüência de
realização de 56% para a variável “A bola é golpeada acima e a
frente do plano da cabeça”, considerada um dos aspectos mais
importantes para a obtenção do sucesso no ataque. Na dimen-
são q u e d a, observou-se que a variável referente a realizar a
queda com ambos os pés, obteve a freqüência de acontecimen-
to de 48%. Na correlação dos indicadores intradimensão veri-
ficou-se: na dimensão durante o vôo duas entre 0.80 e 0.60,
duas entre 0.60 e 0.30 e uma abaixo de 0,30, todas de sentido
positivo; na dimensão contato com a bola e finalização duas entre
0.80 e 0.60, uma entre 0.60 e 0.30, de sentido positivo; n a
dimensão q u e d a apenas se observou uma correlação entre 0.60
e 0.30 no sentido negativo. Entre as três dimensões identifica-
se a existência de duas correlações significativas (acima de
0.60) destacando-se uma em particular: “No momento em que
o braço inicia a movimentação para golpear a bola o tronco
inicia a rotação seguido do ombro e antebraço” com “Antes do
contacto com a bola, continua a rotação do tronco aproximan-
do o ombro de ataque da bola” (0,96).
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DIFERENCIAS EN EL MORFOTIPO ENTRE EL PRIMERO Y ÚLTIMO
CLASIFICADO EN BALONMANO JUVENIL MASCULINO

Helena Vila Suárez; Carmen Ferragut Fiol, Nuria
Rodríguez Suárez & Manuel Cruz Martínez
UCAM, Murcia

El objetivo del presente estudio es analizar las diferencias exis-
tentes en el morfotipo y composición corporal entre el primer y
último clasificado en categoría juvenil masculina de balonmano
de la región de Murcia. En este estudio han participado 24
jugadores de balonmano, de edades comprendidas entre los 16
y 17 años. Todos ellos compiten en la liga juvenil masculina de
Murcia, 13 de ellos del equipo campeón y los 11 restantes
corresponden al último equipo clasificado. Se han encontrado
diferencias significativas en las variables estudiadas. Con ello
se demuestra que los factores cineantropométricos son varia-
bles a tener en cuenta en el balonmano juvenil masculino en la
región de Murcia.

DIFERENCIAS EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA ENTRE JUGADORES Y
JUGADORAS EN BALONMANO

Helena Vila Suárez1, Juan Fernández Romero2 & Ferran
Rodríguez Guisado3

1 UCAM, Murcia; 2 INEF Galicia, Universidade da Coruña; 3 INEF de
Cataluña - Universidad de Barcelona

La presente investigación analiza el historial deportivo de un
grupo de jugadores y jugadoras de balonmano con el fin de
establecer las principales diferencias entre sexos. Los resulta-
dos son presentados en cuatro grandes bloques, primeramente
se contextualiza a la población estudiada, la edad de inicio en
el deporte, la carga de entrenamiento que han soportado y
finalmente valorar la incidencia lesional. La muestra está com-
puesta por 105 varones y 91 mujeres jóvenes de edad compren-
dida entre 12 y 18 años, pertenecientes a las categorías federa-
das infantil (INF), cadete (CAD) y juvenil (JUV). Se han
encontrado diferencias importantes en todas las variables estu-
diadas entre los jugadores y las jugadoras; así como entre nues-
tra muestra y otros jugadores de balonmano. 

EFEITOS DA MANIPULAÇÃO DO ESPAÇO DE JOGO E DO TIPO DE
PISO NA PERFORMANCE DE JOVENS JOGADORES DE FUTEBOL 
EM EXERCÍCIOS DE 3X3

H. Folgado, R. Duarte & L. Laranjo
Universidade de Évora

A utilização de formas modificadas de jogo permite maximizar
o tempo de prática dos jogadores, uma vez que estas represen-
tam um estímulo de treino com repercussões físicas e técnicas,
dentro de um contexto táctico. O objectivo do presente estudo
foi avaliar as diferenças de performance de jovens praticantes
de futebol (idade 9,9±0,64), em resposta à modificação do
espaço de jogo e do tipo de piso. Foram utilizados 4 exercícios

(GR+3x3+GR), variando o espaço (30x20m; 20x15m) e o tipo
de terreno (relvado; terra batida). Cada exercício teve a duração
de 15 minutos, com 6 minutos de pausa activa entre eles. Para
todos os exercícios, foi recolhida a FC dos 6 jogadores de
campo, utilizando monitores Polar Team System. Foi calculada a
FCreserva através da estimação da FCmáxima e da determina-
ção da FCrepouso, recorrendo à média de 2 registos matinais
em cada praticante. Os exercícios foram registados em vídeo
através de uma câmara Canon MV690, colocada num plano ele-
vado (2,10m), com um ângulo de 135º graus com a linha late-
ral e final, com zoom aberto de forma a registar todo o espaço
de jogo. Para análise da dimensão táctica foi criada uma ficha
de observação, de forma a quantificar as seguintes variáveis: nº
passes certos, nº passes errados, nº médio de toques por posse
de bola, nº remates enquadrados, nº remates falhados, golos,
eficácia finalização, nº passes por finalização e nº situações 1x1.
A ficha foi validada por um grupo de observadores, licenciados
em Desporto, com experiência de treino em futebol, através da
observação de 5 minutos de filme do exercício, escolhidos alea-
toriamente, e repetido posteriormente. Determinou-se um índi-
ce de fiabilidade inter-observador de 91,2%, através do índice
de Bellack ±[IB = acordos/ (acordos + desacordos)x100].
A análise dos dados foi realizada usando o software SPSS 11.0
para Mac OS X. O nível de significância estatística foi mantido
em 95% (p<0,05).
Foram encontradas diferenças significativas para a modificação
do espaço de jogo (30X20m e 20X15m), no piso relvado, relati-
vamente às variáveis taxa de passes certos por equipa (p =
0,034), verificando-se uma maior média no espaço maior (0,72
± 0,01 e 0,60 ± 0,03) e para a média de FCreserva do exercicío
(p= 0,00), com valores superiores também para o espaço maior
(131,44 ± 4,85 e 126,14 ± 4,19). 
Para a modificação do espaço de jogo, no piso de terra batida
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas
para o número de passes certos por equipa (p= 0,036),  o
número médio de toques por posse de bola (p= 0,039), a taxa
de passes certos por equipa (p= 0,026) e a média da FCreserva
(p=0,00). Em todas as variáveis com diferenças estatisticamen-
te significativas, o espaço 30x20m apresenta valores médios
superiores - número de passes certos por equipa (49,50 ± 0,71
e 39,00 ± 2,83),  o número médio de toques por posse de bola
(2,14 ± 0,08 e 1,84 ± 0,02), a taxa de passes certos por equipa
(0,67 ± 0,00 e 0,57 ± 0,02) e a média da FCreserva (128,73 ±
4,46 e 124,02 ± 3,79).
Na manipulação do tipo de piso, foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas no espaço 30X20m, para as
variáveis taxa de passes certos por equipa (p= 0,029), sendo a
média superior no piso relvado (0,72 ± 0,01 e 0,67 ± 0,00), e
FCreserva (p= 0,000) sendo os valores médios superiores tam-
bém no campo relvado (134,14 ± 3,54 e 128,73 ± 4,46). Para
o espaço 20X15 foram encontradas diferenças significativas
apenas para a FCreserva (p= 0,00), sendo os valores médios
mais elevados no piso relvado (128,25 ± 3,44 e 124,02 ±
3,79).
Estes dados sugerem uma clara influência da manipulação do
espaço de jogo e do tipo de piso utilizado, na performance de
jovens praticantes de futebol. O conhecimento dos efeitos da
manipulação destas variáveis poderão fornecer importantes fer-
ramentas aos treinadores, para melhor modelarem os constran-
gimentos do treino.

Comunicações



Rev Port Cien Desp 7(Supl.1) 21–8442

COMPORTAMENTO DO TREINADOR DE FUTEBOL NO PROCESSO DE
TREINO A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO

L. Oliveira & H. Louro
Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de
Santarém

O estudo enquadra-se nas funções pedagógicas do treinador em
contexto de treino no que respeita à condução do treino. Face
ao desempenho e nível de importância do treinador, no proces-
so de treino e competição, pretendemos verificar quais as
dimensões que obtém maior importância.
O objectivo do estudo é analisar o comportamento do treinador
de futebol no escalão de iniciados durante o processo de treino
em período competitivo. É nosso intuito analisar as diferentes
dimensões pedagógicas entre os treinadores com formação aca-
démica superior com especialização em futebol e aqueles que
não tem formação académica superior mas com cursos forma-
ção técnica em futebol.
Seleccionamos e analisámos 8 treinadores de futebol do escalão
de iniciados inseridos nos campeonatos nacionais de iniciados
de futebol da época de 2004-2005 em Portugal: sendo cada
grupo constituído por 4 elementos.
O b s e rvámos e registamos uma sessão de treino de 90 minutos por
cada elemento onde o principal objectivo do treino era os factores
t é c n i c o-táctico. O registo do treino foi através de um Câmara digi-
tal Sony e um microfone com receptor e emissor Sony.
O instrumento para tratar os dados foi o sistema de observação
do comportamento do treinador e do atleta (S.O.T.A) validado
por Rodrigues et al. (1991), para análise das sessões de treino
utilizamos o Macth Vision Studio 3.0. No que respeita a fideli-
dade das observadores obtevemos 95% para o intra-observador
e de 97% para o inter-observador. Para comparar os resultados
obtidos por cada grupo, aplicamos a estatística não paramétrica
“U” Mann-Whitney.
Verificamos, que existem diferenças significativas entre ambos
os grupos para as dimensões (instrução, interacção e controlo)
e categorias (informação, demonstração, correcção, pressão,
afectividade negativa e observação).
Concluímos que a formação académica superior influencia o
comportamento do treinador indicando que um conhecimento
das diferentes ciências do desporto altera o comportamento do
treinador em contexto de treino em jovens atletas.

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ENTRE TREINADORES DE FUTE-
BOL. INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO ACADÉMICA (ESTUDO PILOTO)

H. Louro & D. Nunes
Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de
Santarém

O presente estudo tem como objectivo identificar as percepções
dos treinadores de futebol em relação ao perfil de competências
específicas do treinador.
Com efeito, pretende-se verificar a influência da formação aca-
démica em desporto na percepção das competências.

A amostra foi de 20 elementos, sendo divididos em dois grupos
de 10 elementos segundo a sua formação académica.
Aplicamos o questionário aplicado aos treinadores de futebol
construído por Costa J. (2005). Os dados obtidos através do
questionário foram tratados através de estatística descritiva e
para comparação entre grupos pela técnica estatística não para-
métrica U Mann-Whitney.
O estudo faz referência às percepções das competências do
estudo por parte de treinadores de futebol, com e sem forma-
ção académica superior em desporto.
Entendemos, assim, que os grupos não se diferenciam entre si,
isto porque, apesar de haver diferenças significativas em deter-
minadas competências estas são em número reduzido quando
comparado com o número total de questões.
Concluímos assim que, nos grupos estudados encontramos
poucas diferenças entre estes, e estas verificam-se em aspectos
relacionados com a abrangência da formação, ao mesmo tempo
que encontramos também diferenças em aspectos relacionados
com as especificidades das modalidades estudadas.

O SUCESSO DO TREINADOR E SUA IMPORTÂNCIA NO COMPORTA-
MENTO DO TREINADOR DE FUTEBOL NO PROCESSO DE TREINO DE
JOVENS ATLETAS

H. Louro & L. Oliveira
Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de
Santarém

Pretendemos com o estudo a verificar se o sucesso dos treina-
dores influencia o comportamento pedagógico do treinador de
futebol no escalão de iniciados durante o processo de treino. É
nosso intuito analisar as funções pedagógicas dos treinadores
em relação face ao sucesso dos resultados desportivos 
Analisamos um total de oito treinadores do escalão de forma-
ção de iniciados durante o período competitivo da época
04/05 e dividimos a amostra em dois grupos de quatro ele-
mentos tendo um grupo passado a fase final do campeonato
nacional e o outro grupo ficado pela fase inicial desse mesmo
c a m p e o n a t o .
Observámos e registamos uma sessão de treino de cada ele-
mento onde o principal objectivo do treino era os factores téc-
nico-táctico do futebol. O registo do treino foi através de um
Câmara digital Sony e um microfone com receptor e emissor
Sony.
O instrumento para tratar os dados foi o sistema de observação
do comportamento do treinador e do atleta (S.O.T.A) validado
por Rodrigues et al. (1991), para análise das sessões de treino
utilizamos o Macth Vision Studio 3.0. Para comparar os resul-
tados obtidos por cada grupo, aplicamos a estatística não para-
métrica “U” Mann-Whitney.
Verificamos, a inexistência de diferenças significativas entre
ambos os grupos para as embora em termos de valores relati-
vos encontrado diferenças
Concluímos que o sucesso do treinador não influencia o com-
portamento do treinador indicando que ambos não alteram sig-
nificativamente o mesmo comportamento em contexto de trei-
no, tendo sim uma preocupação em outros aspectos que não o
resultado desportivo na condução do treino de jovens atletas.
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FUTEBOL DE FORMAÇÃO EM CLUBES DE ELITE: 
UMA PERSPECTIVA EUROPEIA

H. Relvas1, D. Richardson1, D. Gilbourne1 & M.
Littlewood1

1 Research Institute for Sport and Exercise Sciences, Liverpool John
Moore’s University

O futebol é um importante e reconhecido “…elemento da cul-
tura popular.” (Parker, 1995, p. 107), e representa um jogo que
envolve milhões de pessoas. Os clubes profissionais de futebol
são hoje vistos como empresas associadas à promoção de
espectáculo e à obtenção de resultados desportivos e lucros
financeiros. À medida que os valores dos jovens jogadores
aumentam, os clubes parecem investir cada vez mais em acade-
mias de futebol, identificação de talentos e modelos de desen-
volvimento de futebolistas (Reilly & Gilbourne, 2003; Vaeyens
et al., 2005). O desenvolvimento de jovens futebolistas poderá
ser uma forma de obter não só um melhor rendimento em ter-
mos desportivos, mas também ser uma fonte de rendimento
financeiro.
Este trabalho faz parte de um vasto estudo qualitativo que visa
explorar o funcionamento do futebol de formação em clubes de
elite, desde uma perspectiva Europeia. Neste caso específico,
pretende-se identificar e explorar a estrutura organizacional,
funcionamento e filosofias relativas ao desenvolvimento e pro-
moção de jovens futebolistas.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os respon-
sáveis pelo futebol de formação de vinte e cinco clubes de fute-
bol de elite, em cinco países da Europa (Portugal, Espanha,
Inglaterra, França e Suécia). As entrevistas foram posterior-
mente transcritas integralmente e analisadas utilizando os prin-
cípios da análise de conteúdos (Scanlan et al., 1989; Côté et al.,
1993). As entrevistas foram ainda complementadas com infor-
mação fornecida directamente pelos clubes, através de conver-
sas informais com elementos do staff de formação e de visitas
ao site da Internet dos clubes.
Apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas
associadas a um determinado país, foi possível detectar a exis-
tência de diferentes estruturas organizacionais nos diferentes
clubes. Muitos clubes apresentam semelhantes quadros de pes-
soal, no entanto, a operacionalidade e a responsabilidade des-
sas pessoas varia de clube para clube. O principal objectivo do
futebol de formação nos clubes é desenvolver jogadores para
alimentar a equipa profissional. Desenvolver o jogador a nível
pessoal e obter um income financeiro foram também referidos.
Os clubes da Suécia demonstram uma orientação mais naciona-
lista de desenvolvimento, ao invés dos clubes de Espanha,
Inglaterra e Portugal que apresentam uma perspectiva mais clu-
bista. Parecem existir algumas dificuldades com a comunicação
entre o departamento de futebol profissional e de formação,
muitas vezes derivado das condições logísticas e da prática
comum do dia-a-dia.
Os jovens jogadores serão beneficiados se forem sujeitos a um
processo de desenvolvimento estruturado e coerente
(Richardson et al., 2004), no entanto os resultados obtidos
demonstram uma aparente dificuldade na comunicação entre a
equipa profissional e a formação, que poderá condicionar uma
transição com sucesso do futebol de formação para o futebol
profissional (Wylleman et al., 2004). A aparente falta de comu-

nicação e ausência do treinador da equipa profissional no pro-
cesso de desenvolvimento de jovens jogadores, parece provocar
alguma insatisfação entre os vários elementos do staff de for-
mação e alguma indefinição quanto ao papel do futebol de for-
mação no desenvolvimento e promoção de futebolistas para a
equipa profissional. 

PROJECTO “VIVER O CORPO” – SOBREDOTAÇÃO EM MOVIMENTO
(RELATO DE EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL)

Inês Monteiro1, Olinda Silva1, Laura Brito2, Adília Silva1,
Olga Vasconcelos1 & Helena Serra1

1 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto; 2 Associação
Portuguesa de Crianças Sobredotadas/Escola Superior de Educação
Paula Frassinetti 

A literatura não apresenta concordância acerca do conceito de
sobredotação, no entanto, e de acordo com Serra (2004), vários
são os autores que se preocupam e estudam esta necessidade
especial. Gardner (1985), na sua teoria das Inteligências
Múltiplas, considera a mente humana multifacetada, possuindo
inteligências distintas, designadamente a lógico-matemática,
linguística, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal,
intrapessoal e naturalista.
No projecto de enriquecimento motor “Viver o Corpo”, os alu-
nos identificados como possuidores de características de sobre-
dotação estão inscritos no programa de desenvolvimento pes-
soal e social “Sábados Diferentes”, da Associação Portuguesa
de Crianças Sobredotadas (APCS). Esta associação trabalha em
parceria com a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti e
com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
(FADEUP). O programa, iniciado no ano de 1995/96, tem
vindo, gradualmente, a adaptar-se às características específicas
desta população apresentando-se, actualmente, sob a forma de
jogos desportivos e actividades de recreação. Pretendemos dar a
conhecer o programa “Viver o Corpo”, no sentido em que este
tem contribuído para uma maior sociabilização, interiorização
de regras e um maior desenvolvimento motor, através dos
jogos desportivos e actividades de recreação dos indivíduos que
apresentam características de sobredotação. As actividades
decorrem no último sábado de cada mês (Outubro a Junho) e
são realizadas nas instalações da FADEUP ou em instalações
exteriores previamente definidas no programa. No presente ano
lectivo (2006/07) os conteúdos das nossas actividades visaram
áreas como a aprendizagem motora, natação, equitação, jogos
desportivos colectivos, orientação, actividades radicais, jogos
desportivos tradicionais e actividades de academia. 
O grupo é constituído por catorze alunos, com idades com-
preendidas entre os nove e os catorze anos, sendo que oito são
do sexo masculino e seis do sexo feminino. Em todas as activi-
dades é efectuada uma observação e registo dos comportamen-
tos de assiduidade, prestação motora, empenhamento, compor-
tamento e satisfação. Estes registos são utilizados para uma
avaliação final sobre a evolução individual e de grupo, de forma
a melhorar, cada vez mais, a nossa intervenção nos domínios
motor, afectivo, cognitivo e social. Pela análise das observações
e dos registos dos anos anteriores, bem como do ano actual,
podemos considerar que o gosto pelos jogos desportivos e acti-
vidades de recreação, por parte das crianças e adolescentes
sobredotados, tem vindo a aumentar. É de salientar, igualmen-
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te, que as informações dadas pelos pais e encarregados de edu-
cação, quanto à efectividade do programa, têm sido muito posi-
tivas. Podemos concluir que programas desta natureza contri-
buem não só para o desenvolvimento do gosto pela actividade
física, em todas as suas dimensões, como também para o
desenvolvimento de certas competências afectivas e sociais que
possam, eventualmente, estar menos desenvolvidas nesta
população. O programa tem demonstrado bons resultados ao
nível dos comportamentos motores, nomeadamente ao nível da
aptidão física e da coordenação motora. Os comportamentos
sócio-afectivos têm evidenciado, também, um desenvolvimento
positivo, sendo a predisposição para as actividades propostas e
a interacção entre todos os alunos uma constante. 

ANÁLISE DO JOGO NOS ESPORTES DE EQUIPE: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA DAS TESES ESPANHOLAS (1987 – 2007)

Iria Uxía Romarís Durán & Antonio Montero Seoane
Universidade da Coruña

A revisão bibliográfica das teses espanholas que analisam o
jogo nos esportes de equipe é o primeiro passo de uma revisão
mais ampla e a nível mais global, não só centrada nas teses
doutorais nem apenas na bibliografia espanhola; que pretende
formar um marco de conhecimentos a partir do qual se desen-
volva uma futura tese doutoral enfocada em algum aspecto
concreto da análise do jogo em basquetebol.
Os objetivos que se intenta conseguir com a realização desta
revisão bibliográfica são: Formar um corpo de conhecimentos
que sirva de base para a elaboração de uma futura tese doutoral
enfocada à análise do jogo em basquetebol; Conhecer as teses
doutorais espanholas desenvolvidas na linha de investigação da
análise do jogo nos esportes de equipe; Saber como se enfoca a
análise do jogo nos esportes de equipe nas teses doutorais;
Conhecer que temas concretos de análise do jogo são estuda-
dos nos diferentes esportes de equipe; e Analisar os resultados
das teses doutorais que estudam o jogo nos esportes de equipe
e sua relevância.
Para realizar a revisão das teses doutorais que analisam o jogo
nos esportes de equipe apresentadas nas universidades espa-
nholas se decidiu iniciar a busca através de internet. Como
palavras chave nos buscadores de tese e nos catálogos das uni-
versidades em que a busca se realizou seguindo este método,
se introduziu os seguintes términos: basquetebol, handebol,
futebol, hóquei, rúgbi, voleibol, polo-aquático, esportes de
equipe, esportes coletivos, esportes sociomotores, esporte, aná-
lise de jogo, análise notacional, sistemas de jogo e tática. Para
completar a revisão se utilizou a via telefônica. 
Foi encontrado um total de 19 teses apresentadas nas
Universidades espanholas na linha de investigação de análise
de jogo nos esportes de equipe, que foram consideradas como
teses principais. Também foram selecionadas 21 teses que ape-
sar de que seu objeto de estudo não seja propriamente a análi-
se do jogo nos esportes de equipe, tratam de algum aspecto
relacionado com este tema ou algum aspecto relevante para o
desenvolvimento de um estudo na linha de investigação de aná-
lise do jogo, a estas teses foi denominada de teses secundarias.
Com o fim de alcançar os objetivos planejados neste estudo
foram analisados as variáveis, objetivos, metodologia, resulta-
dos e futuras linhas de investigação de cada uma das teses dou-
torais que se utilizou nesta revisão bibliográfica, 

A DESIGUALDADE NUMÉRICA NO JOGO DE ANDEBOL. UMA 
ANÁLISE DO JOGO E DE TEMPO E MOVIMENTO NAS EQUIPAS 
QUE DISPUTARAM CAMPEONATO DO MUNDO (PORTUGAL, 2003)

I. Gomes, J. Cardoso, P. Vicente João, N. Leite, Luís Vaz &
J. Sampaio
Departamento de Desporto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real 

Os objectivos do presente estudo foram: (i) verificar se os indi-
cadores da distância e velocidade do primeiro passe, bem como
a forma de recuperação da bola, o número de jogadores envol-
vidos, o número de passes realizados, forma de finalização e a
duração dos ataques são determinantes para o desfecho final do
ataque em desigualdade numérica; (ii) verificar se existem dife-
renças entre o jogo de ataque em superioridade numérica e em
inferioridade numérica entre as melhores equipas e as equipas
piores classificadas e relativamente ao desfecho final do ataque
para as mesmas variáveis.
A amostra foi constituída por 40 jogos do Campeonato do
Mundo (Portugal, 2003), que terminaram com uma diferença
pontual igual ou inferior a 5 golos. Deste conjunto de jogos
resultaram 403 sequências ofensivas que foram analisadas
recorrendo para tal a um software de tempo e movimento
(TMAS”) adaptado de (Varejão, 2003). Foram digitalizadas e
automaticamente medidas as variáveis distância e velocidade
do primeiro passe, realizado pelo primeiro jogador a recuperar
a posse de bola. As restantes variáveis em estudo foram regis-
tadas em fichas de observação elaboradas para o efeito.
Para a comparação das variáveis foi utilizada a ANOVA univa-
riada e o teste do Qui-Quadrado.
Os resultados obtidos permitem-nos concluir que ataques mais
rápidos, com menor número de passes e com menos jogadores
proporcionam maior êxito no resultado final da sequência ofen-
siva. As equipas quando se encontram em superioridade numé-
rica apresentam ataque mais rápidos. A qualidade das equipas
não se apresenta como um factor preponderante nas variáveis
em estudo. As situações de desigualdade numérica assumem-se
como uma situação importante no resultado final da sequência
ofensiva, nas variáveis número de jogadores, número de passes
e tempo de ataque. As defesas do guarda-redes como forma de
recuperação da bola implicam sequências ofensivas com suces-
so, tendo este, um papel importante na estratégia da equipa. A
intercepção como forma de recuperação da bola também contri-
buiu para o êxito das sequências ofensivas.

Palavras-Chave: Andebol; Desigualdade Numérica; Análise de
jogo; Análise de Tempo e Movimento.

ANÁLISE DO 1º PASSE DO ATAQUE EFECTUADO PELOS GUARDA-
-REDES DE ANDEBOL. UM ESTUDO REALIZADO NO CAMPEONATO
DA EUROPA (SUIÇA, 2006)

I. Gomes, J. Campos, P. Vicente João, N. Leite, Luís Vaz  &
J. Sampaio
Departamento de Desporto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real - Portugal
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O presente estudo teve como objectivo caracterizar as acções
do guarda-redes de Andebol no processo ofensivo, mais especi-
ficamente, no primeiro passe do ataque, através da observação
e análise de sequências que deram origem a um CA/ataque
rápido. Desta forma procurou-se verificar a qualidade do pri-
meiro passe/recepção do ataque, bem como toda a sequência
de ataque. Analisamos para o efeito: i) a zona do campo que o
GR realizou o passe qual o jogador que recebeu o passe, ii)
qual a fase de ataque em que se desenvolveu a sequência, e iii)
verificar o resultado final (finalização) da sequência. Neste
âmbito procurou-se verificar a existência, ou não, de um
padrão de conduta ou diferenças entre os GR das Selecções
observados, também verificar os padrões de conduta ou dife-
renças entre os GR de Portugal comparando com os GR das
restantes Selecções. Com este trabalho, pretende-se verificar a
importância do guarda-redes no desenvolvimento do processo
ofensivo e possibilitar aos treinadores uma referência útil e
actual do referido parâmetro.
A amostra foi constituída por 6 jogos do Campeonato da
Europa (Suíça 2006), os jogos do grupo D da primeira fase.
Deste conjunto de jogos resultaram 133 sequências ofensivas
que foram analisadas recorrendo para tal ao visionamento de
DVD’s dos jogos. As variáveis em estudo foram registadas em
fichas de observação elaboradas para o efeito (adaptada da
Federação
Andebol de Portugal - Mats Olssen). Nos procedimentos esta-
tísticos foi utilizado para a comparação e caracterização das
variáveis o teste não paramétrico do Qui-quadrado.
De acordo com os resultados obtidos, podemos retirar as
seguintes conclusões: (i) todos os GR revelam uma qualidade
de passe muito elevada; (ii) os GR preferem realizar mais o
passe curto, passe para o seu MC defensivo; (iii) os GR das
diferentes selecções apresentam uma ligeira tendência de exe-
cutarem o passe para o jogador receptor que ocupa a posição 2
da defesa; (iv) assim como, há uma tendência de as selecções
explorarem, nas sequências em estudo, o ataque rápido (ataque
na 3º Vaga); (v) A selecção Portuguesa revela algumas diferen-
ças em relação as restantes selecções, mas a principal é que é a
selecção que mais explora este tipo de situações mas também é
a que tem menos aproveitamento de finalização destas acções.

Palavras-Chave: Andebol; Guarda-redes; Primeiro passe do ata-
que; Reposição da bola em jogo; Contra-ataque; Ataque Rápido;
Finalização.

O TREINADOR DE FORMAÇÃO EM BASQUETEBOL: FONTES 
DE CONHECIMENTO, CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE TREINO

Isabel Lemos1 & Amândio Graça2

1 Associação de Basquetebol de Coimbra; 2 Faculdade de Desporto -
Universidade do Porto

A actividade do treinador tem sido alvo de diversos estudos ao
longo dos anos, na procura de respostas que auxiliem uma
melhor compreensão dos seus conhecimentos, concepções e
actividade prática. Com este estudo, procurámos caracterizar o
conhecimento e as concepções dos treinadores de formação em
basquetebol e olhar para a sua actividade prática, procurando
identificar os conteúdos que privilegiam e como fazem essa
escolha; o tipo de tarefas elegem para treinar os diferentes con-

teúdos da modalidade; a forma utilizam a instrução no decorrer
do processo de treino
Estudamos para o efeito cinco treinadores dos escalões de ini-
ciadas e cadetes femininos, que exercem a sua actividade na
área geográfica da Associação de Basquetebol de Coimbra,
seleccionados por um processo de amostragem intencional,
incluindo 3 treinadores peritos e dois treinadores com pouca
experiência. Os dados foram recolhidos a partir de entrevistas
semi- estruturadas  e do registo vídeo de duas unidades sema-
nais de treino de cada treinador. O material das entrevistas foi
codificado e interpretado com auxílio do modelo do conheci-
mento do professor de Grossman (1990). O material referente
às unidades de treino registadas foi categorizado com recurso a
instrumentos de observação relativos à instrução (SAPCI:
Gilbert et. al. 1999), aos conteúdos, meios e métodos (adapta-
do de Paiva, 2004, e Marques, 2002), e à natureza das tarefas
(adaptado de Ticó Camí, 2002).
Dos resultados do estudo salientamos que o  conhecimento
construído que suporta a actividade prática é fruto da experiên-
cia enquanto atleta, enquanto treinador e da actividade profis-
sional, nos que são professores de educação física. As priorida-
des na escolha dos conteúdos de treino permite distinguir trei-
nadores que privilegiam objectivos de curto prazo de treinado-
res que mostram uma preocupação com o percurso da atleta
numa perspectiva longitudinal, complementar e evolutiva. A
técnica individual ofensiva e a preparação táctica global são os
conteúdos privilegiados no volume de treino. Verificam-se
poucas situações de dificuldade intermédia. Assim temos situa-
ções analíticas para o treino dos elementos técnicos, situações
muito complexas para o treino da situação de jogo e situações
intermédias apenas na preparação táctica parcial. A escolha dos
exercícios utilizados no treino é conduzida com cuidados peda-
gógicos para atender ao tempo de prática, à progressão na com-
plexidade e à motivação das atletas, embora estas preocupações
sejam referidas apenas pelos treinadores experts e nem sempre
coincida com a prática. Há uma baixa utilização do feedback
como meio pedagógico As intervenções de instrução denotam a
predominância de um estilo de ensino bastante dirigido contu-
do também individualizado.

Palavras-chave: Treinador, Treino, Conhecimento, Concepções,
Basquetebol

ANÁLISE DOS PERFIS DE LIDERANÇA DOS TREINADORES 
DAS CATEGORIAS DE BASE DO FUTEBOL BRASILEIRO

Israel Teoldo da Costa & Dietmar Martin Samulski
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
Universidade Federal de Minas Gerais 

As investigações no âmbito da liderança no esporte têm se
desenvolvido a partir do pressuposto que o comportamento do
treinador/líder tem um impacto relevante, de natureza negativa
ou positiva, na produção do atleta e/ou no seu bem-estar psico-
lógico. Sendo assim, a possibilidade do treinador intervir pon-
tualmente durante o intervalo e/ou no decorrer de uma partida
demanda uma forte relação de confiança junto ao atleta, apre-
sentando-se como um dos fatores determinantes para o suces-
so. Baseando-se nesses pressuposos este estudo tem o objetivo
de analisar os perfis de liderança dos treinadores das categorias
de base do futebol brasileiro. 
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Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário de identifi-
cação da amostra e a Escala de Liderança Revisada para o
Esporte (ELRE), versão auto-percepção, composta por 60 situa-
ções e 6 dimensões que envolvem os comportamentos de lide-
rança. A análise estatística foi realizada no SPSS versão 11.0 e
foi composta de análise consistência interna por meio do relia-
bility test, análises descritivas dos perfis de liderança dos trei-
nadores e análise de variância para verificar preferência por um
determinado perfil de liderança. 
Participaram deste estudo 109 treinadores que trabalham nas
categorias de base dos clubes que disputam as principais com-
petições de futebol organizadas pela Confederação Brasileira de
Futebol. Os participantes que apresentaram idade média de
38,64 anos (±10,33) e um envolvimento direto na função de
treinador de x=7,05 anos (±6,01) advinham das categorias
sub-20 (33 treinadores), sub-17 (28 treinadores), sub-15 (25
treinadores) e sub-13 (23 treinadores). Desse total de partici-
pantes, 68 treinadores possuíam o grau universitário, sendo
que 63 eram formados em Educação Física. Outro dado impor-
tante é que 23% dos profissionais dessa amostra já tiveram
experiências como treinadores de equipes profissionais/adultas.
A consistência interna da ELRE foi de $=0,86. Os resultados
mostraram que os treinadores entrevistados se percebem como
sendo mais autocráticos e voltados para os aspectos de treino-
instrução de suas equipes. Constatou-se que não houve dife-
rença entre as percepções dos treinadores que trabalham nas
quatro categorias de base coletadas. 
Em relação à forma de trabalho desses treinadores em suas
equipes conclui-se que eles são autocráticos e mostram uma
preocupação com a conduta educativa e de instrução, denotan-
do preocupação com a melhoria do desempenho técnico, tático
e motivacional das equipes. Conclui-se também que os profis-
sionais entrevistados mostram perfis de liderança semelhantes
independentemente da categoria na qual ele está trabalhando
no momento.

“FACTOR CASA” NO FUTEBOL EM PORTUGAL

Ivo Fontes & António Natal
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A expressão “factor casa” designa, genericamente, o facto de,
em determinados JDC, as equipas evidenciarem uma maior
probabilidade de vencer quando jogam em casa do que quando
jogam fora de casa. Esta vantagem é expressa, no caso específi-
co do futebol, pela consistência com que as equipas conquis-
tam mais de 50% dos pontos durante o campeonato, em casa,
quando o campeonato apresenta um calendário competitivo
equilibrado, isto é, se as equipas realizarem o mesmo número
de jogos em casa e fora de casa, defrontando os mesmos adver-
sários.
O presente estudo teve como objectivo analisar a importância
do “factor casa” e a sua tendência nos campeonatos de futebol
sénior profissional de Portugal nas últimas duas décadas. Serão
analisados, em cada campeonato, o conjunto de todas as equi-
pas na globalidade, os primeiros 3 classificados e os 3 últimos
classificados. 
Foi realizada uma pesquisa documental que nos permitiu obter
os dados dos campeonatos da 1ªLiga nos últimos vinte anos
(1986-1987 a 2005-2006) e da 2ªLiga nos últimos 16 anos

(1990-1991 a 2005-2006). O método utilizado para analisar o
“factor casa” designa-se por “quantificação do factor casa” [(nº
de pontos em casa/nº total de pontos) x 100 = “Factor Casa”].
A análise dos resultados permitiu verificar que: 1. o “factor
casa” tem existido de forma consistente nos campeonatos da 1ª
Liga (65,7%) e da 2ª Liga (67,2%) portuguesas de futebol, nas
últimas duas décadas, apesar da sua importância ter vindo a
diminuir ao longo dos anos (1986-2006); 2. as equipas piores
classificadas mostraram-se mais sensíveis ao “factor casa” do
que as equipas melhores classificadas (1ª Liga: 57,5% nos 3
primeiros classificados vs 73,8% nos 3 últimos classificados; 2ª
Liga: 63,6% nos 3 primeiros classificados vs 71,9% nos 3 últi-
mos classificados). Os resultados deste estudo revelam que,
para as equipas de futebol profissionais portuguesas, o “factor
casa” influencia o resultado final do jogo.

Palavras-chave: Futebol; Estatísticas; “Factor Casa”

ESTUDO PILOTO ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE JOGADA
DE ATAQUE E TEMPO DE ATAQUE EM VOLEIBOL FEMININO

José Afonso & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto 

Propomo-nos, neste estudo piloto, estudar a associação entre
jogada de ataque e tempo de ataque. Recorremos a uma amos-
tra de 6 jogos, realizados na 1ª Poule de Apuramento para o
Campeonato da Europa de 2005, Seniores Femininos, da série
constituída por Portugal, Bielorrússia, Hungria e Dinarmarca
(402 sequências). Observou-se sempre a equipa mais próxima
da câmera (jogos filmados de topo). Os jogos foram analisados
em formato digital, recorrendo ao Windows Media Player 10,
para Windows XP. Para o tratamento estatístico dos dados, uti-
lizámos o SPSS 14.0 para Windows. O instrumento de observa-
ção foi baseado na literatura da especialidade para a validação
de construção, tendo-se através do presente estudo realizado a
validade de conteúdo, servindo, por isso, de estudo piloto para
futuras aplicações. Para o estudo da fiabilidade foram analisa-
das 23,13% das acções, valores substancialmente superiores
aos de referência (10%), apontados pela literatura (Tabachnick
e Fidell, 1989). A fiabilidade intra-observador e inter-observa-
dor mostrou Kappa entre 0,86 e 0,89 para a variável  tempo de
ataque e 0,95 na variável jogada de ataque. Para analisar a asso-
ciação entre as variáveis jogada e tempo de ataque, utilizámos
uma tabela de contingência, tendo recorrido ao teste do Qui-
Quadrado, com a correcção de Monte Carlo, uma vez que mais
de 20% das células tinham n<5. Para o Qui-Quadrado, o nível
de significância foi !0,001. O valor do Qui-Quadrado de
Pearson foi de 241,756, revelando associação entre as variáveis.
O V de Cramer foi 0.293 (p!0,001), apontando para uma asso-
ciação moderada entre a jogada e o tempo de ataque.
Registou-se uma associação entre a jogada A (tempo 1 à frente,
junto da distribuidora) e a ocorrência aumentada de tempo 1.
Na jogada B (tempo 1 atrás da distribuidora), verifica-se um
aumento da ocorrência de tempo 2. A jogada C (tempo 1 à
frente, afastado da distribuidora) demonstra associações com a
ocorrência aumentada de tempos 1 e 1c. A jogada D (tempo 1 à
frente, afastado da distribuidora, com sobrecarga da saída de
rede) revela associa-se com a ocorrência de tempos 1b, 1c e 2.
A jogada E (tesoura) teve uma ocorreu apenas cinco vezes,
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associando-se com tempo 1b. A jogada F (sobe e desce) ocor-
reu duas vezes, uma com tempo 2 e outra com tempo 2b.
Finalmente, a jogada G (duplo tempo 1) apenas surgiu uma
vez, tendo sido finalizada com tempo 1b. De forma geral, as
jogadas E, F e G têm reduzida expressão no jogo. A inexistên-
cia de jogada (central fora do ataque) associou-se com ocorrên-
cia de tempo 3.

ESTUDO PILOTO DAS JOGADAS COMBINADAS EM VOLEIBOL FEMI-
NINO

José Afonso & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto 

A literatura da especialidade nomeia uma série de jogadas com-
binadas, mas com pouca sistematização e sem uma abordagem
pragmática. O presente estudo teve como objectivo proceder a
uma categorização das jogadas de ataque, estabelecendo crité-
rios de coerência nesse processo e procurando verificar quais as
que ocorrem na prática. Para o efeito,  recorremos a uma amos-
tra de 6 jogos, realizados na 1ª Poule de Apuramento para o
Campeonato da Europa de 2005, Seniores Femininos, da série
constituída por Portugal, Bielorrússia, Hungria e Dinarmarca
(402 sequênicas). Observou-se sempre a equipa mais próxima
da câmera (jogos filmados de topo). Os jogos foram analisados
em formato digital, recorrendo ao Windows Media Player 10
para Windows XP. Para o tratamento estatístico dos dados utili-
zámos o SPSS 14.0 para Windows. Para a categorização das
variáveis utilizámos o Formato de Campo (Izquierdo &
Anguera, 2001), tendo sido apenas consideradas as jogadas que
culminaram em passe de ataque. Para o estudo da fiabilidade
foram analisadas 23,13% das acções, valores substancialmente
superiores aos de referência (10%), apontados pela literatura
(Tabachnick e Fidell, 1989). A fiabilidade intra-observador e
inter-observador mostrou Kappa de 0,95.
O estudo mostrou oito padrões de jogadas. A jogada A consiste
num primeiro tempo à frente, junto da distribuidora, possibili-
tando a utilização de bola de combinação na ponta, na saída de
rede (1 ou 2) ou em zona  6. A jogada B consiste dum primeiro
tempo atrás da distribuidora, utilizando-se depois a zona 4 ou
zona 6. A jogada C apresenta um primeiro tempo à frente, afas-
tado da distribuidora, abrindo espaço para ataques por zonas 4,
2, 6 ou 1. A jogada D recorre a um primeiro tempo nas costas
da distribuidora, podendo solicitar-se zona 2, zona 1 ou zona 4.
A jogada E consiste numa tesoura: a central ataca primeiro
tempo à frente (perto) ou atrás da distribuidora, e a oposta
aparece no ataque de segundo tempo em zona 3. Na jogada F, a
central bate primeiro tempo junto da distribuidora e a ponta
ataca uma bola mais interior, entre zonas 3 e 4. A jogada G
consiste num duplo primeiro tempo: central à frente e oposta
nas costas da distribuidora. O último padrão é a ausência de
jogada. A ocorrência mais comum é a ausência de combinação
(48%). Das combinações, a A é a mais comum (22,9%), segui-
da das D e C (12,2% e 10,7%, respectivamente). As restantes
jogadas têm uma expressão reduzida no jogo. Como a maioria
das jogadas não é combinada, isto implica uma sobrecarga das
jogadoras pontas e opostas, devendo reflectir-se no treino, pelo
menos das equipas com este nível de jogo.

ESTUDO PILOTO ACERCA DO TEMPO DE ATAQUE EM VOLEIBOL
FEMININO

José Afonso & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto 

O tempo de ataque pode definir-se pela relação temporal entre
a chamada de ataque e a saída da bola das mãos do distribui-
dor, definição mais consistente do que as tradicionais, que não
são exaustivas nem seguem um critério único para os definir.
Para este estudo piloto, recorremos a uma amostra de 6 jogos,
realizados na 1ª Poule de Apuramento para o Campeonato da
Europa de 2005, Seniores Femininos, da série constituída por
Portugal, Bielorrússia, Hungria e Dinarmarca (402 sequências).
Os jogos foram analisados em formato digital, recorrendo ao
Windows Media Player 10, para Windows XP. O instrumento
de observação foi baseado na literatura da especialidade para a
validação de construção, tendo-se através do presente estudo
realizado a validade de conteúdo, servindo, por isso, de estudo
piloto para futuras aplicações. Para o tratamento estatístico dos
dados, utilizámos o SPSS 14.0 para Windows. Para a categori-
zação das variáveis, utilizámos o Formato de Campo (Izquierdo
& Anguera, 2001), tendo sido consideradas apenas as jogadas
que culminassem num passe de ataque. Para o estudo da fiabi-
lidade foram analisadas 23,13% das acções, valores substancial-
mente superiores aos de referência (10%), apontados pela lite-
ratura (Tabachnick e Fidell, 1989). A fiabilidade intra-observa-
dor e inter-observador mostrou Kappa entre 0,86 e 0,89.
Da análise destes jogos, verificámos que os tempos de ataque
encontrados se poderiam categorizar da seguinte forma: tempo 1
- a atacante salta simultaneamente; tempo 1b - a atacante sai do
solo logo após; tempo 1c - a atacante dá um último apoio com o
pé esquerdo e depois salta; tempo 2 - direito-esquerdo e salta;
tempo 2b - esquerdo-direito-esquerdo e salta; tempo 3 - compas-
so de espera, esquerdo-direito-esquerdo e salta. Analisámos,
adicionalmente, um jogo de Superliga Feminina Brasileira
2003/2004, no qual encontrámos a ocorrência de tempo 0 (a
atacante salta antes do passe de ataque). O tempo de ataque
mais comum é o 2b (44%), seguido dos tempos 3 e 2 (14,7% e
13,7%, respectivamente). Porém, se considerarmos todas as
variantes de tempo 1 como sendo primeiro tempo, então o
tempo 1 será a segunda ocorrência mais comum (15,2%).
Propomos que os três tipos de tempo 1 sejam agrupados num
só, dada a sua semelhança, na dependência funcional da chega-
da da central e no efeito produzido no adversário.

ORGANIZAÇÃO DO JOGO E DO TREINO EM FUTSAL ESTUDO COMPA-
R AT I VO ACERCA DAS CONCEPÇÕES DE TREINADORES DE EQU I PA S
DE RENDIMENTO SUPERIOR DE PORTUGAL, ESPANHA E BRASIL

Jorge Braz
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Vila Real

O presente estudo pretende verificar e comparar as concepções
de jogo/treino que prevalecem em equipas de rendimento
superior de Futsal de Portugal, Espanha e Brasil, em função dos
conteúdos do treino, e respectiva organização (periodização).
Para a averiguação das perspectivas dos treinadores recorreu-se
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à construção e aplicação de um questionário com respostas
numa escala de Likert de 1 a 5. A amostra integra 56 treinado-
res de equipas de rendimento superior de Futsal, com uma
média de idades de 42.7±8.0, que exercem ou já exerceram a
sua actividade nas principais competições de Portugal (n=25),
Espanha (n=17) e Brasil (n=14), ou seja, na 1ª Divisão
Portuguesa, na Liga Nacional de Fútbol Sala e na Liga Futsal,
respectivamente. No que concerne à duração e estrutura dos ciclos de
periodização preconizados, a maioria dos treinadores inquiridos,
56% dos Portugueses, 76.5% dos Espanhóis e 57.1% dos
Brasileiros, pondera a divisão da época desportiva de acordo
com os períodos tradicionais: preparatório, competitivo e de
transição. No período competitivo os portugueses (84%), os
espanhóis (76%) e os brasileiros (92.3%) consideraram adop-
tar “muitas vezes” ou “sempre” um microciclo-modelo. Os portu-
gueses visam patamares de rendimento no seu processo de pla-
nificação ao invés de picos de forma. Espanhóis e brasileiros
tendem, no seu processo de planificação, visar ambas as hipóte-
ses anteriormente referidas. Refira-se que 80% dos treinadores
portugueses, 76.5% dos espanhóis e 100% dos brasileiros con-
sideram o período preparatório “muitas vezes” ou “sempre”
importante na prestação do jogador ao longo da época desporti-
va. Em relação ao volume de treino privilegiado nos ciclos de treino
preconizados, o número médio de treinos semanais realizado
pelos espanhóis (8.0±1.1) e pelos brasileiros (8.9±2.3) é signi-
ficativamente superior ao realizado pelos treinadores portugue-
ses (5.0±2.4), bem como o consequente tempo médio de trei-
no durante o período competitivo. Atendendo aos conteúdos
orientadores do processo de treino, durante o período preparatório
os treinadores em causa atribuem uma importância similar ao
desenvolvimento da condição física e à implementação do
modelo de jogo. Contudo, os portugueses (68%) demonstra-
ram implementar o modelo de jogo “muitas vezes” ou “sempre”
na primeira semana de treinos, em oposição aos espanhóis
(35.3%) e brasileiros (14.3%). Embora os três grupos de trei-
nadores tivessem revelado tendência para idêntica planificação
dos microciclos durante o período competitivo, em função do
modelo de jogo, os espanhóis e os brasileiros revelaram planifi-
car os microciclos com base no desenvolvimento das capacida-
des físicas. A utilização de sessões de treino completas, com o
objectivo único de desenvolver as capacidades físicas dos joga-
dores, não é opção para os portugueses (1.6±0.9), contraria-
mente aos espanhóis (3.6±1.0) e brasileiros (3.4±0.9). No que
diz respeito aos meios de treino privilegiados, apesar dos treinado-
res referirem que utilizam exercícios com bola para melhorar a
condição física dos seus jogadores, os espanhóis (3.2±1.0) e os
brasileiros (3.0±1.0) realizam “às vezes” treinos fora do pavi-
lhão. Por seu lado os portugueses (1.5±0.8)“raramente” o
fazem. Para aferir a forma desportiva dos jogadores/equipa, os
treinadores realçaram a competição. Apenas os treinadores bra-
sileiros revelaram dar mais importância aos testes de condição
física (4.5±0.8) do que à prestação dos jogadores na competi-
ção (4.3±0.6). No que toca à modelação do jogo na organização do
processo de treino, verificou-se que a quase totalidade dos treina-
dores orienta o processo de treino e de jogo dos seus jogado-
res/equipa através de um modelo de jogo, não estando o
mesmo, no entanto, estruturado num documento escrito, com
excepção aos treinadores portugueses, 60% revelaram fazê-lo
“sempre”. Em relação às prioridades na organização do jogo e do trei-
no no Futsal, os treinadores portugueses (50.2%) e brasileiros
(30.8%) demonstraram preferência pelo ataque posicional,
enquanto que os treinadores espanhóis (31.3%) consideraram

que todos os métodos de jogo são importantes. Os sistemas de
jogo utilizados preferencialmente são o 4.0 e o 3.1, sendo este
último o preferido dos treinadores brasileiros. O método de
jogo defensivo preferido pelos treinadores portugueses (56%) e
brasileiros (50%) é o método misto, enquanto que os treinado-
res espanhóis (29.4%) consideram, outros que não método
misto, individual ou zona, como os mais utilizados. Os treina-
dores do presente estudo, foram unânimes na atribuição de ele-
vada importância aos fragmentos constantes do jogo. Destes,
conferem maior importância aos pontapés de canto e aos pon-
tapés de livres. Os treinadores portugueses destacam, de forma
significativa, a criatividade e leitura dos jogadores, enquanto os
treinadores espanhóis e brasileiros preferem optar por esque-
mas tácticos rígidos.

ESCOLA DESPORTIVA ”O FINTAS”, UM PROJECTO DE FORMAÇÃO
DESPORTIVA EM FUTEBOL

Luís Travessa, Bela Afonso & Sandra Rodrigues
Escola de Formação Desportiva “O Fintas”

A Escola “O Fintas” surgiu em 2001, constituindo-se como um
centro de formação desportiva destinada a crianças e jovens de
ambos os sexos de uma forma não selectiva, proporcionando
vivências desportivas gratificantes a todos independentemente
das suas aptidões e capacidades. Filiada na Associação
Portuguesa de Escolas de Futebol (APEF) com 220 alunos,
doze escalões de formação desde os 3 anos (ABC motor) até
aos 14 anos (Iniciados) em virtude do crescimento e desenvol-
vimento dos alunos, possui actualmente cinco escalões federa-
dos na Associação de Futebol de Braga.
As actividades da Escola, de uma forma geral, orientam-se de
acordo com os seguintes objectivos: i) promover um processo
de treino que aborde o desenvolvimento das capacidades moto-
ras das crianças e progressivamente dos aspectos específicos do
Futebol, adequando-o ao nível de desenvolvimento motor e de
conhecimento de jogo dos alunos, promovendo a divisão das
turmas por escalão etário em função das experiências e níveis
de jogo, privilegiando exercícios que abordem o jogo como um
todo, em condições simplificadas de número de jogadores,
tempo e espaço de jogo, e não exclusivamente nas formas isola-
das destituídas das suas conexões e ligações; ii) Direccionar os
alunos que demonstrem mais aptidões táctico-técnicos, moto-
ras e psicológicas, se assim o desejarem, para o futebol federa-
do; iii) Fomentar o prazer pela prática desportiva e pelo Futebol
em particular, procurando formar desportistas activos para toda
a vida, enfatizando os benefícios da prática desportiva para o
crescimento integral das crianças e jovens enquanto membros
de uma sociedade; iv) Continuar a desenvolver, em colaboração
com a APEF, um centro de formação permanente de treinado-
res, com intuito de melhorar o processo de formação dos mes-
mos, a troca de experiências, promovendo a qualidade do trei-
no e jogo. 
A concretização dos objectivos estipulados depende da qualida-
de dos profissionais que os operacionalizam. Neste sentido,
constitui-se como preocupação da Escola possuir na sua estru-
tura professores/treinadores com formação em Desporto e
Educação Física - especialização em Metodologia de Treino em
Futebol e com vivências nesta modalidade. Nesta linha de acção,
a Escola realiza e/ou participa mensalmente em eventos compe-
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titivos formais e informais, permitindo assim que todos os
jovens tenham as mesmas oportunidades de jogar e de progredi-
rem, recorrendo a diferentes métodos e estratégias.
Apresentam-se como exemplos, a organização de actividades
internas, a participação em torneios com várias equipas, uma
equilibrada gestão da participação dos jovens nos jogos para que
todos joguem tempos similares, proporcionando um leque
diversificado de experiências com diferentes objectivos de carác-
ter mais competitivo ou numa vertente lúdica, tentando desta
forma diminuir os índices de abandono e de desmotivação. 
Apesar de não ser preocupação central do nosso processo de
formação desportiva alcançar o êxito competitivo, estamos
conscientes de que este pode constituir-se como uma referência
balizadora da qualidade da nossa intervenção. Nesse sentido
designamos alguns dos principais destaques já alcançados: -A
nível do Futebol federado foi campeã distrital série B de
Infantis da Associação de Futebol de Braga e transitaram para o
Sporting Clube de Braga seis jogadores e dois para o Futebol
Clube do Porto. Este caminho não se constitui como um objec-
tivo da Escola, surge como um fruto da qualidade do trabalho
desenvolvido, que advém da preocupação com o processo (trei-
no, jogo) e não com o produto (resultado) imediato. Apesar de
toda a importância que os factos mencionados possuem,
importa evidenciar o número de alunos que se mantém na
escola ou que não abandonam a prática desportiva, é neste sen-
tido que pretendemos continuar a caminhar.

EL PAPEL DEL DISCURSO DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LOS
JUEGOS DEPORTIVOS

Francisco Jiménez, Vicente Navarro, Carmen Sánchez,
Judith Hernández & Josué González 
Universidad de La Laguna - Tenerife

Los nuevos modelos de enseñanza del deporte conceden al dis-
curso docente una especial relevancia. La forma que adopte
este discurso determinará el tipo de interacción que se estable-
ce entre los jugadores y el entrenador y promoverá la construc-
ción de unos determinados aprendizajes. En los aprendizajes
deportivos con frecuencia se menosprecia la actividad dialógica
de los jugadores por el eminente carácter motriz de la activi-
dad. En este sentido, la interacción verbal entrenador-jugadores
corre el riesgo de circunscribirse a una serie de mensajes
docentes unidireccionales de marcado cariz técnico y sujetos a
precisas pautas metodológicas (información inicial, feedback,
consignas de organización, etc.) orientados hacia una supuesta
enseñanza eficaz. Este modelo de interacción docente no favo-
rece la participación activa de los jugadores en la construcción
de sus aprendizajes. En este trabajo, se presentan el análisis de
las estrategias discursivas empleadas por tres entrenadores de
voleibol en el desarrollo de tres sesiones de entrenamiento en
categoría cadete. Para ello, hemos empleado un sistema de
categorías tomando como referencia inicial la propuesta de
estrategias discursivas de Coll y Onrubia (2001), con la consi-
guiente adaptación al campo de los aprendizajes motores.
Apoyándonos en los resultados obtenidos, y desde una pers-
pectiva socioconstructivista, se ofrecen elementos de reflexión
acerca del papel que pueden jugar las estrategias discursivas en
la construcción y consolidación de los aprendizajes deportivos. 

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS FORMAS DE 
DESLOCAMENTO EM PÓLO AQUÁTICO

J. Mota, R. J. Fernandes & J. P. Vilas-Boas
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O Pólo Aquático (PA) é uma modalidade desportiva cujo estu-
do se insere no âmbito da metodologia dos Desportos
Colectivos. No entanto, o PA evidencia-se por se tratar de um
desporto colectivo que se desenvolve fora dos quadros de refe-
rências bípedes, tendo por base a relação entre a força da gravi-
dade aplicada ao jogador e a força de impulsão do meio em que
se desenvolve o jogo - o meio aquático. Assim, ao ser praticado
no meio aquático, o PA implica técnicas de deslocamento que
não utilizam os referenciais específicos do deslocamento no
meio terrestre. Além desse facto, o PA caracteriza-se por ser
uma modalidade intermitente (com uma constante alternância
entre esforços de elevada intensidade, esforços de baixa inten-
sidade e períodos de recuperação) e por ter uma duração média
de jogo superior a 60 minutos. Complementarmente, a ausên-
cia de apoios fixos e a superior densidade do meio aquático
relativamente ao ar, requerem do jogador uma forte solicitação
das capacidades físicas, nomeadamente da força muscular, da
resistência e da coordenação. 
Deste modo, e partilhando a necessidade de se encontrarem
meios e métodos objectivos para a avaliação da capacidade de
rendimento dos desportistas em geral e dos jogadores de PA
em particular, o objectivo deste estudo é efectuar a descrição
das formas gerais de deslocamento (FGD) mais utilizadas no
PA, assim como determinar a sua frequência de utilização.
Para alcançar o objectivo a que nos propusemos, foi pesquisada
a bibliografia da especialidade e observadas as gravações de
jogos do campeonato nacional da divisão A1 e A2, referentes a
uma época desportiva e analisados 20 jogadores (22.0 ± 3.2
anos, 179.7 ± 3.7 cm e 80.3 ± 8.2 kg). Foi observado que as
FGD mais utilizadas foram, por ordem decrescente de impor-
tância: a técnica de crol de pólo (46%), a técnica de crol (26%),
a técnica de costas de pólo (13%), a técnica de crol de pólo em
condução de bola (9%) e a técnica de bruços (6%). Pode-se
avançar que o facto da técnica de crol de pólo, imediatamente
seguida pela técnica de crol, serem as FGD mais utilizadas, se
poderá justificar por serem as técnicas que propiciam maior
velocidade de deslocamento entre as cinco observadas.  

Palavras-chave: Análise de Jogo, Pólo Aquático, Formas gerais
de deslocamento

ANÁLISE DESCRITIVA DA PERCEPÇÃO DOS TREINADORES 
DE FUTEBOL ACERCA DO SEU PERFIL DE COMPETÊNCIAS

João Costa1 & António Rosado2

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de
Santarém
2 Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa

Este estudo pretende identificar as percepções dos treinadores
de futebol acerca do seu perfil de competências, e a influência
que as variáveis das suas características pessoais originam na
sua percepção. 
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Participaram neste estudo 116 Treinadores de Futebol, tendo-se
para o efeito, construído e aplicado um questionário. Procedeu-
se à sua validação por peritagem, com recurso a um conjunto
de especialistas, para assegurar a validade do instrumento.
Efectuamos diversas medidas de fidelidade. Confirmamos os
pré-requisitos da normalidade com o teste de Kolmogorov-
Smirnov e a homogeneidade das variações com o teste de
Levene. Aplicamos o teste Anova One-Way com os cálculos
post-hoc.
As competências que foram mais valorizadas foram: os
“Conhecimentos técnico-tácticos da modalidade”, os
“Conhecimentos de planeamento do treino”, a “Capacidade de
organizar e planear a prática da actividade desportiva” e a
“Capacidade de identificar os erros e fornecer informação de
correcção”. A que foi menos valorizada foi: os “ Conhecimentos
para exercer funções directivas”. 
As competências mais valorizadas são, na sua globalidade, cla-
ramente, as de uso quotidiano, as fundamentais e as que, natu-
ralmente, constituem as competências sobre as quais existe
maior unanimidade e valorização, ou seja, que constituem o
corpo essencial da actuação do treinador. Por outro lado, verifi-
cámos uma menor valorização de aspectos sociológicos, de ges-
tão e direcção e de aspectos ligados à investigação.
Constatamos que as características do treinador influenciam o
perfil de competências percebido, sendo o nível de escolaridade
o grande diferenciador. O conhecimento da opinião dos treina-
dores acerca do seu perfil de competências é muito importante
para o melhoramento da qualidade de formação dos futuros
treinadores. No nosso entender, ninguém melhor do que os
próprios intervenientes e conhecedores do processo, estará em
condições de proceder a uma avaliação, de como tem sido a sua
prática e de como deverá ser.

Palavras-Chave: Competências, Treinador, Futebol

AUTO-PERCEPÇÃO DOS MODELOS E DAS NECESSIDADES 
DE FORMAÇÃO DOS TREINADORES DE FUTEBOL

João Costa1 & António Rosado2

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de
Santarém
2 Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa

Pretendemos com este estudo efectuar a caracterização dos
treinadores e da sua formação, Identificando as suas percepções
no que se refere aos tipos de formação mais valorizada, através
das condições de acesso à função, das entidades responsáveis
pela formação (inicial e contínua) e das estratégias formativas a
implementar. Por outro lado, pretendemos identificar as neces-
sidades de formação e as fontes de conhecimento valorizadas
por estes. 
Participaram neste estudo 116 Treinadores de Futebol, tendo-se
para o efeito, construído e aplicado um questionário. Procedeu-
se à sua validação por peritagem, com recurso a um conjunto
de especialistas, para assegurar a validade do instrumento.
Efectuamos diversas medidas de fidelidade. Confirmamos os
pré-requisitos da normalidade com o teste de Kolmogorov-
Smirnov e a homogeneidade das variações com o teste de
Levene. Aplicamos o teste Anova One-Way com os cálculos
post-hoc.

No que se refere às condições de acesso à formação de treina-
dor, são maioritariamente da opinião que, devem ter 18 anos
de idade e que todos podem ter acesso à carreira de treinador,
desde que tenham formação específica. Cerca de 47% dos
inquiridos entende que a formação inicial deverá ser realizada
pelo sistema desportivo e pelo sistema educativo. Foi atribuída
importância a todas as estratégias de formação contínua pro-
postas. As áreas de conhecimento em que os treinadores sen-
tem maiores necessidades de formação, são as que estão mais
directamente relacionados com a sua actuação. 
Constatamos que quando existem diferenças na percepção das
características e nas fontes de conhecimento do treinador, as
variáveis que as determinam são dominantemente o nível de
escolaridade, o nível maior de prática e o somatório do tempo
de prática como atleta. Os treinadores têm tendência a valori-
zar as suas próprias características e as da sua formação. O
conhecimento da opinião dos treinadores acerca dos seus
modelos de formação assume crucial importância para o
melhoramento da qualidade de formação dos futuros treinado-
res. Na realidade, importa elaborar modelos de formação direc-
cionados às pretensões valorizadas pelos treinadores. 

Palavras-Chave: Formação, Necessidades, Treinador, Futebol

PERCEPÇÃO DOS DIRIGENTES ACERCA DA FORMAÇÃO DOS
TREINADORES DE FUTEBOL

João Costa1 & António Rosado2

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de
Santarém
2 Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa

Pretendemos com este estudo efectuar a caracterização dos diri-
gentes desportivos e caracterizar a sua percepção acerca do perfil
de competências e dos modelos de formação do treinador de fute-
bol. Participaram neste estudo 50 Dirigentes Desportivos, tendo-
se para o efeito, construído e aplicado um questionário. Pr o c e d e u -
se à sua validação por peritagem, com recurso a um conjunto de
especialistas, para assegurar a validade do instrumento.
Efectuamos diversas medidas de fidelidade. Confirmamos os pré-
requisitos da normalidade com o teste de Kolmogorov-Smirnov e
a homogeneidade das variações com o teste de Levene. Aplicamos
o teste Anova One-Way com os cálculos post-hoc.
A valorização atribuída pelos dirigentes às diversas competên-
cias situa-se sempre acima da Importância Razoável, destacan-
do-se as referentes aos “Conhecimentos de planeamento do
treino”, “Possuir capacidade de se auto analisar/avaliar” e
“Demonstrar motivação para a actividade e para a progressão
carreira”. Importa reter a assunção, por parte dos dirigentes, de
um perfil de competências polifacetado, eclético, onde aspectos
muito diferenciados da formação científica, pedagógica e huma-
na são globalmente valorizados. 
Os Dirigentes atribuem uma maior valorização às competências
relacionadas com as questões sociais, regulamentares e de ges-
tão do treinador. Os Dirigentes desportivos são muito impor-
tantes no e para o desenvolvimento do desporto. Descrever as
suas representações acerca da formação do treinador, poderá
ser um grande contributo para o progresso da formação dos
treinadores. Temos que considerar, também, a opinião dos dife-
rentes agentes para melhor desenhar o quadro da formação dos
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treinadores, contrastando diversas vistas, representações e
prospectivas. Esta aproximação é uma etapa fundamental na
formação do treinador e no processo de certificação. 

Palavras-Chave: Competências, Formação, Necessidades,
Treinador, Dirigente, Futebol

CARACTERIZAÇÃO DO ATAQUE POR ZONA 2, EM FUNÇÃO DA
ESPECIALIZAÇÃO FUNCIONAL DO ATACANTE NO VOLEIBOL FEMI-
NINO DE ELEVADO RENDIMENTO COMPETITIVO

João Pedro Silva & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

Com a evolução do jogo, particularmente durante a década de
noventa, as equipas foram adaptando as características dos sis-
temas ofensivos com o intuito, primordial, de acelerar o jogo.
Neste contexto, a zona 2 de ataque passou a ser mais solicita-
da, portadora de um ataque cada vez mais rápido. O objectivo
do presente estudo consistiu em caracterizar o ataque na zona
2, no voleibol feminino de alto nível de rendimento competiti-
vo em função da especialização funcional da atacante e das con-
dições de ataque. A amostra constou de 213 sequências ofensi-
vas, retiradas dos 6 jogos realizados na Poule I de apuramento
para o campeonato da Europa de 2005 de Voleibol feminino
escalão sénior B. As variáveis foram a especialização funcional da
atacante (atacante oposto de zona 2, atacante central e restantes
atacantes, categoria outros), o Complexo de jogo (Side-Out e
Transição), o local de distribuição (Dentro da Zona 2/3 e Fora da
Zona 2/3), o tempo de ataque (1º, 2º e 3º tempos) e a eficácia do
ataque (Ponto, Continuidade e Erro). As diferentes variáveis
foram analisadas de forma descritiva (percentagens e frequên-
cias) e comparativa. Para percebermos as interrelações entre as
mesmas, utilizámos os testes do qui-quadrado (!2) em tabelas
de contingência, e o V de Cramer, com um nível de significân-
cia de 5%. Nos casos em que se verificou, em mais de 20% das
células, que o valor de n era inferior a 5, utilizou-se o teste de
Monte Carlo. Para a fiabilidade intra-observador e inter-obser-
vador recorreu-se à fórmula utilizada por Bellack et al. (1966,
apud. Van Der Mars, 1989). As percentagens de acordo varia-
ram entre 92,7%, para o tempo de ataque e 100%, para a eficá-
cia do ataque. 
O presente estudo mostrou que os ataques por zona 2 são rea-
lizados prioritariamente pelo atacante Oposto (55,4%), seguido
do atacante Central (27,2%) e, por fim, pelos Outros (17,4%).
Por sua vez, o ataque por Zona 2 tem maior ocorrência no Side-
Out (63,8%), sendo a Zona 2/3 o local mais utilizado para a
distribuição (54,5%). O tempo de ataque mais solicitado é o 2º
Tempo (77,5%) e o Ponto o efeito do ataque dominante (46,9%).
A especialização funcional do atacante associou-se ao complexo do
jogo (!2=7,491; p=0,02; V de Cramer=0,188), uma vez que o
Central realiza significativamente mais ataques por zona 2 no
Side-Out e menos na Transição do que seria de esperar e ao local
da distribuição (!2 =9,094; p=0,01; V de Cramer=0,207), dado
que o atacante central efectua significativamente mais ataques
com o passe Dentro da Zona 2/3, verificando-se o inverso com o
atacante oposto de Zona 2. A especialização funcional do atacante
mostrou ainda uma associação significativa com o tempo de ata-
que (!2=20,924; p<0,001; V de Cramer=0,222), dado que o
Central realiza significativamente mais ataques na Zona 2 de 2º

Tempo e menos de 3º Tempo, do que seria de esperar. Verificou-
se uma relação de independência entre o efeito do ataque e a
especialização funcional do atacante (!2=3,613;p=0,461; V de
Cramer=0,92). Estes resultados sugerem que, o Central quando
solicitado na Zona 2, intervém principalmente no complexo I
(75,9%) e obtêm pouca ofensividade no ataque já que o efeito
Ponto e Continuidade são semelhantes (39,7%).
Simultaneamente, a elevada percentagem de passes Fora da
Zona 2/3 (45,5%) e a solicitação relativamente elevada do 3º
Tempo de ataque, na Zona 2, pelo Oposto (27,1%) indicia a pre-
sença de um jogo previsível, de fácil leitura para o adversário.
Quando se referencia a análise à categoria Outros verifica-se que
os restantes atacantes, que não o Oposto e o central, intervêm
na Zona 2 principalmente no complexo I (70,3%) com passes
provenientes da Zona 2/3 (54,1%), obtendo o efeito de Ponto
elevado (56,8%) e utilizando principalmente o 2º Tempo de ata-
que (73,0%). Em futuros estudos, será pertinente descriminar
os jogadores incluídos na categoria Outros, assim como, estudar
a análise sequencial das acções, bem como a sua interdepen-
dência, no sentido de se obter regularidades que permitam
perspectivar a modelação do jogo, nas suas diferentes fases.

APLICAÇÃO DO MODELO DE COMPETÊNCIA NOS JOGOS DE INVA-
SÃO AO ENSINO DO JOGO DE FUTEBOL EM CONTEXTO DE CLUBE

João do Nascimento Quina
Director e Coordenador Pedagógico da Escola Crescer
Professor Adjunto da Escola Superior de Educação de Bragança

A escola “CRESCER” é uma escola de formação em desporto,
para crianças dos 6 aos 12 anos. Desenvolve, durante dez
meses (de Setembro a Junho) uma actividade de formação
regular que inclui: aulas/sessões de aprendizagem normais
(três por semana); convívios desportivos com outras escolas de
formação (um por mês); participação nos campeonatos distri-
tais de escolas e infantis.

Objectivos de formação
1 — Contribuir para a formação global dos praticantes, através
do confronto activo com situações de aprendizagem típicas do
Futebol;
2 — Desenvolver nos praticantes a necessidade e o gosto pelo
desporto, considerado essencialmente como um passatempo e
um estilo de vida activo e salutar;
3 — Melhorar os níveis de compreensão e de participação dos
atletas no jogo, através do desenvolvimento progressivo:
— Da capacidade de seleccionar as melhores soluções para os
problemas de jogo (tomada de decisão), tendo em conta os
contextos de jogo;
— Da capacidade de executar as soluções seleccionadas de
forma eficaz;
— Da capacidade de interagir com todos os membros da equipa
(comunicar e cooperar).

Etapas de formação 
O desenvolvimento da competência do jogador é um processo
gradual que ocorre por fases. O faseamento por nós adoptado é
o proposto por Garganta e Pinto (1994) e Garganta (2006) e
apresentado, de forma sucinta, no quadro.
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Escalões Fases de formação Objectivos gerais
Minis Familiarização do jogador com a Ataque: da posse da bola à
(5-6 anos) bola e com o jogo finalização

Defesa: da bola pretendida à 
bola capturada

Pré-escolas Consciencialização dos alvos/ Ataque: do equilíbrio jogo
(7-8 anos) /oposição directo/jogo indirecto

Defesa: da defesa da baliza
à defesa do campo

Escolas Consciencialização dos alvos/ Ataque: do equilíbrio jogo
(9-10 anos) /oposição (desenvolvimento) directo/jogo indirecto

Defesa: da defesa da baliza
à defesa do campo

Infantis Desenvolvimento da oposição/ Ataque: do jogo a solo ao
(11-12 anos) /cooperação jogo combinado

Defesa: da acção isolada à
acção em bloco

Modelo de ensino
À luz das actuais teorias da aprendizagem, um modelo de ensi-
no dos jogos desportivos colectivos “eficaz”deve reunir as
seguintes quatro características:
1 — Elevar a formação táctica – isto é, a percepção, a análise e
a tomada de decisão à categoria de objectivo prioritário;
2 — Promover as aprendizagens táctica, técnica, física e psico-
lógica de forma integrada (mas com clara subordinação das
aprendizagens técnica e física à táctica);
3 — Promover a participação consciente dos praticantes em
todas os momentos/situações de aprendizagem (orientação
para objectivos/princípios);
4 — Valorizar a satisfação, a alegria, o gozo e as motivações
dos praticantes.
Pensamos ter encontrado o modelo que procurávamos no
“modelo de ensino de competências nos jogos de invasão”
(Musch e Mertens, 1991).
Em conformidade com este modelo, procuramos promover o
desenvolvimento da competência dos praticantes através da
combinação de três tipos de tarefas:
1) Formas básicas de jogo (minis – GR+3x3+GR; pré-escolas -
GR+4x4+GR; escolas e infantis - GR+6x6+GR);
2) Formas parciais de jogo (tarefas do tipo I, II e III);
3) Tarefas baseadas no jogo (exercícios de aperfeiçoamento téc-
nico).

Avaliação das aprendizagens
O controlo e a avaliação da competência dos atletas no jogo são
feitos, em cada escalão, nas formas básicas de jogo correspon-
dentes, através da aplicação de um instrumento adaptado do
“Game Performance Assessment Instrument” (GPAI), desen-
volvido por Oslin e col. (1998).

FONTES DE CONHECIMENTO E CONCEPÇÕES DE TREINO DOS
TREINADORES EXPERTS EM BASQUETEBOL: ESTUDO DE CASO 
DE QUATRO TREINADORES PORTUGUESES

João Rocha & Amândio Graça
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Este trabalho pretendeu contribuir para um melhor conheci-
mento das características do conhecimento de treinadores

expert da modalidade de Basquetebol, no que diz respeito à
fontes de conhecimento, à evolução como treinador, às concep-
ções de treino, à construção da equipa, ao planeamento e à
direcção do treino e da competição, e ainda ao desenvolvimento
da modalidade e à formação dos praticantes e dos treinadores.
Para a realização do estudo foram seleccionados intencional-
mente quatro treinadores de renome nacional, são eles: Alberto
Babo, Jorge Araújo, Luís Magalhães e Mário Palma. São consi-
derados experts, não só por possuírem um curso de treinadores
e uma larga experiência de sucesso prolongado na área, como
também fruírem de um comprometimento profissional e serem
reconhecidos na comunidade desportiva. Os dados foram reco-
lhidos a partir de um protocolo de entrevista semi-estruturada
de resposta aberta. As entrevistas foram gravadas, transcritas
integralmente e o texto daí resultante foi introduzido no pro-
grama de análise de dados qualitativos Nvivo 2 que facilitou a
posterior codificação e análise do conteúdo.
Os treinadores experts (TEs), no início da carreira, tiveram a
noção que não possuíam conhecimentos suficientes, estes
foram adquiridos através de uma análise constante (observação
sistemática da sua realidade, da realidade de outras equipas e
das competições de outros países mais desenvolvidos) e deli-
nearam estratégias para desenvolver os seus saberes. Os TEs
assumem como sendo primordial para treinar ao alto nível a
experiência como jogador e relevam especialmente a busca de
formação e informação mais avançada, estágios e observação do
treino de equipas de nível mais elevado, captação das ideias e
dos exemplos e conselhos de treinadores de reconhecido suces-
so, frequência de clinics e acções de formação. Os TEs estão
particularmente atentos a informação que possa ser relevante
para qualificar a sua acção e perspectivar o sucesso desportivo.
Os TEs apresentam distintas filosofias, fruto das suas diferen-
tes experiências ao longo das carreiras, e no que se refere a
filosofia do desempenho do treinador, são relevados distintos
aspectos, no entanto destacamos a competência, a ética, a capa-
cidade de comunicar os objectivos da equipa para os jogadores
e o servir de exemplo. Os TEs referem preferir, no treino e no
jogo, sistemas tácticos simples, valorizando a perfeição. Do
mesmo modo, defendem que a comunicação, nos treinos e nos
jogos, deve ser simples, concisa e oportuna. Relativamente aos
métodos de trabalho utilizados, os TEs valorizam distintos
aspectos como a qualidade, a intensidade, o carácter competiti-
vo dos exercícios no treino, assim como a sua simplicidade,
quer no seu planeamento, quer na sua execução. 

Palavras-chave: basquetebol, conhecimento, treinador, expert,
formação

CONFORMIDADE DA PERIODIZAÇÃO DO TREINO COM OS MODELOS
DE JOGO. ESTUDO SOBRE AS PERCEPÇÕES DE TREINADORES DE
FUTEBOL DE ALTO RENDIMENTO

Jorge Gomes1, Júlio Garganta2, António Rebelo2 & Ricardo
Ribeiro3

1 Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda; 2 Faculdade de
Desporto - Universidade do Porto; 3 Departamento de Motricidade
Humana. Escola EB 2/3 Rebordosa

A periodização do treino é, reconhecidamente, um factor que
influencia a qualidade do denominado Futebol de expressão
superior. Paradoxalmente, no treino de alto rendimento nem
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sempre existe coerência entre a estrutura e o conteúdo da
periodização adoptada e o modelo de jogo preconizado pelo
treinador.
O presente estudo teve como objectivo caracterizar a percepção
dos treinadores de Futebol, no que respeita à planificação e à
periodização do treino e respectiva congruência com o modelo
de jogo preconizado. Para o efeito foi elaborado, validado e
aplicado, um questionário em escala de Likert, a 35 treinadores
de Futebol das principais competições portuguesas. 
Os resultados mostraram que na definição do modelo de jogo,
os treinadores consideram mais importante as competências do
treinador e, a seguir, a capacidade cognitiva e adaptativa dos
jogadores. O modelo de jogo mais frequentemente referido
pressupõe a marcação à zona nos terços defensivos e intermé-
dio, a marcação aos defesas adversários pelos avançados no
terço ofensivo e a liberdade para criar superioridade numérica
pelas faixas laterais, em fase ofensiva.
A análise da percepção dos treinadores, relativamente ao dosea-
mento das componentes intensidade e volume ao longo da
época, permitiu identificar características similares às do mode-
lo de periodização preconizado por Matvéiev. Não obstante, a
planificação predominantemente referida é a de médio/curto
prazo. Embora esta não se tenha revelado dependente do nível
de formação nem dos anos de experiência do treinador, os trei-
nadores menos experientes mostraram privilegiar periodizações
com intensidades superiores.
Verificou-se divergência entre as concepções referentes à rela-
ção entre intensidade e volume (grandes oscilações) e o nível
de forma pretendido (alta forma desportiva). O período transi-
tório foi reportado como escassamente utilizado nos modelos
de periodização.
Apesar dos treinadores terem declarado que pretendem imple-
mentar o modelo de jogo num tempo relativamente curto (5-8
semanas), a utilização de exercícios específicos com bola não
foi relatada como tendo preponderância, o que sugere alguma
contradição.
Em termos globais, os resultados do estudo sugerem uma fraca
congruência entre a estrutura de planificação/periodização relata-
da e o modelo de jogo que os treinadores pretendem implementar.

Palavras-chave: Futebol; Planificação; Periodização; Modelo de
Jogo; Alto Rendimento.

ANÁLISE DIACRÓNICA HETEROCONTIGENTE DOS MÉTODOS DE
JOGO OFENSIVO NO FUTEBOL – ESTUDO EM EQUIPAS DE NÍVEL
COMPETITIVO SUPERIOR

José Lopes & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

A partir do entendimento dinâmico da organização táctica do
jogo de Futebol, tendo presente a inerente variabilidade e con-
siderando que os comportamentos significantes evidenciam
regularidades que emergem da diversidade das acções de jogo,
propomo-nos evidenciar algumas características dos Métodos
de Jogo Ofensivo em Futebol.
Foram codificadas nove partidas da Champions League
2005/2006, dos oitavos de final em diante, tendo-se selecciona-
do, para observação e análise, 244 sequências ofensivas (75
Contra-Ataques; 66 Ataques Rápidos e 103 Ataques

Posicionais), o que resultou num total de 2930 multieventos.
Para o tratamento e análise dos dados, recorreu-se ao Software
SDIS-GSEQ de Bakeman e Quera (1996). Os dados amostrais
foram submetidos a uma análise descritiva e a uma análise
sequencial. Esta última permitiu verificar a probabilidade de
existência de relações de associação significativas, de activação
ou de inibição, entre as diferentes categorias do instrumento de
observação, assim como a força de coesão existente entre a
conduta critério e as condutas objecto.
A análise dos resultados permitiu estimar padrões de conduta
relativamente aos métodos de jogo ofensivo no Futebol, que
consubstanciam, entre outras, as seguintes conclusões:
i) no Contra-Ataque, quando a recuperação da posse de bola
acontece por desarme, é activada a condução de bola de zonas
espaciais do sector médio ofensivo para zonas predominante-
mente de finalização; ii) no Ataque Posicional, as situações de
recuperação de posse de bola por intercepção são activadoras
de condutas de recepção/controle e drible; iii) quando o início
do processo ofensivo ocorre por uma interrupção regulamentar
a favor, considerando os três Métodos de Jogo Ofensivo, a con-
duta predominante é o passe curto/médio; iv) no desenvolvi-
mento do Contra-Ataque em zonas do sector médio ofensivo,
existe uma forte coesão entre o passe curto/médio e o controlo
e condução de bola; v) no desenvolvimento Ataque Posicional,
o passe curto tem uma relação de activação forte com a recep-
ção/controle da bola; vi) a activação do drible, independente-
mente do Método de Jogo, está fortemente ligada à zona onde
ocorre; vii) o Contra-Ataque quando comparado com os demais
Métodos de Jogo, é o que mais situações de finalização de golo
induz.

Palavras-chave: Futebol; Análise do Jogo; Metodologia
Observacional; Ataque; Padrões de Jogo

ANÁLISE ZONAL DAS VARIÁVEIS CARACTERIZADORAS DO ATAQUE
DE 2ª LINHA, NA FASE DE ‘SIDE OUT’, EM VOLEIBOL – ESTUDO
REALIZADO EM SELECÇÕES NACIONAIS DE ELITE

José Miguel Castro & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O presente estudo pretende analisar as variáveis que caracteri-
zam o ataque de 2ª linha, associando-as às distintas zonas de
ataque, na fase do jogo side-out, no Voleibol Masculino de Alto
Rendimento. Para o cumprimento deste objectivo foram anali-
sados 12 jogos, num total de 138 acções, de nove selecções
nacionais presentes na Liga Mundial 2005 e na Fase Final do
Campeonato da Europa 2005. Nessa observação foram conside-
radas as seguintes variáveis: zona de ataque, tempo de ataque,
número de blocadores, posição inicial de bloco, compacidade
do bloco, efeito do ataque e tipo de ataque. Foi realizada uma
análise descritiva das variáveis, em que calculamos as frequên-
cias e respectivas percentagens; e uma análise inferencial para
testar a associação entre diferentes parâmetros de análise. Para
tal, utilizamos o qui-quadrado (!2) em tabelas de contingência
e o V de Cramer, sendo o nível de significância considerado de
5%. Para testar a fiabilidade, recorremos ao teste Kappa de
Cohen. Os resultados de índole descritivo demonstraram que as
zonas de ataque mais solicitadas foram a zona 1a (68,1%) e a
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zona 6 (a e b) (26,8%). Ao nível do ataque, o tempo 2 foi o mais
utilizado, o ponto constituiu-se como o efeito mais frequente,
sendo que os tipos de ataque que se destacaram foram o frontal
e o ângulo. No que concerne às variáveis relacionadas com o
bloco, verificámos que a posição inicial de bloco mais frequente
é a fechada, a compacidade do bloco é aberta, e a situação oposi-
cional que mais ocorre é a de 2 blocadores. Na associação entre
as variáveis, verificámos que a probabilidade de realizar 2º
tempo é maior na zona 1a, sendo esta a zona que apresenta
uma maior tendência para utilizar finalizações de 3º tempo.
Neste sentido, é com naturalidade que verificámos uma maior
probabilidade de realização de bloco duplo nesta zona. Ainda
sobre os tempos de ataque é interessante verificar que o 1º
tempo tem maior tendência em ser utilizado nas zonas mais
centrais da rede (6a e 6b). Os tipos de ataque variam igualmen-
te de acordo com a zona de ataque, sendo que o ataque linha
tem maior probabilidade de ser utilizado nos extremos da rede
(nomeadamente na zona 1a defensiva), e o ataque ângulo no
centro da rede (zonas 6a e 6b).

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A METODOLOGIA DE TREINO 
TRADICIONAL E A TEORIA DA PERCEPÇÃO VISUAL DE PHILIPPE
PINAUD EM EQUIPES DE HANDEBOL EM ETAPAS DE FORMAÇÃO

Juan Fernández Romero1, Ignacio Suárez Pazos1,
Randeantony Nascimento1, 2, Oscar Gutiérrez Aguilar3 &
Pablo Quintela García1.
1 Faculdade de Ed. F y Deportes da Universidade da Coruña; 2

Universidade Federal de Sergipe-Brasil; 3 Universidad Miguel
Hernández-Elche

O objetivo deste estudo foi comparar e determinar a evolução
do nível de desempenho e rendimento entre duas equipes de
handebol em formação. Uma com a metodologia da percepção
visual de Pinaud (grupo experimental) e outra com metodolo-
gia tradicional (grupo controle). A amostra foi formada por 29
jogadores iniciados (11-12 anos) correspondentes a duas equi-
pes de handebol dos colégios: Mixto Obradoiro e Agra Del
Orzán II (A Corunha-Espanha). Foi realizado um pré e um pos-
teste de exercícios de controle para ambas as aplicações, bem
como análise de jogos, registrados através de gravações em
vídeo. Os dados foram analisados mediante escala de estimação
numérica e planilhas de análises dos elementos técnico-tácticos
individuais defensivos e ofensivos, obtendo os seguintes resul-
tados: O grupo experimental melhorou seu nível de rendimen-
to, nos exercícios de controle houve 14% de melhora do pré-
teste ao pos-teste, nos jogos também se observou melhora: ata-
que com menos erros de passe-recepção, ciclo de passos e dri-
ble e um maior percentual de êxito nos lançamentos (40%). Na
fase defensiva houve maior número de antecipações: troca de
posse de bola, interceptações e menor percentual de erros nas
mesmas. O grupo controle, melhorou seu nível de rendimento.
Nos exercícios de controle houve um 5.2% de melhora do pré-
teste ao pos-teste. Nos jogos, o percentual de melhora é dispa-
re em ataque: possuem menos erros de passe-recepção, drible e
ciclo de passos, porém a eficácia de lançamento diminui em um
4%. Na defesa houve certa melhora na eficácia, O grupo experi-
mental melhorou 8.8% mais o seu nível de rendimento nos
exercícios controle, na qualidade e eficácia das ações nos jogos
que o grupo controle.

Palavras chave: handebol, jogadores, categorias de base, meto-
dologia.

DESCRIPCIÓN DO COMPORTAMENTO DEFENSIVO DOS XOGADORES
XUVENÍS ESPAÑOIS DE BALONMÁN PARTICIPANTES NO CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA DE SELECCIÓNS TERRITOTIAIS DE 2006.  DIFE-
RENCIAS ENTRE OS PRIMEIROS EQUIPOS CLASIFICADOS E OS
ÚLTIMOS.

Juan José Fernández Romero1 y Mª del Pilar López Graña2

Facultade de Educación Física e Deportes da Coruña 1, Colexio Público
Integrado de Rodeiro, Pontevedra 2.

Este traballo ten como obxetivos, describir o comportamento
defensivo dos xogadores xuvenís españois de balonmán que
participaron no Campeonato de España de seleccións territo-
riais de 2006 em función do rol defensivo desempeñado, identi-
ficar os comportamentos defensivos que diferencian aos pri-
meiros clasificados dos últimos e verificar a existencia dun
novo rol defensivo, o defensor do xogador sen balón próximo
ao defensor do xogador com balón (DJSBPR).A mostra estivo
formada por 60 xogadores, seleccionados en función do posto
específico ocupado noseu sistema defensivo. A metodoloxía
utilizada foi a metodoloxía observacional. O instrumento
observacional utilizado foi unha combinación dun formato de
campo e un sistema de categorías. Tres observadores participa-
ron na toma dos datos, que foron analisados  por médio do
paquete estadístico SDIS.GSEQ.

Palabras clave: balonmán, categoria xuvenil, rol defensivo, com-
portamento defensivo.

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL FÍSICO-BIOLÓGICO DE ATLETAS 
INICIANTES DE FUTEBOL

Marcelo Koslowsky & Carlos Alberto Afonso
Faculdade Internacional de Curitiba

A presente investigação buscou verificar o perfil físico-biológi-
co de atletas iniciantes no futebol, participantes de um progra-
ma de prestação esportiva da área competitiva da “Escolinha de
Futebol do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense”, através de aná-
lises do nível de maturação biológica e antropometria compara-
das ao mês de nascimento dos atletas. O estudo foi desenvolvi-
do através da observação e análise de dados coletados no ano
de 2005, referentes às três seguintes categorias: Sub-12 (com-
posta por 19 atletas nascidos em 1993), Sub-13 (composta por
25 atletas nascidos em 1992) e Sub-14 (composta por 22 atle-
tas nascidos em 1991); totalizando 66 atletas integrantes de
um programa de iniciação desportiva de cunho competitivo.
Em relação à análise de composição corporal, foi utilizado para
a coleta das dobras cutâneas um compasso Cescorf, realizando-
se a medida de quatro dobras - triciptal, subescapular, supra-
ilíaca e abdominal - sendo utilizado o protocolo de Faulkner
(1968), citado por Marins & Giannichi (1998). Para a avaliação
de estágios de maturação sexual, foi utilizada a escala proposta
por Tanner (1962), determinada pela avaliação de estágios de
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desenvolvimento de pilosidade pubiana, considerado um indi-
cador cientificamente confiável (Matsudo, 1991). Os dados
foram analisados através de gráficos, além estatísticas descriti-
vas. Constatou-se, através dos dados obtidos, que existe uma
tendência na análise geral das três categorias, na qual 85%
representa o percentual de atletas nascidos no primeiro semes-
tre e 15% os com nascimento no segundo semestre. Nas variá-
veis antropométricas de peso e estatura média, e do percentual
muscular e de gordura muscular médios da categoria, observa-
se que, quanto maior a idade cronológica da categoria, maiores
são as médias de estatura, peso corporal e percentual de massa
muscular. Observou-se uma tendência a que atletas do primei-
ro semestre permaneçam em equipes de competição por mani-
festarem maturação biológica anterior aos nascidos no segundo
semestre, destacando-se por apresentarem parâmetros físicos
elevados.

Palavras-chave: Futebol, Iniciação desportiva, Maturação bioló-
gica.

JOGOS ESPORTIVOS COLETIVOS: O LIVRO DIDÁTICO COMO UM
MEDIADOR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Larissa Galatti1 & Roberto Paes2

1 Universidade Estadual de Campinas; Instituto Adventista São Paulo;
Faculdade de Jaguariúna; 2 Universidade Estadual de Campinas

O presente estudo aborda o processo de ensino e aprendizagem
dos Jogos Esportivos Coletivos (JECs) na infância e adolescência
apontando a importância da diversidade de práticas e da ênfase
das possibilidades educacionais neste processo. Desta forma,
apóia-se em autores como Bayer (1994), Garganta (1993),
Graça (1993), Paes (2001) e Galatti (2006) para propor o ensi-
no dos JECs a partir de características comuns e com ênfase na
compreensão da lógica dessas modalidades. Para tal, é apontan-
do o Livro Didático (LD) como um mediador neste processo, a
ser potencializado pelo professor. O LD é recurso pedagógico
muito comum nos ambientes educacionais brasileiros, ex c e t o
nos ambientes educacionais esportivos; no ambiente escolar, por
exemplo, a maioria das disciplinas utilizam o LD, a Educação
Física não. Nos ambientes de educação não-formal em que o
esporte se insere, tais quais clubes, prefeituras e Organizações
Não Governamentais (ONGs), o Livro Didático é um recurso
i n existente. Buscando sustentar a construção de um LD que
trate dos JECs com uma linguagem voltada ao aluno, passível de
uso tanto em ambientes de educação formal como não-formal, o
estudo aponta, inicialmente, definições e funções de LD a partir
de autores da Linguística, a fim de trazer para a Educação Física
conhecimentos ainda não explorados pela área É apontado tam-
bém o papel do professor na utilização deste livro, tanto na sele-
ção dos conteúdos pertinentes  como na mediação da relação
p r o f e s s o r- L D-aluno. A seguir, com suporte em autores da
Educação Física, busca-se justificar a inserção do LD como
recurso aliado à pratica esportiva no ensino dos JECs. Por fim,
são apresentados como foram selecionados os temas que com-
poriam o LD acerca dos JECs, sendo os mesmos ex e m p l i f i c a d o s ,
acompanhados dos objetivos esperados e competências que se
pretende estimular com os mesmos. 

PEDAGOGIA DO ESPORTE E JOGOS ESPORTIVOS COLETIVOS: 
UM OLHAR DA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA

Larissa Galatti1 &Roberto Paes2

1 Universidade Estadual de Campinas; Instituto Adventista São Paulo;
Faculdade de Jaguariúna; 2 Universidade Estadual de Campinas

Os Jogos Esportivos Coletivos (JECs), pela sua importante
inserção sócio-cultural em todo o mundo, vem sendo alvo
constante de estudos científicos, que compreendem a necessi-
dade de se estudar permanentemente o tema. Busca-se analisar
jogos, observar a movimentação tática de jogadores, melhorar
as técnicas, compreender as contribuições educacionais do
fenômeno, entre outros temas. Entretanto, para compreender-
mos o momento atual em que as pesquisas sobre JECs se
encontram, é necessário uma compreensão igualmente contem-
porânea acerca da própria ciência. Esteves de Vasconcelos
(2003) propõe duas visões de ciência: uma tradicional e outra
contemporânea; a primeira se baliza em três pressupostos: o da
simplicidade, o da estabilidade e o da objetividade. Segundo a
autora, na ciência tradicional os estudos devem levar a conclu-
sões claras, precisas e absolutas, com argumentos e provas que
não permitam questionar os resultados, que por sua ver devem
representar verdades absolutas. A partir da compreensão dos
objetos de estudos não mais como “objeto”, mas como “fenô-
menos” que podem ter diversas origens e possibilitar variadas
pesquisas e temas de estudos a partir do olhar do observador
que se dedica a ele,  Esteves de Vasconcelos (2003) parte do
pensamento sistêmico para sinalizar novos pressupostos para a
ciência contemporânea: (1) Complexidade: passa a ser necessá-
ria a atitude de contextualização dos fenômenos e reconheci-
mento de que a simplificação obscurece as inter-relações entre
as diferentes unidades que interagem em um fenômeno e entre
os fenômenos. (2) Instabilidade do mundo: a compreensão de
que o mundo está em constate transformação e que os fenôme-
nos são indeterminados e imprevisíveis, considerando sua
incontrolabilidade e irreversibilidade. (3) Intersubjetividade: a
consciência de que não existe realidade independente de um
observador; a ciência é uma construção social, existindo múlti-
plas versões da realidade, dependendo do observador e do
sujeito.  Pretende-se, com este estudo, evidenciar a necessidade
de se olhar os JECs a partir dos pressupostos da complexidade,
instabilidade e intersubjetividade,  a fim de avançarmos nas
pesquisas acadêmicas acerca dos JECs, assim como apontar
procedimentos pedagógicos de vanguarda para a prática com os
mesmos, considerando que os diferentes personagens que a
buscam, em diferentes contextos, dando ao fenômeno diversos
significados.

ANTROPOMETRIA E DESEMPENHO FÍSICO DAS SELEÇÕES DE
BASQUETEBOL FEMININO DO BRASIL PARTICIPANTES DOS JOGOS
OLÍMPICOS DE SIDNEY-2000 E ATENAS-2004

Leandro Altimari1,3, João Nunes2,3, Paulo Montagner3,
Raphael Ritti Dias1,4 & Daniel Querido5

1 GEPEMENE. CEFE/UEL, Paraná, Brasil; 2 Preparador Físico da
Seleção Brasileira de Basquetebol Feminino em Sidney-2000 e Atenas-
2004; 3 FEF/UNICAMP, Campinas, Brasil; 4 FSP/USP, São Paulo,
Brasil; 5 FCS/UNIMEP. Piracicaba, São Paulo, Brasil.
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O objetivo do presente estudo foi comparar as variáveis antro-
pométricas e de desempenho físico das seleções de basquetebol
feminino do Brasil participantes dos Jogos Olímpicos de
Sidney-2000 (n=12; 21,5 ± 4,4 anos) que conquistaram a
medalha de Bronze e Atenas-2004 (n=12; 26,9 ± 4,1 anos)
que ficaram na 4° colocação. As variáveis antropométricas e de
desempenho físico estudadas foram: peso corporal (PC), esta-
tura (EST), gordura relativa (G); força de membros superiores
(FMS), potência de membros inferiores (PMI), resistência
anaeróbia (RAnaer) e potência aeróbia (VO2máx). Para análise
comparativa recorreu-se ao teste “t” de Student para amostras
independentes. Os valores médios (± DP) das variáveis anali-
sadas são apresentados abaixo:

Variáveis Sidney-2000 Atenas-2004 Teste “t” p < t
EST (cm) 181,8 ± 9,9 182,6 ± 9,6 0,407 0,687
PC (kg) 70,3 ± 8,18 77,6 ± 12,7 1,662 0,110
G (%) 21,1 ± 1,7 22,0 ± 5,0 0,581 0,566
FMS (Kg) 55,5 ± 6,6 57,2 ± 7,2 0,587 0,562
PMI (cm) 45,5 ± 7,1 48,4 ± 7,0 1,017 0,319
RAnaer (w.kg-1) 9,7 ± 2,2 10,3 ± 1,6 0,747 0,462
VO2máx (ml.kg.min-1) 50,5 ± 5,1 46,9 ± 3,3 2,132 0,042*

*Diferença estatisticamente significante entre Sidney-2000 e Atenas-2004.

Foi observada diferença significante entre as seleções apenas na
variável VO2máx. Possivelmente, esses resultados tenham ocor-
rido devido à tendência de maior PC apresentada pela seleção
Sidney-2000 comparada à seleção Atenas-2004. Esses resulta-
dos indicam que as equipes apresentavam características seme-
lhantes, e isso, de alguma forma, pode ter refletido no desem-
penho olímpico semelhante obtido por estas seleções.

EFEITOS DE QUATRO SEMANAS DE TREINAMENTO COM PESOS E
CIRCUITO ESPECÍFICO SOBRE O DESEMPENHO MOTOR DE JOVENS
FUTEBOLISTAS

Leandro Altimari1,4, Raphael Ritti Dias1,2, Luiz Goulart3,
Andréia Gulak4, Augusto Barbosa4 & Antonio Carlos de
Moraes1,4

1 Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício.
Centro de Educação Física e Esporte. UEL, Paraná, Brasil; 2 Faculdade
de Saúde Publica. USP, São Paulo, Brasil; 3 Preparador Físico do
Depto de Futebol Profissional da Associação Atlética Ponte Preta.
Campinas, São Paulo, Brasil; 4 Faculdade de Educação Física, UNI -
CAMP, Campinas, Brasil

O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito de quatro
semanas de treinamento com pesos e circuito específico sobre
o desempenho motor de jovens futebolistas. Vinte atletas de
futebol, categoria sub-20, do sexo masculino foram separados
aleatoriamente em grupo treinamento com pesos (GTP; n=10)
e grupo treinamento em circuito (GTC; n=10). Ambos os gru-
pos foram submetidos a quatro semanas de treinamento em
três sessões semanais realizados em dias alternados. O GTP
realizou três a quatro séries de 20 repetições máximas (RM),
ao passo que o GTC realizou circuito específico composto por
movimentos específicos do futebol. Pré e pós- treinamento
foram mensuradas a força máxima por meio do teste de 1-RM

nos exercícios leg press 45°, extensão do joelho e flexão do joe-
lho; e, o desempenho em corridas intermitentes de alta intensi-
dade a partir do intermittent recovery test (Yo-Yo) nível dois
(KRUSTRUP et al., 2003). Para tratamento dos dados foi utili-
zada análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas e
análise de covariância (ANCOVA), seguida do teste de post hoc
HSD de Tukey, com p<0,05. Após quatro semanas de treina-
mento o GTP e GTC obtiveram aumentos significantes na força
máxima nos três exercícios testados (leg press 45°: GTP +15,0%
e GTC +14,0%; extensão de joelho: GTP +9,1% e GTC
+8,1%; e flexão de joelho: GTP +4,0% e GTC +5,0%). Não foi
constatada diferença significante no desempenho no teste
intermitente de alta intensidade entre os momentos pré e pós-
experimento nos dois grupos. Sugere-se, a partir dos achados,
que tanto o treinamento com pesos, como o treinamento em
circuito, foram capazes de aumentar a força muscular em joga-
dores de futebol. Além disso, os ganhos de força muscular
parecem não ser transferidos para a capacidade de resistência
aeróbia, específica a prática do futebol.

MODELO DE JOGO IDEAL ‘VERSUS’ MODELO DE JOGO REAL, EM
FUTEBOL. ESTUDO DAS PERCEPÇÕES DE TREINADORES DA
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Luís Pereira & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A dinâmica relacional colectiva engendrada num jogo de
Futebol caracteriza-se pela existência simultânea de relações de
cooperação e oposição e pela necessidade permanente dos joga-
dores coordenarem as respectivas acções, num ambiente em
permanente mutação. Neste contexto, a partir do reconheci-
mento da importância das interacções dos jogadores para agi-
rem eficazmente em situações de elevada instabilidade e varia-
bilidade, justifica-se que o jogo e o treino sejam perspectivados
enquanto sistemas acontecimentais dinâmicos.
O estudo da organização das interacções dos jogadores permite
identificar sequências de condutas que se repetem dentro do
fluxo do jogo, fazendo sobressair indicadores que, uma vez siste-
matizados, permitem racionalizar os padrões de jogo e, por
extensão, os designados modelos de jogo. O treinador, enquanto
principal responsável pela construção e gestão do processo de
treino, tem como interlocutores primordiais os jogadores, dado
serem estes quem operacionaliza o respectivo modelo de jogo.
Através do presente estudo, pretende-se aprofundar o conheci-
mento a propósito da organização táctica do jogo de Futebol e
propor um “mapeamento” de variáveis tácticas. Com base em
tal enquadramento, visa-se identificar a percepção de treinado-
res de Futebol, relativamente à concepção e aplicação de mode-
los de jogo, através da comparação da versão ideal (desejável)
com a versão real (aplicável).
Para o efeito elaborou-se um questionário, de cuja validação
por peritagem resultaram 72 questões, formuladas em escala de
Likert de cinco pontos. O mesmo foi aplicado a vinte e cinco
treinadores das equipas mais representativas da Região
Autónoma da Madeira, que disputavam, na época 2005/2006, o
Campeonato Nacional de Futebol, nos seguintes escalões: 1ª
Liga; 2ª Divisão B, 3ª Divisão Nacional e Campeonato Nacional
de Juniores A. 
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Com base na organização táctica patente nas diferentes sequên-
cias de jogo, as variáveis latentes (espaço, tempo, tarefa), foram
recenseadas a partir de indicadores tácticos e enquadradas com
base em quatro domínios fundamentais - tarefa-tarefa, tarefa-
espaço, tarefa-tempo, tarefa-espaço-tempo - para cada uma das
etapas do jogo, a saber: processo ofensivo/transição defesa-ata-
que e processo defensivo/transição ataque-defesa.
No que concerne aos procedimentos estatísticos, após uma análi-
se exploratória, recorreu-se à estatística descritiva, nomeadamen-
te à média, ao desvio-padrão e à amplitude de variação. Utilizou-
se ainda o teste não paramétrico de Mann-Whitney U, com intui-
to de averiguar se as percepções dos treinadores, relativas aos
dois modelos de jogo, evidenciavam diferenças estatisticamente
significativas para as variáveis consideradas no estudo. 
De acordo com as diferentes etapas do jogo, no que concerne
às percepções dos treinadores ficaram patentes diferenças esta-
tisticamente significativas entre o Modelo de Jogo Ideal e o
Modelo de Jogo Real. 
A questão 60 “cobrir o espaço nas costas” relativa à dimensão
tarefa-espaço para o processo defensivo/transição ataque-defe-
sa, foi a que obteve o valor médio mais alto (4,88±0,33), tanto
para o Modelo de Jogo Ideal como para o Modelo de Jogo Real.
As questões para as quais se obteve o valor médio mais baixo,
foram, respectivamente, a 8 “execução de passes longos” referente
à dimensão tarefa-tarefa, com um valor médio de (2,84±1,21)
para o Modelo de Jogo Ideal, e a questão 12 “situações pontuais
de superioridade numérica”, referente à dimensão tarefa-tempo,
com um valor médio de (2,48±0,87) para o Modelo de Jogo
Real, reportando-se ambas ao processo ofensivo/transição defe-
sa-ataque. 
Em síntese, os resultados mostraram que existe uma discre-
pância assinalável entre o que os treinadores percepcionam
como modelo ideal e a respectiva operacionalização (modelo de
jogo real).

ANÁLISE DO JOGO DE RÂGUEBI. ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE AS SELECÇÕES NACIONAIS DE INGLATERRA E OS 
SEUS ADVERSÁRIOS DIRECTOS

Luís Vaz, Hélder Sousa, Paulo V. João, Nuno Leite, Isabel
Gomes & Jaime Sampaio
Departamento de Desporto - Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real

O Homem em todos os momentos da sua história, procurou
chegar mais longe, ultrapassando as suas próprias limitações e
estabelecendo de imediato novos objectivos a alcançar. Nos
jogos desportivos colectivos, a investigação tem incidido no
conjunto de factores que se encontram associados ao rendi-
mento desportivo, com o propósito de o elevar, procurando
com esse processo, promover o rendimento (Thomas, 1992).
Consideramos que a temática da análise de jogo em râguebi,
poderá ser estudada de forma mais diversificada no sentido de
podermos: (i) criar modelos de referência de jogadores e equi-
pas, (ii) identificar variáveis que melhor determinem e justifi-
quem o sucesso ou insucesso de jogadores e equipas (iii)
detectar tendências evolutivas da modalidade. Carreras & Solà
(1997), referem que nos desportos colectivos, a observação e
análise do jogo possuem um papel preponderante como factor -

chave na melhoria do rendimento. O objectivo do presente
estudo foi de comparar o jogo praticado pelas selecções nacio-
nais de Inglaterra e pelos seus adversários directos. Desta
forma, poderemos melhorar as informações sobre os factores
de sucesso da selecção de râguebi inglesa. 
Para a recolha de dados, elaboramos uma ficha de observação
de jogo, na qual utilizamos (15) variáveis a serem observadas.
Para o efeito, tivemos em conta algumas das variáveis utiliza-
das pela International Rugby Board (IRB) na observação de
jogos internacionais. Recorremos à observação indirecta, atra-
vés da observação vídeo de (n=7) jogos efectuados pela selec-
ção nacional da Inglaterra e respectivos adversários directos:
(Geórgia; África do Sul; Samoa; Uruguai; País de Gales; França
e Austrália). Todos os jogos foram disputados durante a realiza-
ção do Campeonato do Mundo de Râguebi (RWC) de 2003,
realizado na Austrália. Para procedermos à análise descritiva
dos nossos dados, utilizamos as tabelas de frequências para
quantificar os valores obtidos (média, máximo e mínimo). Para
testarmos as nossas hipóteses, recorremos ao T-Test para duas
amostras independentes. A utilização deste teste implica duas
condições de aplicabilidade: (i) as populações terem distribui-
ções normais; (ii) as populações terem variâncias iguais.
Utilizamos o teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade das
populações, visto ser este o mais indicado para amostras com
n<30. Para verificar a igualdade ou homogeneidade das variân-
cias populacionais recorremos ao teste de Levene. Nos casos em
que não se verificaram a normalidade das populações ou homo-
geneidade das variâncias populacionais, optámos pela alternati-
va não paramétrica ao T-Test para duas amostras independentes
– o Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. O nível de significância foi
mantido em 5%.
A média de ensaios da selecção Inglesa é de 5.1 por jogo e a
dos seus adversários directos de 1.0. A percentagem de conver-
sões é de 75%, contrastando com os 57% dos seus adversários
directos. A selecção Inglesa obteve 25% de conversões falhadas
(9/36) e os seus adversários directos 42.8% (3/7). Através de
pontapé-drop a selecção inglesa consegui obter 24 pontos, não
tendo sido obtido nenhum ponto pelos seus adversários direc-
tos. A média de penalidades convertidas da selecção Inglesa é
superior à dos seus adversários directos (3.2 para 2.1), respec-
tivamente e a média de penalidades falhadas é inferior à dos
seus adversários directos (0.86 para 2). Os passes realizados
por jogo foram em média (177) para a selecção da Inglesa e
(94) para os seus adversários directos. Nos reagrupamentos
obteve valores superiores em relação aos seus adversários (87.4
para 46.1) de média, por jogo. A selecção Inglesa em média
placou menos (63) placagens em relação aos seus adversários
directos (109) placagens. Concluímos que a melhor utilização
de posse de bola, foi um factor preponderante no desempenho
e sucesso da selecção Inglesa. De igual modo a correcta utiliza-
ção da bola nos momentos fixos (alinhamento e formações
ordenadas) terá sido fundamental para o melhor desempenho
da selecção Inglesa, em relação aos seus adversários directos.
Se a esta variável, aliarmos um maior número de passes e rea-
grupamentos (rucks e mauls), constatamos que em relação ao
ataque, a selecção Inglesa foi mais eficaz no objectivo do jogo:
obtenção de pontos.

Palavras-Chave: Râguebi; Selecção Inglesa; Pontapé-drop;
Penalidades; Pontos
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ANÁLISE DA LITERATURA CIENTÍFICA CENTRADA NO JOGO DE
RÂGUEBI

Luís Vaz, Paulo V. João, Nuno Leite, Isabel Gomes & Jaime
Sampaio
Departamento de Desporto - Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real

Os estudos sobre o jogo do râguebi nem sempre se realizaram
de uma forma estruturada, sendo habitual a utilização de
modelos parciais que pretendiam explicar a totalidade e a com-
plexidade dos factos, através de factores ou variáveis particula-
res e pouco esclarecedoras à luz de quem procura respostas
objectivas em relação ao jogo. Esta tendência pode constatar-se
pela quantidade de modelos desenhados por exemplo a partir
de parâmetros condicionais e fisiológicos que pretendem pouco
mais que reduzir uma modalidade desportiva ao nível de
desenvolvimento de tais variáveis. Tendo em conta este quadro
que se nos apresenta, poderá ser pertinente realizar mais estu-
dos de âmbito científico, em relação a um conjunto coerente de
categorias e de indicadores que possibilitem centrar a recolha
de informação a propósito das prestações de treinadores, de
jogadores e respectivas equipas. 
No râguebi, o objecto de estudo mais utilizado tem sido a aná-
lise de morfotipos, prestações motoras, capacidades funcionais,
lesões e relatórios de observação em que dados são explorados
de forma quantitativa e numérica. Facilmente constatamos uma
área pouco explorada, a análise do jogo de râguebi. Da literatu-
ra revista, constatamos que de facto existem estudos que se
importam com o jogo mas poucos são os que o fazem como
análise do jogo. Actualmente tende-se a observar em primeiro
lugar o desempenho colectivo e em segundo lugar o desempe-
nho individual de cada jogador. Os elementos observados ao
nível de jogo colectivo têm incidência sobre os momentos do
jogo: momentos fixos: formação ordenada, alinhamento, penali-
dades, e em momentos dinâmicos do jogo: jogo á mão, jogo ao pé,
jogo agrupado, jogo aberto. Em termos de análise individual,
são observados principalmente os elementos técnicos do jogo:
placagem realizadas, falhadas, pontapés, passes, mudança de
direcção e a forma como o jogador utiliza a posse de bola, abrir
ou fechar o jogo com o objectivo de ultrapassar a linha de van-
tagem.
No râguebi, as competições desportivas de elevado nível são
momentos privilegiados para se proceder à observação e análise
do comportamento dos jogadores e das equipas. (Vaz, 2000). A
utilização da metodologia observacional, como estratégia do
método científico, surge como uma opção válida e muito útil,
pois tem como objectivo a análise da conduta espontânea de
um sujeito num determinado contexto. Na verdade, pretende-
mos contribuir para que se possam encontrar respostas a ques-
tões metodológicas não sustentadas em termos científicos na
literatura específica sobre sistemas de informação e análise de
jogos de râguebi. De igual modo, queremos reforçar e validar a
importância que a observação e estudo do jogo tem e que tipo
de soluções e respostas pode permitir dar aos diferentes inter-
venientes do jogo.

Palavras-Chave: Jogo; Râguebi; Estudos; Análise do Jogo; Tipos
de análise; Variáveis

A AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO INDIVIDUAL EM DESPORTOS DE
INVASÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA. A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS
DO ENSINO BÁSICO NUMA PERSPECTIVA DE COAVALIAÇÃO

Luís Mortágua & Carlos Lago Peñas
Faculdade de Ciências da Educação - Universidade de Vigo

A avaliação do desempenho dos alunos nos desportos de inva-
são em contexto escolar é uma problemática com a qual muitos
investigadores se têm confrontado. A insatisfação com as técni-
cas actuais de avaliação, principalmente as avaliações de testes
de habilidades descontextualizadas com a realidade do jogo
motivou a realização deste estudo. No final do século passado,
o instrumento de avaliação de Oslin, Mitchell e Griffin (1998),
Game Performance Assessment Instrument (GPAI), deu origem a
uma ruptura na investigação pedagógica sobre a avaliação do
rendimento individual em jogo. A partir daí houve um despole-
tar de novas metodologias que se aproximam mais dos propósi-
tos da disciplina de Educação Física actuais. O nosso estudo
teve como objectivo construir, aplicar e verificar a eficácia de
uma adaptação do procedimento de avaliação do desempenho
em desportos colectivos (GPAI) para utilização em contexto de
Educação Física escolar. É nossa intenção aplicar este modelo
de avaliação às modalidades de desportos de invasão constantes
dos programas nacionais de Educação Física (Basquetebol,
Andebol e Futsal), contudo, à data da realização deste trabalho,
apenas concluímos o estudo relativo à modalidade de
Basquetebol. Por este facto, os resultados apresentados refe-
rem-se apenas à modalidade assinalada. O modelo de unidade
de ensino de basquetebol eleito para aplicar este procedimento
de avaliação foi o mais recente modelo de ensino de
Competências nos Jogos de Invasão desenvolvido por Eliane
Munsch e Benny Mertens.
A sua aplicação foi levada a cabo em duas turma do nono ano
de escolaridade, com a duração de 15 aulas de 45 minutos
cada. Um grupo, experimental (n=24), foi sujeito a um progra-
ma de observação do desempenho dos alunos em jogo pelos
pares na primeira aula (avaliação diagnóstica); na nona aula
(avaliação intermédia) e na décima quinta aula (avaliação
final), contando para o efeito com uma aula de formação de
observadores e um ensaio prévio de observação de jogo. O
grupo de controlo foi constituído por alunos de uma outra
turma do nono ano de escolaridade (n=24). Para verificar a efi-
cácia do modelo de avaliação, ambos os grupos foram submeti-
dos a uma avaliação de entrada e de saída em tudo semelhan-
tes. Como instrumentos de avaliação foram utilizados o teste
escrito, para aferir o conhecimento declarativo ou conhecimen-
to táctico dos alunos, e a observação do desempenho dos alu-
nos em jogo por uma equipa de três experts, para aferir o
conhecimento processual ou rendimento global e o envolvi-
mento em jogo. O número de respostas certas no teste escrito,
os índices de qualidade de tomada de decisão, de execução das
habilidades e o envolvimento em jogo, foram utilizados como
indicadores para efeitos de comparação entre as duas avalia-
ções. Como instrumentos de análise foram utilizados os testes
t para médias, com o t teste para amostras emparelhadas e o t
teste para amostras independentes. O significado estatístico p
foi estabelecido para p!0,05. A fiabilidade dos dados foi com-
provada através da concordância inter-observadores por con-
senso, verificada através do índice de fiabilidade Kappa.
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Em todos os indicadores criados, o grupo experimental evoluiu
significativamente entre as duas avaliações. Na comparação
com o grupo de controlo em todos os índices de qualidade veri-
ficaram-se diferenças significativas devido ao efeito do tempo
(avaliação de entrada para a avaliação de saída). Em todos os
indicadores verificou-se uma evolução do grupo experimental
face ao grupo de controlo. O modelo de avaliação adaptado do
GPAI, construído com a participação dos pares na observação
do desempenho dos alunos em jogo, contribui para a melhoria
significativa do conhecimento táctico dos alunos, do seu rendi-
mento global e do envolvimento em jogo bem como das toma-
das de decisão e execução das habilidades do grupo experimen-
tal. 

ANÁLISE DA ESTRUTURA DO TREINO EM FUTEBOL, 
NO ESCALÃO DE INICIADOS E JUVENIS

Mário Nogueira, António Marques & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A inexistência de uma base teórica para o trabalho dos treina-
dores de crianças e jovens leva a que este seja, de certa forma,
empírico. O seu processo de treino é, na maior parte das vezes,
desconhecido pelos metodólogos do treino, devendo-se, muitas
vezes, à falta de documentos teóricos ou à indisponibilidade
dos mesmos serem examinados (Marques, 1999). 
O objectivo desta investigação é caracterizar a estrutura do trei-
no em Futebol no escalão de iniciados e juvenis, procurando
saber se existem diferenças na estruturação do treino entre
ambos. 
Para a realização deste estudo, foram analisadas 625 unidades
de treino de jovens jogadores de Futebol do sexo masculino.
Para tal, foram revistos seis dossiers, dos quais três pertencem
a equipas do escalão de iniciados, e os restantes a três equipas
do escalão de juvenis. 
Procedeu-se a uma pesquisa documental, em torno dos dos-
siers de treino do centro de treino de Futebol da Faculdade de
Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do
Porto (FCDEF-UP). O estudo estatístico, realizado com o SPSS
10.0, incluiu uma análise de frequências, das medidas descriti-
vas, tais como as médias, desvios-padrão e percentagens, e um
t-test para comparação de escalões etários. 
Concluiu-se que a estruturação do treino do escalão de inicia-
dos difere da dos juvenis, tendo-se verificado diferenças signifi-
cativas, basicamente em todos os focos de análise do nosso
estudo. Os treinadores de futebol dos escalões de iniciados e
juvenis dão prioridade aos aspectos técnico / tácticos (51%) e
físicos (41%) em detrimento dos aspectos técnicos (8%). A
resistência é a capacidade motora que mais se desenvolve
(19%), seguindo-se a força (8%) a flexibilidade (8%), sendo a
velocidade (3%) e a coordenação (2%) as que menos se desen-
volvem. Os treinadores das faixas etárias em estudo desenvol-
vem as capacidades motoras condicionais dos seus atletas de
uma forma separada das questões técnico e técnico/tácticas. 

Palavras-chave: Futebol, Estrutura do Treino, Treino de
Crianças e Jovens, Exercícios, Conteúdos e Métodos de Treino. 

CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO 
DE CONHECIMENTO DECLARATIVO NO FUTEBOL

C. Mangas1, J. Garganta2 & A. Fonseca2

1 Escola Secundária de Vila Verde; 2 Faculdade de Desporto -
Universidade do Porto

No contexto dos jogos desportivos, a proficiência cognitiva tem
vindo a ser apontada como requisito nuclear para se alcançar
uma performance de excelência. De facto, várias pesquisas
mostram que os praticantes de elevado nível se caracterizam
por possuírem um conhecimento melhor organizado, um pro-
cesso de captação de informação mais eficiente, um reconheci-
mento dos padrões de jogo e processo decisional mais rápido e
preciso, em suma, uma competência táctica superior.
Estudos realizados no âmbito dos jogos desportivos sugerem
que a qualidade dos praticantes parece estar estreitamente rela-
cionada com o conhecimento declarativo (CD), entendido
como um tipo de conhecimento tácito que suporta a realização
de uma acção. Todavia, a avaliação de indicadores relativos a
este tipo de conhecimento tem-se revelado difícil, devido à
carência de instrumentos que permitam realizá-la de forma par-
cimoniosa e eficaz. 
O presente trabalho tem como objectivo dar a conhecer a
sequência da construção, validação e contextos de aplicação de
um protocolo de avaliação do conhecimento declarativo no
Futebol, considerando vários passos: (1) triagem prévia das
situações táctico-técnicas a avaliar; (2) validação, por perita-
gem, das imagens integrantes do protocolo; (3) ordenação das
imagens validadas e hierarquização das respectivas soluções (3)
fiabilidade do sistema de observação; (4) elaboração do ques-
tionário; (5) definição das normas de aplicação do protocolo;
(6) classificação do protocolo; e (7) instrumentos utilizados.

A CONCEPÇÃO DE TREINADORES EXPERTS ACERCA DA DETECÇÃO
E SELECÇÃO DE TALENTOS NO VOLEIBOL BRASILEIRO

Michel Milistetd & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O presente estudo teve como objectivo analisar a concepção de
treinadores experts acerca da detecção e selecção de talentos no
voleibol brasileiro. A amostra do estudo foi composta por 10 trei-
nadores: 7 treinadores do campeonato brasileiro de selecções
estaduais, divisão especial-2006 da categoria infanto-juvenil mas-
culino, 2 treinadores da mesma categoria de clubes do sul do país
e o treinador adjunto da selecção nacional infanto-juvenil. A
amostra apresentou idade média de 45±13,8 e de 24,8±12,1
anos de experiência federativa no voleibol, sendo todos licencia-
dos em educação física. A recolha de dados foi realizada através
de entrevistas semi-estruturadas durante a realização do campeo-
nato brasileiro de selecções, tendo-se procedido posteriormente à
análise de conteúdo. A grelha de codificação utilizada baseou-se
na apresentada por Fernandes (2004). A partir das entrevistas
foram verificados os principais indicadores de detecção e de selec-
ção de jogadores, assim como a operacionalização destes proces-
sos. Recorreu-se à estatística descritiva para obter os resultados
de frequências e percentagens de ocorrência. 
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Os resultados mostram que acerca da detecção de talentos,
60% da amostra relatou a altura como factor muito importante,
enquanto 20% a considerou como essencial.
Complementarmente, 90% dos treinadores indicaram como
fundamental o biótipo longilíneo dos jovens, 30% considera-
ram ser fundamental o gosto pela prática e 30% colocaram a
desenvoltura técnica como muito importante. Relativamente
aos momentos de detecção 50% dos treinadores citaram as
competições escolares e festivais desportivos como os momen-
tos privilegiados e 10% através de processo selectivo em clu-
bes; contrariamente, 30% indicou que não se deve fazer algum
tipo de detecção, devendo ser realizada ao longo dos anos de
prática, o processo de detecção através do incentivo do maior
número de crianças para a prática desportiva.
No processo de selecção dos jovens talentos, a altura ganha
mais evidência com 80% dos treinadores a considerarem-na
como critério prioritário, 30% apelaram para o desenvolvimen-
to técnico e físico e 70% indicaram o desenvolvimento nas dife-
rentes componentes de treino (físico, táctico, técnico e psicoló-
gico). Para a selecção dos jovens talentos, apenas 10% dos trei-
nadores referiu a utilização de testes físicos e cineantropomé-
tricos enquanto que 90% advogaram que o processo de selec-
ção deve ser realizado de maneira natural, ao longo do tempo,
em que os mais desenvolvidos, em todas as componentes de
rendimento (táctico, técnico, físico e psicológico), optimizam
as suas capacidades. A partir dos resultados apresentados,
especula-se que a variedade de concepções encontradas pode-se
dever às diferentes realidades vivenciadas pelos treinadores
(clubes, escolas e selecções), aliado às diferenças económicas,
étnicas, sociais e culturais prevalecentes no Brasil.  

ESTRUTURAÇÃO DAS SESSÕES DE TREINAMENTO TÉCNICO-
-TÁTICO NOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO DO FUTSAL

Michel Saad1 & Juarez Nascimento2

1 Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc campus de
Xanxerê 
2 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Este estudo descritivo-exploratório foi realizado com o objetivo
de analisar os procedimentos adotados por treinadores de
Futsal de base para transformar objetivos e conteúdos em ativi-
dades e tarefas de treinamento técnico-tático. Participaram do
estudo jogadores de Futsal, do gênero masculino, das catego-
rias pré-mirim (10 e 11 anos) e mirim (12 e 13 anos), e respec-
tivos treinadores de 3 equipes em cada categoria de clubes
situados na cidade de Florianópolis (SC). O instrumento para
coleta dos dados foi a observação sistemática e direta dos trei-
namentos com o emprego de filmadora e posterior transcrição
em fichas de observação, adaptado de Nascimento e Barbosa
(2000). Foram coletados dados de 10 sessões de treinamento
de cada equipe investigada em diferentes períodos de treina-
mento durante a temporada esportiva de 2001, sendo identifi-
cadas e cadastradas 342 atividades. Os resultados obtidos indi-
cam que a maior parte do tempo gasto nas sessões de treina-
mento é com jogo (34.3%) e treino técnico (28.5%). As ativi-
dades de fundamentação técnica constituem a maior preocupa-
ção destes escalões de formação (63.7% das atividades encon-
tradas). As progressões de exercícios mais freqüentes foram de
exercícios de fixação da técnica seguidos de exercícios de com-

petição. Contudo, ao serem consideradas a condição de realiza-
ção das tarefas, constatou-se não haver relação seqüencial de
conteúdo entre os exercícios na maioria das progressões reali-
zadas. Além disso, não havia critérios de êxito que incidiam
sobre a realização correta e resultado do movimento, cuja dura-
ção das atividades era determinada pela percepção do treinador
do esforço dos jogadores em relação as tarefas e de acordo com
o tempo disponível. A conduta mais freqüente dos treinadores
foi de tomar praticamente todas as decisões e de supervisionar,
orientar e estimular o desenvolvimento das atividades. A con-
duta congruente dos jogadores predominou nas atividades,
principalmente aquelas que continham a combinação de funda-
mentos. Com relação a estruturação e a variabilidade do con-
teúdo das sessões, as evidências encontradas na investigação
parecem não confirmar a existência de preocupação dos treina-
dores de aumentar gradativamente a complexidade de execução
dos exercícios e aperfeiçoar detalhes específicos das tarefas. De
modo geral, pode-se afirmar que na organização e estruturação
das sessões de treinamento técnico-táticas prevalece uma
metodologia diretiva, basicamente centrada nos elementos téc-
nicos do jogo. As evidências confirmam a utilização de um
modelo tradicional apoiado na metodologia do treinamento,
própria do esporte de alto rendimento. A organização das ses-
sões necessita ser revista para favorecer o processo de aprendi-
zagem referenciado às situações práticas do jogo, buscar a
diversidade de conteúdos e implementar a formação continuada
de jogadores desta modalidade. 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES CONTEXTUALES
EN EL DESARROLLO DEL VOLEIBOL DE ALTO RENDIMIENTO MAS-
CULINO: LA NECESIDAD DE CREAR HERRAMIENTAS ECOLÓGICAS

Juan Molina Martín
Universidad Europea de Madrid

El análisis contextualizado puede ser considerado una necesi-
dad la cual se empieza a implantar no sólo como una búsqueda
científica, propia del desarrollo de trabajo de investigación;
sino, también como un parámetro de suma importancia en el
ámbito del rendimiento deportivo: tanto a nivel de entrena-
miento como en la dirección competitiva; y de igual modo a
nivel tecnológico. 
Dicho modelo, a partir de Álvaro y col. (1995) intenta relacio-
nar: la conductual, su rendimiento y la situación. Fue denomi-
nado como modelo contextualizado, y que en el momento
actual recibe también la denominación de análisis de la interac-
ción contextual (Castellano, 2006). Las pretensiones de dicho
modelo de análisis son básicamente: considerar la interferencia
o interacción del contextual como principio activo de cambios
en el rendimiento de los jugadores; así como, determinar la
secuencia o patrón de juego de un determinado jugador, de un
equipo, o conjunto de equipos en función de su nivel de juego,
o de género.
En el presente artículo se presentan los análisis realizados
sobre las acciones de voleibol masculino de distintos niveles;
siendo las acciones analizadas: el saque; la secuencia de ataque
del primer complejo estratégico KI; y el desarrollo del inicio del
segundo complejo estratégico: el bloqueo; y su relación con los
factores contextuales (Labrador, Crespo, Buceta y González
1995); Estos factores, entre los que se encuentran: la marcha
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del marcador, el set en juego, o la rotación del equipo. Se com-
portan como moduladores de la conducta, y que por lo tanto,
marcan un contexto que incide en el desarrollo de la acción del
juego 
En la presente comunicación se hace una síntesis de los distin-
tos trabajos realizados en esta línea de investigación entre 2003
y 2006 (Molina, 2003; Salas, 2006; y Hernández (2006). Las
muestras que se analizaron estuvieron compuestas por tres dis-
tintas competiciones pertenecientes a deferentes niveles de
voleibol masculino. Lo que de alguna forma nos hace concluir
que el contexto incide como variable moduladora en el voleibol
masculino; y dado que los momentos de juego analizados son
de gran peso e importancia en el resultado final esto nos hace
pensar en la importancia que puede llegar a tener la presencia
del contexto en el aprendizaje, en el entrenamiento y evidente-
mente en el análisis.

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO TÁTICO PROCES-
SUAL EM TRES EQUIPES DA CATEGORIA MINI-BASQUETE

Juan Pérez Morales, Renata Cunha & Pablo Greco
Universidade Federal de Minas Gerais

As atividades que o professor planifica no marco do processo
de E-A-T assumem relevância na aquisição de conhecimento
dos seus praticantes, constituído-se em um dos mais importan-
tes meios para melhoria do rendimento dos jogadores nos dife-
rentes níveis de expressão de seu desempenho (SAAD, 2002).
O objetivo deste estudo foi determinar a aquisição de conheci-
mento tático processual (CTP) em 40 praticantes da modalida-
de esportiva basquetebol na categoria mini-basquete (10 – 12
anos) de acordo com o método de ensino–aprendizagem–trei-
namento (E-A-T) empregado pelos professores - treinadores
com essas crianças.
Participaram deste estudo, quarenta (n=40) alunos - pratican-
tes da modalidade esportiva basquetebol, do sexo masculino,
pertencentes a três equipes da categoria mini-basquete com
média de idade de 11,14 (± 0,8) anos. As equipes foram iden-
tificadas como grupo A = 18 alunos–praticantes sendo a pro-
posta de E-A-T o método situacional–global (SG), grupo B =
11 alunos–praticantes proposta de método de E-A-T situacio-
nal–misto (analítico–global) (SM) e grupo C = 11 alunos–pra-
ticantes proposta de E-A-T do método analítico (MA).
Aplicou-se teste KORA (Avaliação Orientada pelo Conceito)
validado por Memmert (2002), para avaliar o nível de conheci-
mento tático processual (CTP) nos parâmetros: (1) oferecer-se
e orientar-se (KORA: O O); (2) reconhecimento de espaços
(KORA: R E). Os testes (KORA: OO e KORA: RE) foram apli-
cados em dois momentos diferentes: 1º momento (Pré-teste)
prévio ao inicio de 18 sessões de treinamento; 2º momento
(Pós-teste) após 06 semanas (18 sessões) de treinamento.
Os resultados do teste de Wilcoxon permitiram determinar dife-
rença significativa nos escores do pré-teste para o pós-teste no
grupo A (SG) no parâmetro OO convergente (p= ,000) e diver-
gente (p= ,000), bem como no parâmetro RE convergente (p=
,000) e divergente (p= ,000). No grupo B (SM) se apresenta-
ram diferenças no parâmetro OO convergente (p= ,005) e
divergente (p= ,024). Finalmente, no grupo C (MA) houve
também diferenças no parâmetro OO convergente (p= ,046) e
divergente (p= ,013). A realização deste estudo permite obser-

var que os diferentes métodos de E-A-T aplicados nas equipes
oportunizaram de forma geral a aquisição de conhecimento
tático processual. Destaque para o método de E-A-T situacional
– global (SG) adotado pelo professor–treinador no grupo A,
que apresentou valores significativos na aquisição do conheci-
mento tático processual dos alunos–praticantes, no que se refe-
re aos parâmetros táticos OO convergente e divergente, bem
como RE convergente e divergente.
Conclui-se que para este estudo o método situacional (GRECO,
BENDA, 1998) e global-funcional (DIETRICH et al., 1984) foi
determinante na aquisição do CTP nos alunos-praticantes per-
tencentes ao grupo A.

CATEGORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS SESSÕES DE TREINA-
MENTO NO MINI-BASQUETEBOL: IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS
DE ENSINO–APRENDIZAGEM–TREINAMENTO

Juan Pérez Morales, Renata Cunha & Pablo Greco
Universidade Federal de Minas Gerais

A planificação das atividades inerentes ao processo de E-A-T
constituem-se em um dos mais importantes meios para melho-
ria do rendimento dos jogadores nos diferentes níveis de
expressão de seu desempenho (SAAD, 2002).
Neste estudo objetivou-se categorizar e estruturar 18 sessões
de treinamento em três equipes da categoria mini-basquete,
conforme o protocolo estabelecido por Saad (2002) e adaptado
pelo laboratório de cognição e ação (CECA) para o basquete-
bol. Espera-se identificar o método de E-A-T predominante-
mente utilizado pelo professor – treinador nas suas sessões de
E-A-T para concretizar os objetivos previamente estabelecidos
na programação.
Participaram deste estudo, quarenta (n=40) praticantes da
modalidade esportiva basquetebol, do sexo masculino, perten-
centes a três equipes da categoria mini-basquete (grupo A =
18 alunos–praticantes, grupo B = 11 alunos – praticantes e
grupo C = 11 alunos–praticantes). A média de idade do grupo
foi de 11,14 (± 0,8) anos.
Os resultados permitem afirmar que na equipe A existe uma
predominância dos métodos situacional (GRECO, BENDA,
1998) e global funcional (DIETRICH et al., 1984). Essa afirma-
ção se confirma por meio do tempo empregado ao segmento
tático - técnico (58,79%), pela freqüência na utilização do parâ-
metro complexo de jogo I (CJ1) 62,50%, e complexo de jogo II
(CJ2) 13,63%. Na equipe B, identifica-se a predominância do
método situacional (GRECO, BENDA, 1998) e do método
misto (analítico – global). Isto se confirma por meio do tempo
empregado ao segmento tático - técnico 50,74% e ao segmento
técnico 18,10%, pela freqüência na utilização do parâmetro CJ2
39,31%, do parâmetro CJ1 26,49%, e do parâmetro combinação
de fundamentos 13,67% e fundamentos individuais 13,67%.
Finalmente, na equipe C, confirma-se a ênfase na utilização do
método analítico pela quantidade de tempo destinado ao seg-
mento técnico 36,80%, tático - técnico 20,68% e jogo 13,56%.
Ao mesmo tempo, pela freqüência na utilização do parâmetro
combinação de fundamentos 55,55% e fundamento individual
26,66%. O cálculo do qui-quadrado (!2) confirmou as diferen-
ças entre as equipes no que se refere às condições das tarefas
nos parâmetros fundamento individual (!2=14,48 p<0,05),
combinação de fundamentos (!2=56,51 p<0,05), CJ1
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(!2=45,75 p<0,05) e CJ2 (!2=45,8 p<0,05). Essas diferenças
também se verificaram nas tarefas propostas pelos professo-
res–treinadores nos parâmetros aquisição da técnica (!2=23,45
p<0,05), fixação e diversificação da técnica (!2=22,5 p<0,05),
aplicação da técnica (!2=10 p<0,05) e competição (!2=46,21
p<0,05). Portanto, afirma-se que os métodos de E-A-T empre-
gados nas equipes pelos professores–treinadores são diferentes
e determinantes no tipo de atividades executadas pelos alu-
nos–praticantes.

O PROCESSO OFENSIVO EM DESIGUALDADE NUMÉRICA NO 
ANDEBOL: UM ESTUDO COM RECURSO À ANÁLISE SEQUENCIAL

Nuno Ferreira, José António Silva & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O presente estudo consiste na análise do processo ofensivo nas
situações de desigualdade numérica no Andebol, em equipas de
alto nível, recorrendo à análise de padrões sequenciais de con-
dutas. Mais especificamente procurou-se: i) elaborar um siste-
ma de categorias que possibilite a análise da desigualdade
numérica no processo ofensivo, considerando o resultado do
ataque como condutas critério; ii) identificar as acções de rup-
tura que influenciam o sucesso perante as situações de desi-
gualdade numérica; iii) identificar a situação final do ataque
quando as equipas se encontram em desigualdade numérica.
A amostra integra 566 sequências, das quais 309 em superiori-
dade numérica e 257 em inferioridade numérica, a partir dos
18 jogos observados no Campeonato do Mundo da Tunísia, em
2005 e dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Os principais
resultados obtidos nas situações de Superioridade Numérica
Absoluta apontam para o seguinte conjunto de conclusões: (i)
à excepção do ataque posicional, as equipas não apresentam
padrões sequenciais de conduta quando analisados os vários
métodos ofensivos; (ii) no que concerne ao sucesso das acções,
o golo apresenta uma probabilidade de ser antecedido por pas-
ses de ruptura, provocando situações de remates isoladas
perante o guarda-redes, com finalização na segunda linha ofen-
siva do lado direito e central ou através da conquista de livres
de 7 metros, (iii) relativamente ao insucesso das acções, os
remates falhados parecem ser activados em situações de igual-
dade numérica, através de remates com oposição do bloco,
efectuadas nos postos específico de lateral esquerdo e central.
Relativamente à de Inferioridade Numérica Absoluta obtiveram-
se os seguintes conclusões: (i) no contra-ataque e no ataque posi-
cional, foi possível detectar padrão sequenciais de conduta, quan-
do analisados os vários métodos de jogo; (ii) relativamente ao
sucesso das acções, no ataque posicional, o golo tem uma proba-
bilidade significativa de ser precedida pelas seguintes condutas:
desmarcação, passes de ruptura e ressalto, terminando a sequên-
cia em situações de superioridade numérica relativa, provocando
situações de remates isoladas contra o guarda-redes, nas zonas de
ponta esquerda, lateral esquerdo e na central da segunda linha
ofensiva ou através da conquista de livres de 7 metros; (iii) quan-
to ao insucesso das acções, no ataque posicional, os remates
falhados apresentam uma probabilidade de ser antecedido pelas
seguintes condutas: os livres de 9 metros que surgem em situa-
ções de Inferioridade Numérica Relativa e Igualdade Numérica
Relativa, perante remates com oposição de um (bloco) ou dois
jogadores, nos postos específicos da primeira linha ofensiva.

Palavras-chave: Andebol; Análise do jogo; Superioridade numé-
rica; Inferioridade numérica; Análise sequencial.   

IMPACTO DAS SESSÕES DE TREINO DA SELECÇÃO NACIONAL DE
BASQUETEBOL (SUB-16) NOS VALORES DA IMPULSÃO VERTICAL E
DA POTÊNCIA

Nuno Leite, Luís Ala, Paulo V. João, Isabel Gomes, Luís
Vaz & Jaime Sampaio
Departamento de Desporto - Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real

O Basquetebol é uma modalidade que depende intimamente de
acções máximas de carácter explosivo (Calleja et al., 2002;
Mouche, 2001; McInnes et al., 1995) desenvolvidas a uma velo-
cidade elevada de execução com um alto grau de precisão
(Calleja et al., 2002), em que se intercalam com períodos de
actividade de baixa intensidade (McInnes et al., 1995; Refoyo,
2001). Uma questão que fica por responder na literatura é a
estrutura dos modelos de treino e o seu impacto crónico na
aptidão física dos atletas (Balãi�nas et al., 2006). Com o pre-
sente estudo pretendemos contribuir para o desenvolvimento
deste conhecimento no processo de preparação desportiva em
Basquetebol. 
Da amostra fizeram parte 10 indivíduos do sexo masculino,
atletas de uma selecção nacional portuguesa de basquetebol
sub-16. A média de idades dos sujeitos era de 15,63±0,38, o
valor médio da estatura 188,60±7,00 e o valor médio do peso
corporal de 82,80±12,24. A recolha de dados ocorreu ao longo
de cinco dias em seis momentos de avaliação. Os testes consis-
tiram na aplicação de um protocolo de testes antes (pré) e
depois do treino (pós), do qual faziam parte três tipos de salto,
o squat-jump (SJ), o countermovement jump (CMJ) e o teste
de potência em saltos consecutivos durante 15’’ (MJ15’’). O
registo e o tratamento dos dados foi efectuado com o programa
estatístico SPSS 14.0. Para verificar se existiam diferenças sig-
nificativas entre os resultados nos três saltos, foi utilizado o t-
teste para medidas repetidas. Todas as análises estatísticas
foram realizadas com um nível de significância de 5%.
Os resultados obtidos sugerem, contrariamente ao que se espe-
rava, aumentos significativos do pré para o pós-teste no SJ em
todos os treinos. No CMJ, exceptuando o aumento significativo
do valor do pós-teste do treino 6, não existiram diferenças sig-
nificativas ao longo do microciclo de treino. Ao ponderarmos o
progresso da capacidade de realizar um único salto ao longo da
semana de treino, apuramos não existirem variações significati-
vas no pré e pós-teste. Os resultados do pós-teste de ambos SJ
e CMJ aumentam consideravelmente no treino 6 em relação ao
treino 5, contudo, e juntamente com os valores do MJ15’’, não
são os valores mais elevados como se previra anteriormente,
contrariando a hipótese de que a capacidade de salto é signifi-
cativamente superior no último treino do ciclo semanal. Os
valores correspondentes aos pós-testes do SJ e CMJ sugerem
uma relação entre esforço e recuperação análoga à lei da super-
compensação. As evidências apontam igualmente que nos trei-
nos 1, 3 e 4 se procedeu à aplicação de cargas externas fortes
induzindo fadiga muscular e que nos treinos 2 e 5 a carga
externa não terá sido tão elevada, estimulando a recuperação
dos atletas patente na exaltação dos valores de salto subse-
quentes. Por sua vez, conferimos que os atletas atingem valores
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mais elevados no SJ e CMJ nos treinos a meio da semana. Os
valores do MJ15’’ ao longo do ciclo semanal de treino apontam
variações significativas dos resultados do pré-teste da altura
(p=0,000) e da potência (p=0,012). Apuramos ainda que os
valores do pré-teste das componentes de avaliação do MJ15’’
decrescem significativamente com a aproximação do último
treino. Porém, e opostamente à evolução do SJ e CMJ ao longo
do microciclo, no nosso estudo ocorreu um decréscimo na
capacidade de gerar potência resistente com a aproximação do
último treino, normalmente anterior à competição. Os resulta-
dos do protocolo de saltos não foram significativamente mais
diminutos nos pós-testes, exceptuando o SJ onde esta hipótese
se confirmou em todos os treinos. Na literatura não encontrá-
mos referências bibliográficas explicativas deste fenómeno.
Esperava-se uma capacidade de salto significativamente supe-
rior no último treino do ciclo semanal. Embora sem significân-
cia, a amostra do presente estudo atingiu valores mais elevados
no protocolo de testes a meio da semana. Esta situação explica-
se porque dela fizeram parte atletas de uma selecção nacional
de Basquetebol sub-16 cuja competição decorre usualmente a
meio da semana. Embora não suficientemente exaustiva, prova-
velmente a estruturação e aplicação dos conteúdos no microci-
clo de treino foi adequada aos objectivos.

Palavras-chave: Basquetebol; microciclo; treino; Squat-jump;
Countermovement-jump; Saltos

CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO E A SUA INFLUÊNCIA NA
RECEPÇÃO AO SERVIÇO NO VOLEIBOL FEMININO DE ELEVADO
RENDIMENTO COMPETITIVO

Nuno Maia & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto 

O objectivo central deste estudo consistiu em caracterizar o
serviço em equipas de elevado nível de rendimento, associando
o tipo de serviço, o jogador servidor, a zona de serviço e a efi-
cácia da recepção. A amostra foi composta por 783 acções de
serviço e 683 acções de recepção pertencentes a 6 jogos, relati-
vos a 4 Selecções Nacionais Seniores Femininas (Bielo-Rússia,
Hungria, Portugal e Dinamarca) que disputaram a 1ª Fase de
apuramento para o Campeonato da Europa 2005. A recolha de
dados foi realizada através da gravação em sistema audiovisual,
sendo posteriormente digitalizadas as imagens para se contro-
lar o rigor da observação. As variáveis em análise foram o tipo
de serviço, a zona de serviço, o jogador servidor e a eficácia da
recepção. Os procedimentos estatísticos utilizados foram des-
critivos (percentagens e frequências) e inferenciais (teste do
qui-quadrado para a associação entre as variáveis. A fiabilidade
intra-observador e inter-observador mostrou percentagens de
acordo entre 95,3% para a variável tipo de serviço e 100% na
variável jogador servidor.
Dos principais resultados salienta-se que o tipo de serviço mais
utilizado foi o serviço em apoio ténis flutuante (70,4%) segui-
do do serviço em suspensão ténis (17,8%) e do serviço em sus-
pensão ténis flutuante (11,9%). Salienta-se também que a zona
de serviço mais utilizada pelos jogadores, em função da sua
especialização funcional no jogo, correspondeu à zona mais
próxima da sua área de intervenção defensiva, sendo, no global,
a zona direita a mais utilizada (58,9%), seguindo-se a zona

intermédia (22,7%) e, por último, a zona esquerda (18,4%). O
serviço em apoio ténis flutuante foi mais vezes utilizado pelo
oposto (94,3%), o serviço em suspensão ténis pelo atacante de
ponta (71,9%) e o serviço em suspensão ténis flutuante pelo
atacante central (43%). A especialização funcional dos jogado-
res associou-se com o tipo de serviço (!2 =168,108, "<0.001)
e com a zona de serviço (!2=359,314, "<0.001). Do mesmo
modo, o tipo de serviço mostrou uma significativa associação
com a zona de serviço (!2=33,357, "<0.001). Contrariamente,
não se verificou nenhuma associação significativa entre o tipo
de serviço e a eficácia da recepção (!2=14,789, "=0.063), e
entre a zona de serviço e a eficácia da recepção (!2=8,289,
"=0.406).

ANÁLISE DIACRÓNICA DOS PADRÕES DE TRANSIÇÃO DEFESA-
-ATAQUE EM EQUIPAS DE FUTEBOL DE RENDIMENTO SUPERIOR

Nuno Pereira & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

No Futebol actual, o momento de transição defesa-ataque assu-
me cada vez maior importância, porque a organização colectiva
se revela difícil e a sua resolução efectiva origina, em grande
parte das situações, desequilíbrios no resultado final.
O objectivo do presente estudo consistiu em caracterizar o pro-
cesso de transição defesa-ataque em equipas de Futebol de ren-
dimento superior, a partir da identificação de padrões de jogo
conducentes à eficácia ofensiva. 
Foram codificados sete jogos, incluídos na segunda fase do
Campeonato Europeu de Futebol, Portugal 2004, dos quais se
registou 2940 sequências e 15337 ocorrências. Para verificar a
probabilidade de existência de relações de associação significa-
tivas entre as diversas categorias do instrumento de observação
foi utilizada a metodologia observacional, mais concretamente
a análise sequencial e a técnica de coordenadas polares.
Os resultados permitiram estimar padrões de jogo no processo
de transição defesa-ataque no Futebol, tendo emergido as
seguintes conclusões: i) a configuração espacial de interacção
mais usual para a aquisição da posse da bola ocorre quando um
jogador do sector defensivo da equipa observada recupera a
bola no sector avançado da equipa adversária (a zona do meio-
campo defensivo é o local onde se registam maior número de
recuperações); ii) comprovou-se a existência de padrões de
jogo estáveis no processo de transição defesa-ataque. Condutas
como as interrupções regulamentares a favor, cobradas com o pé
pela equipa observada (pontapés de baliza, pontapés livres
indirectos e directos) e as penetrações realizadas pelos jogadores
do sector defensivo e intermédio, deram origem ao relançamen-
to imediato do processo ofensivo, na tentativa de aproveitar
possíveis desequilíbrios na organização defensiva adversária;
iii) os contextos de interacção que possuem uma tendência
defensiva bem patente, p. ex. quando um jogador do sector
defensivo ou do meio-campo tem pela frente toda a equipa
adversária, denotam poucas probabilidades de evoluir para con-
figurações que induzam a finalização; iv) 46% dos ataques são
abortados quando um jogador pertencente ao sector avançado
da equipa observada perde a posse da bola, tendo pela frente o
sector defensivo da equipa adversária. A zona do meio-campo
ofensivo é o local onde se registaram maiores perdas da posse
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da bola; v) não se verificaram recuperações da posse da bola
em contextos marcadamente ofensivos, isto é, quando os joga-
dores dos sectores avançado ou intermédio recuperaram a bola
aos defesas adversários.

Palavras-chave: transição defesa-ataque, padrões de jogo,
Metodologia Observacional, Futebol.

COMPARACIÓN DE LA FUERZA ÚTIL MEDIANTE EL TEST ATLAS
PARA EL TEST DE LANZAMIENTO ALTO Y DE CADERA EN 
BALONMANO

Oscar Gutiérrez Aguilar1, R. Garrido Chamorro1, A. Albert
Jiménez2 & C. Blasco Lafarga3

1 Universidad Miguel Hernández-Elche; 2 Hospital General de
Alicante; 3 Universidad de Valencia

El objetivo de este estudio es analizar las diferencias encontra-
das en la fuerza útil del gesto técnico entre el test de lanza-
miento alto y lanzamiento de cintura en balonmano. Se han
analizado a 14 jugadores  junior de balonmano, que han reali-
zado consecutivamente 10  test de lanzamiento alto (la) y lan-
zamiento de cintura (lc). Analizando el tiempo de aceleración
(Tace) , la fuerza máxima (Fmax), la hipotenusa ascendente
(Hasc), el ángulo alfa1 (Alfa1), el ángulo beta1 (Beta1), el
tiempo de relajación (trel), el ángulo alfa 2 (Alfa2), el ángulo
beta 2 (Beta2), la hipotenusa descendente (hdesc), y el ángulo
sup(Angsup) y la fuerza explosiva (fexpl) valorados mediante
el test del Atlas. Se analizarán los valores medios de ambos
test. El Tace es de 0,49 segundos para la y de 0.42 segundos
para lc. La Fmax es de 91.4 Newton para la y 92.2 Newton lc.
La Hasc 105 N/seg. para la y de 102 N/seg para lc. El ángulo
Alfa1 es 62.1º para la y de 65.6º para lc. El ángulo Beta1 es de
27,9º para la y de 24.4º para lc. El trel es de 1.79 seg. para la y
de 1.75 seg. para la. La hdesc es de 202 N//seg. para la y para
lc.  El Alfa2 es de 61º para la y de 60.4º para lc, el Beta2 es de
29.7º para la y de 29.6º para lc. El angsup es de 57.1º para la y
de 53.6 para lc. La fuerza explosiva es de 193 N/seg para la y
de 240 N/seg para lc. Encontrando diferencias significativas
p>0.001 en todas las comparativas. Los valores de fuerza útil
son diferentes en función del tipo de test. Dichas diferencias
pueden estar debidas al la participación de distintos grupos
musculares en el gesto técnico.

Palabras Chave: Balonmano; Fuerza; Lanzamiento; Tests

HERRAMIENTA PARA EL MODELADO DE IMÁGENES Y EVALUACIÓN
DEL RENDIMIENTO TÁCTICO EN BALONMANO: SORTABAL V1.0

Oscar Gutiérrez Aguilar1, Juan José Fernández Romero2,
Randeantony C. Nascimento2,3

1 Universidad Miguel Hernández-Elche; 2 Faculdade de Ed. F y
Deportes - Universidade da Coruña; 3 Universidade Federal de Sergipe-
Brasil

La valoración del rendimiento táctico en la alta competición
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exige la utilización de herramientas específicas que permitan
realizar una evaluación ajustada a las necesidades competitivas.
La combinación del uso de base de datos con los bancos de
imágenes constituye una gran ayuda para ajustar el rendimien-
to táctico propio y valorar la actuación táctica del rival.
SORTABALv1.0. es un software diseñado para el análisis del
deporte del balonmano que se divide en dos apartados: por una
parte está la interfaz con el usuario, desarrollada en lenguaje
Delphi y, por otra parte, la base de datos que es la encargada de
almacenar y/o gestionar toda la información introducida. Para
esta segunda parte se ha escogido FireBird.
El software SORTABALv1.0. posibilita la consulta de todos los
datos introducidos en el mismo, así como el acceso directo a
las imágenes del vídeo del partido. Con esta herramienta el
cuerpo técnico dispone de un eficaz medio de análisis del ren-
dimiento táctico del equipo y de los jugadores, así como un
instrumento fiable para visionar cualquier parte del partido
seleccionada. 

Palavras chave: Balonmano, Evaluación Táctica, Software

VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO TÁCTICO EN BALONMANO 
A TRAVÉS DE COEFICIENTES DE EFICACIA

Oscar Gutiérrez Aguilar1, Juan Fernández Romero2,
Randeantony C. Nascimento2,3

1 Universidad Miguel Hernández-Elche; 2 Faculdade de Ed. F y Deportes -
Universidade da Coruña; 3 Universidade Federal de Serg i p e - B r a s i l

El objetivo del estudio es encontrar valores de eficacia signifi-
cativos para determinar la condición de ganador en un partido
de balonmano.
Se han analizado 20 partidos de máximo nivel en los que se
han aplicado 52 coeficientes de eficacia en los distintos marcos
situacionales que se pueden dar en balonmano. El análisis
reportó un total de 3022 unidades de observación.
En cada marco situacional se han aplicado seis coeficientes de
eficacia, tres ofensivos (eficacia, concreción y resolución) y tres
defensivos (eficacia, producción y resolución), menos en el
marco situacional de siete metros que sólo se aplican cuatro.
Para desarrollar estos coeficientes de eficacia se recogieron los
lanzamientos, los goles y las posesiones producidas, estando en
posesión del balón y sin estar en posesión del mismo. Las téc-
nicas estadísticas aplicadas fueron una prueba T para muestras
relacionadas, calculando las diferencias entre los valores de las
dos variables. Para cada variable se observó la media, el tamaño
muestral, la desviación típica y el error típico de la media. Para
cada pareja de variables se midió la correlación y la diferencia
promedio entre las medias. El objetivo era observar si existen
diferencias significativas entre la condición de ganador y condi-
ción de perdedor.
Los únicos coeficientes de eficacia que  presentan una diferen-
cia significativa para determinar la condición de ganador de un
partido son los referidos al marco situacional de igualdad
numérica.

Palavras chave: Balonmano, Evaluación Táctica, Coeficientes de
Eficacia
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EFFECTS OF AGE AND TASK COMPLEXITY ON THE COINCIDENCE
TIMING ACCURACY OF VOLLEYBALL FEMALE PLAYERS 

Paula Rodrigues1, Olga Vasconcelos1, João Barreiros2, Joana
Soares1, Ana Sofia Santos1, Ana Sofia Isidro1 & Manuel
Botelho1

1 Faculdade de Desporto - Universidade do Porto
2 Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa

The improvement of performance in anticipation-coincidence
tasks is age-related (Benguigui & Ripoll, 1998; Ferraz, 1993).
The influence of age in the anticipation-coincidence capacity, as
well as the effect of task complexity in female volleyball ath-
letes was investigated in this study. Three groups of adolescent
girls [Group 1 (N=5, from 13 to 14 years), Group 2 (N=8,
from 15 to 16 years) and Group 3 (N=13, from 16 to 17
years)] performed a serial response task coupled to the Bassin
Anticipation Timer. Although the difference between age
groups was not statistically significant (p>.05) in none of the
considered error measurements, group 3 tended to be more
precise, less variable and with a lesser constant error than
group 1 and 2. The task complexity had a significant effect in
variable error [F (1, 23) = 5.331; p =.030], suggesting that
variability of the response increases with task complexity.
Sports experience and maturation factors seem to contribute to
a better capacity in the processing of information with age in
anticipation coincidence tasks. The effects of volleyball partici-
pation seem to influence the continuous improvement in antic-
ipation-coincidence tasks beyond the ages that have been
reported in the literature.

Key words: Coincidence Anticipation; Age; Volleyball Female
Players

O VOLEIBOL DE PRAIA PODE MEDIR A POLIVALÊNCIA DOS 
JOGADORES NO VOLEIBOL INDOOR

Paulo Vicente João, Arlindo Miranda, Nuno Leite, Isabel
Gomes, Luís Vaz & Jaime Sampaio
Departamento de Desporto - Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real 

Na última década o Voleibol de Praia atingiu proporções acen-
tuadas em todo o mundo. Este poderá ser talvez o sucesso de
muitos atletas iniciados no voleibol indoor. Este estudo preten-
de contribuir para um conhecimento mais profundo do voleibol
onde se pretende verificar se o voleibol de praia (VP) mede a
polivalência dos jogadores de voleibol indoor (VI).  
A amostra foi constituída por 56 sujeitos do sexo masculino,
jogadores de voleibol de praia, com idades compreendidas entre
os 21 e 37 anos (idade média de 26,54 ± 3,96 anos), altura entre
1,69 m e 1,98 m (altura média de 1,85 m ± 0,668 m). 
Através da aplicação de um questionário adaptado de (Hill &
Hill 2000) e De Vellis (1991), identificamos e caracterizamos
os melhores 11 jogadores da fase final Circuito Nacional de VP
de 2005 comparativamente aos restantes jogadores participan-
tes num Circuito Nacional de VP. Avaliou-se a prática multides-
portiva vs especialização dos atletas; especialização funcional e

posicional vs polivalência; idade em que iniciaram as modalida-
des; especializações funcionais e posicionais durante a forma-
ção do atleta e por escalão de formação; e as horas de treino
em cada modalidade. 
Na análise estatística recorremos à estatística descritiva, fre-
quências e respectivas percentagens, análise exploratória para
avaliar o nível de significância das diferenças obtidas entre as
variáveis determinadas utilizando o teste paramétrico (teste t)
para amostras independentes. O nível de significância foi man-
tido em 5%.
Os principais resultados deste estudo foram: 1) os 11 melhores
atletas de VP têm uma prática multidesportiva superior à dos
restantes atletas, sendo ainda os primeiros que também prati-
cam ambas as modalidades (VP e VI) há mais tempo, manten-
do essa prática multidesportiva superior; 2) os 11 melhores
atletas são mais polivalentes no VI e VP após a sua formação
inicial que os restantes atletas, apesar de terem uma especiali-
zação funcional e posicional superior na actual época – 2005
(especialização – entradas); 3) a prática do VI é iniciada mais
cedo (12/13 para a globalidade da amostra) do que o VP
(14/15 nos 11 melhores atletas e 16/17 nos restantes atletas);
4) no VI os 11 melhores atletas são mais especialistas nos esca-
lões mais jovens (14/15 e 16/17) porém chegam a juniores
(18/19) e seniores, verificamos que são mais polivalentes; nos
escalões de formação no VP de 16/17 e 18/19, as médias de
especializações funcionais e posicionais durante estes escalões
foram superiores para os 11 melhores atletas em relação aos
restantes atletas; 5) Existem diferenças significativas na média
de horas de treino semanais dos 11 melhores atletas, são supe-
riores às dos restantes atletas no VI e VP.

Palavras-chave: Voleibol de Praia, Voleibol Indoor, Prática
Multidesportiva, Polivalência, Especialização Funcional e
Posicional.

ESTUDO SOCIOMÉTRICO DA SELECÇÃO PORTUGUESA SÉNIOR
MASCULINA DE VOLEIBOL 

Paulo Vicente João, Augusto Carvalho, Luís Vaz,  Nuno
Leite, Isabel Gomes  Jaime Sampaio
Departamento de Desporto - Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real 

No dia-a-dia, um bom relacionamento é a base para que uma
tarefa colectiva resulte numa mística de satisfação e sucesso,
aliados num esforço conjunto dos constituintes de um grupo
(Cornejo, 2003) A sociometria depara-se como uma técnica útil
para o estudo da constituição de grupos, insurgindo e desven-
dando eventuais “agrupamentos” (subgrupos) e demais ques-
tões particulares que possam existir e, quem sabe, serem o
principal foco despoletador de situações menos agradáveis e
prejudiciais à obtenção do principal objectivo do grupo; poden-
do tornar-se numa ferramenta essencial ao treinador moderno,
que é acima de tudo um gestor de talentos (na conjugação das
características de todos os seus atletas). O objectivo do presen-
te trabalho é de caracterizar a afectividade estabelecida na
Selecção Portuguesa Sénior Masculina de Voleibol.
A Amostra é constituída por 13 atletas que integram frequente-
mente os trabalhos da equipa. A sua caracterização espelha
uma média de idades de (±) 24.6 anos, em que a sua experiên-

Comunicações



Rev Port Cien Desp 7(Supl.1) 21–8466

cia desportiva nesta modalidade apresenta uma média de (±)
11.5 anos, sendo que a sua esmagadora maioria representa
equipas que competem na divisão A1 Portuguesa de Voleibol e
apenas um compete num campeonato estrangeiro. A
Sociometria revelou-se uma técnica útil neste estudo, aliada à
perspicácia em decifrar as informações obtidas através da apli-
cação de um Questionário Sociométrico (baseado fundamental-
mente em Bastin (1980) e Hill & Hill (2000) a cada atleta e da
recolha de informações que julgámos de análise pertinente,
através de uma entrevista com o Seleccionador Nacional Juan
Diaz. O tratamento dos dados recolhidos foi realizado num
programa informático de análise Sociométrico denominado
SociometryPro from LeDIS Group e no Microsoft Excel. Os dados
foram recolhidos no ano de 2004.
As conclusões retiradas confirmam as hipóteses referentes a
que cada atleta representa um estatuto afectivo perante o grupo
determinado pela relação aceitação/rejeição por parte dos res-
tantes colegas, fruto de uma rede de relações correctamente
percepcionada pelo grupo de uma forma geral, onde é possível
desmistificar uma série de relações entre os factores analisados
e o tipo de afectividade recíproca existente entre atletas empa-
relhados. Verificamos algumas diferenças entre os valores obti-
dos da comparação entre os relacionamentos afectivos mais
vigorosos (opções mútuas), que podem revelar-se como facto-
res inerentes à formação da sua rede de relações.
Nenhum par de atletas concorre para a mesma posição em
campo no que se refere às Escolhas, o mesmo não se verifican-
do em relação às Rejeições determinando uma relação de meta-
de dos casos.
Poucos pares de atletas pertencentes que competem pelo
mesmo clube desportivo se aceitam (e percepcionam) como
escolha recíproca, enquanto nenhum par de atletas que se rejei-
ta (e/ou se percepciona) pertence ao mesmo clube desportivo.

Palavras-Chave: Afectividade, Grupo, Coesão, Sociometria,
Voleibol, Selecção Nacional.    

A ANTECIPAÇÃO NA ACÇÃO DO GUARDA-REDES DE ANDEBOL

Paulo Sá1, Rui Gomes2 & Juan J. Fernandez3

1 Instituto Superior da Maia; 2 Instituto de Educação e Psicologia –
Universidade do Minho; 3 Facultade de Educación Física e Deportes -
Universidade da A Coruña 

O presente estudo teve como objectivo verificar se os guarda-
redes de andebol experientes têm maior capacidade de anteci-
pação do que guarda-redes com menor experiência.
A amostra foi de 3 guarda-redes experientes (32,3 ±6,0 anos
de idade, 21,0 ±6,6 anos de prática da modalidade e experiên-
cia de 1ª divisão) e 3 não experientes (19,7 ± 2,1 anos de
idade, 7,3 ±2,1 anos de prática, actuaram apenas em divisões
inferiores). Foram recolhidas 35 filmes de vídeo de remates de
1ª linha, com colocação de câmara junto do olho direito do
guarda-redes (em situação de treino 6 X 6), permitindo uma
visualização dos movimentos de remate igual a este. Cada
guarda-redes observou as sequências de vídeo, com paragem de
imagem aos 120ms, 80ms, 40ms e 0s antes da saída da bola da
mão do rematador. No momento em que antecipasse o remate
era assinalada a sua direcção, bem como o tempo em tal acon-
tecia.

Os guarda-redes experientes obtiveram melhores resultados,
conseguindo antecipar mais vezes o lado correcto do remate
(68,57%) e mais cedo (46,7 ± 38,6 ms antes da bola sair da mão
do rematador). Os menos experientes anteciparam correctamen-
te 63,81% das ocasiões e 14,9 ± 20,7 ms antes do remate.
Os resultados sugerem que os guarda-redes mais ex p e r i e n t e s
conseguem antecipar com maior grau de fiabilidade a direcção do
remate, mas fundamentalmente conseguem-no mais cedo, sendo
assim possível uma melhor antecipação, colocação e resposta aos
remates e provavelmente maior eficácia no rendimento.

Palavras-chave: Andebol, Guarda-redes, Expertise, Antecipação,
Tomada de Decisão

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE JOVENS BASQUETEBOLISTAS
DE LEIRIA

Pedro Morouço & João Ribeiro
Associação de Basquetebol de Leiria

Qualquer programa de treino destinado a jovens deve ter como
pressupostos os seguintes:
i. Permitir e assegurar um normal e correcto desenvolvimento
do indivíduo;
ii. Preparar para o máximo rendimento a longo prazo, sem
limitar o progresso em cada etapa;
iii. Adaptado às possibilidades de rendimento, segundo a idade
biológica e maturação.
O conhecimento do comportamento de diversos marcadores
(ex. variáveis morfológicas e funcionais), do desenvolvimento
multidimensional e da importância que desempenham no ren-
dimento desportivo são factores fundamentais no acompanha-
mento dos jovens valores em direcção ao alto rendimento.
É unânime que os factores cineantropométricos têm um papel
de extrema importância no complexo conjunto de factores que
influenciam o rendimento desportivo. Já na década de 70,
vários autores referiam que a forma e as funções corporais dos
desportistas estavam intimamente relacionadas entre si, sendo
decisivas na obtenção de um desempenho desportivo de alto
nível.
Os protocolos utilizados nesta avaliação serão os utilizados por
Sobral (1985), e estão de acordo com os procedimentos inter-
nacionais de medição antropométrica. Para a recolha das dife-
rentes variáveis iremos avaliar as selecções distritais de basque-
tebol de Leiria nos escalões de cadetes masculinos e femininos
e iniciados masculinos e femininos.

PLANO NUTRICIONAL PARA JOVENS BASQUETEBOLISTAS

Pedro Morouço & João Ribeiro
Associação de Basquetebol de Leiria

O projecto das Selecções Distritais Femininas não pretende
exclusivamente dedicar-se à organização colectiva das equipas
representativas do distrito e consequente participação em com-
petições. Numa perspectiva construtiva e abrangente, é nosso
propósito contribuir, no âmbito das nossas competências, para
melhorar a qualidade das jogadoras do nosso distrito.
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Para esse efeito concebemos a partilha da nossa filosofia de tra-
balho com os nossos companheiros Treinadores como uma estra-
tégia para a melhor sincronização de pontos de vista possível.
A nutrição nos nossos jovens praticantes é deixada ao acaso.
Sem conhecimento, o treinador, em nada influi neste campo.
Desta forma, e no sentido prático, a Associação de Basquetebol
de Leiria avançou com a divulgação de um folheto elucidativo
aos aspectos nutricionais dos atletas.
Estas linhas de orientação foram divulgadas aos clubes para seu
interesse, e impuseram-se aos atletas em regime de selecção
distrital.
Consideramos que esta área deveria ser de maior realce em
cada jovem praticante, pois é inequívoca a sua importância no
alto rendimento.

TREINO DE JOVENS: ATÉ ONDE TREINADOR DE FORMAÇÃO?

Pedro Morouço & João Ribeiro
Associação de Basquetebol de Leiria

O treinador de crianças e jovens exerce sobre estes uma impor-
tante influência com o seu exemplo e as suas atitudes. Aquilo
que fizer, os valores que transparecem do seu comportamento
do dia a dia, podem ajudar os praticantes tanto ou mais do que
o ensino da técnica e da táctica.
A forma como os atletas se comportam no treino e a atitude
que assumem durante o tempo em que estão a treinar, podem
igualmente depender do exemplo que lhes é fornecido pelo
treinador.
Acreditamos convictamente que a atitude do treinador no trei-
no é contagiosa. O seu entusiasmo, a atenção que coloca no
trabalho, a organização que revela, a disciplina com que dirige
a sessão de treino, são argumentos decisivos para transferir
para os praticantes o entusiasmo, a atenção e a disciplina,
indispensáveis a uma boa sessão de trabalho.
— Todos possuímos imperfeições na nossa personalidade, pelo
que devemos procurar nos nossos erros e nos das nossas atle-
tas encontrar o caminho para fazer evoluir a nossa relação
pedagógica enquanto formadores com responsabilidades acres-
cidas;
— Treinar equipas jovens implica estar motivado para estabele-
cer uma relação positiva, formativa e disponível com as atletas
com quem trabalhamos, não havendo esta motivação interior
não faz sentido envolvermo-nos na actividade de treinador de
jovens;
— Nesta relação com jovens, interesses pessoais tais como: o
desejo de afirmação pessoal através dos resultados desportivos,
visibilidade social, ou desejo obsessivo de ganhar, não devem
de modo algum perturbar ou passar à frente das necessidades
formativas do jovens, do seu estado maturacional, do seu ritmo
de aprendizagem, e muito menos das suas motivações pessoais;
— Mostrar disponibilidade para ouvir pontos de vista diferen-
tes e aprender algo que possa modificar ou complementar a
nossa forma de trabalhar parece ser uma competência determi-
nante para evoluirmos como treinador;
— Procurar fundamentar as nossas convicções com base em
objectivos que favoreçam o desenvolvimento das nossas joga-
doras dá-nos credibilidade e segurança para desenvolvermos o
nosso trabalho;
— No dia em que deixarmos de querer aprender a melhor solu-
ção passará por deixarmos igualmente de ensinar e treinar.

EVOLUCIÓN EN LAS HERRAMIENTAS PARA LA OBSERVACIÓN 
EN EL FÚTBOL

J. Pino Ortega, C. Padilla Sorbas, M. Moreno Contreras, 
M. Hernández Hernández, J. Frutos Gallego & R. Santos
Gorostiaga  
Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad de Extremadura

Las primeras observaciones llevadas a cabo en el fútbol utiliza-
ban la técnica de “lápiz y papel” (Reilly y Thomas (1976), Se
trataba de ir registrando las acciones de los jugadores, median-
te una serie de códigos, en planillas diseñadas a tal fin.
Habitualmente la observación se realizaba en directo. Esta téc-
nica se sigue utilizando hoy en día, principalmente en las fases
iniciales de la investigación con el fin de valorar la posibilidad
de realización del proyecto, si bien también se utiliza cuando
no se dispone de los medios técnicos adecuados o resulta inne-
cesaria una mayor complejidad tecnológica por las característi-
cas intrínsecas de la investigación (Zubillaga, 2006). La difu-
sión del vídeo permitió abordar el análisis de los deportes “en
diferido”. Su utilización permitía completar la información que
se obtenía de cada  partido y ampliar el número de parámetros
registrados. Diversos autores como Reep y Benjamin (1968),
Ali (1988), Grehaigne (1988a), Filippi y Servais (1988),
Luhtanen (1993), Erdman (1993), Starosta (1993), Garganta,
Maia y Basto (1997), etc. han publicado trabajos en los que el
registro de datos se ha realizado mediante el empleo de estos
elementos técnicos. En algunas ocasiones la información regis-
trada en las planillas se complementaba con la grabación en
magnetófonos de audio de la narración del partido o de deter-
minados códigos (Reilly y Thomas, 1976; Godik y Popov,
1993). La difusión de la informática permite a los investigado-
res el desarrollo de una amplia gama de programas específica-
mente creados para el registro de la acción de juego (Zubillaga,
2006). Estos sistemas ofrecen nuevas posibilidades como la
posibilidad de operar con gran cantidad de datos, mejorar en la
rapidez en el proceso, aplicar nuevas técnicas de análisis de
datos, e incorporar imágenes como elemento complementario
para el análisis del partido. El registro informatizado, inicial-
mente se llevaba a cabo mediante un teclado tradicional, tipo
QWERTY. Las teclas se programaban de forma que al pulsarlas
se registraba un código determinado. Pollar, Reep y Hartley
(1988); Olsen y Larsen (1997); Hughes y Pettit (2002); Japheth
y Hughes (2002), han utilizado este elemento, bien de forma
aislada o bien en combinación con el ratón. La introducción de
teclados especiales (Concept Keyboard), permite ampliar el
espectro de parámetros registrados. La diferencia con los tecla-
dos normales de ordenador consiste en la disponibilidad de un
mayor número de teclas y en la asignación del concepto a regis-
trar a cada tecla en lugar de una letra, lo cual facilita la intro-
ducción rápida de datos. Church y Hughes (1987), Hughes,
Robertson y Nicholson (1988), Franks (1988), Partridge y
Franks (1989), Dufour (1989) desarrollan teclados especiales
para el registro de las acciones en el fútbol. La necesidad de
ubicar las acciones en el espacio hace que se incorporen en una
primera fase el uso del ratón y, posteriormente, las tabletas
digitalizadoras, Estos dispositivos permiten al observador
situar, con una mayor precisión, la acción específica en el espa-
cio de juego (Patrick y McKenna, 1988; Dufour, 1993;
Partridge, Mosher y Franks, 1993; Yamanaka, Hughes y Lott,
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1993; Grehaigne, 1997; Sforza, Michielon, Grassi, Alberti y
Ferrario, 1997; Jordanov y Shishkov, 2001). Otros autores utili-
zan combinaciones de diferentes tecnologías para el registro de
los datos (Verlinden, Van Onsem, Michils y Goosens, 2001). La
línea actual de trabajo incide en la mejora y desarrollo de los
sistemas digitales de registro (video digital). Ohashi, Togari,
Isokawa y Suzuki (1988) y D’Ottavio y Tranquili (1992), utili-
zan un sistema compuesto por 2 cámaras sincronizadas, que
permiten conocer las distancias recorridas por un jugador.
D’Ottavio y Castagna (2002) han aplicado esta metodología al
estudio de la actividad desarrollada por los árbitros durante los
partidos de fútbol. La dificultad que supone la observación y el
registro simultáneo de la actividad de los 22 jugadores, hace
que el registro del jugador portador del balón, o los jugadores
próximos al mismo, adquieran una excesiva relevancia
(Grosgeorge, 1992).  En esta línea el sistema CAIROS (Holzer,
Hartmann, Beetz y Von der Grün, 2003), trata de utilizar unos
transmisores instalados en las espinilleras de los jugadores y en
el balón que determinan la posición instantánea de los jugado-
res y del balón a lo largo de todo el partido. Este sistema se
encuentra aún en fase de desarrollo y su utilización requiere la
colaboración de todos los jugadores, que deben acceder a la
instalación de los transmisores. Los sistemas de vídeo capaces
de identificar automáticamente los movimientos de los jugado-
res en el espacio de juego, como el sistema AMISCO®, PRO-
ZONE y ASCENSIO,  orientan las tendencias de futuro en la
investigación de la acción de juego en el fútbol, ya que posibili-
tan el registro inmediato de los acontecimientos más relevan-
tes. Su utilización supone la acumulación de gran cantidad de
información que, deberá ser analizada adecuadamente. Según
Franks (1988) lo importante para el rendimiento no es un sis-
tema computerizado, sino la recopilación cuantitativa de pará-
metros explicativos. La utilización de la tecnología no ha pro-
vocado la estandarización de las observaciones, sino una mayor
diversificación en las mismas (Zubillaga, 2006). La facilidad de
manejo de grandes cantidades de información hace que se reco-
pile un mayor volumen de datos, pero sin referencia a modelos
de análisis que determinen su pertinencia. Como ya hemos
señalado en el primer apartado, son varios los autores que
advierten del peligro de “sobreinformación” y recomiendan una
correcta conceptualización, que permita establecer un proceso
lógico de observación, registro y análisis de la acción de juego
(Grosgeorge, 1992; Franks, 1988).

APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
AL FÚTBOL

J. Pino Ortega, C. Padilla Sorbas, M. Moreno Contreras, M.
Hernández Hernández & J. Frutos Gallego
Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad de Extremadura

En la década de los setenta, con el desarrollo de la tecnología
informática, aparecieron una serie de programas cuya finalidad
era gestionar datos espaciales georreferenciados. En los prime-
ros momentos se necesitaba un potente instrumental para
poder trabajar con ellos; pero poco a poco se fueron desarro-
llando mejoras técnicas que han ido simplificando y populari-
zando la utilización de este tipo de programas. Algunos autores
han llegado a afirmar que “los Sistemas de Información
Geográfica son el paso adelante más importante desde la inven-

ción del mapa” (CHORLEY, 1987). Los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) ofrecen numerosas ventajas res-
pecto a la cartografía convencional, puesto que de forma auto-
mática permiten manejar datos espaciales internamente refe-
renciados, producir mapas temáticos y realizar procesos de
información de tipo digital” (CONESA GARCÍA, 1996). Todo
ello justifica todo aquel esfuerzo de síntesis que se realice para
conocer y entender mejor los aspectos más relevantes de estos
sistemas.
El desarrollo de los SIG ha corrido paralelo al progreso del
hardware y del software informático. Los avances en la tecnolo-
gía de los ordenadores personales (PC) se han visto correspon-
didos con unos Sistemas de Información Geográfica más poten-
tes y fáciles de manejar (CASSETARI,1993).
Quizás los aportes más importantes de los SIG, como defien-
den Obermeyer y Pinto (1994), respecto a otros sistemas de
información, son el marco de referencia donde se organiza y su
capacidad de realizar análisis geográficos. 
En el ámbito del deporte no se ha utilizado el SIG, en este tra-
bajo presentamos un sistema basado en el Sistema de
Información Geográfica aplicada al fútbol. 

ANÁLISE DA INTERACÇÃO GUARDA-REDES/DEFENSOR DURANTE
O JOGO DE ANDEBOL, COM RECURSO À ANÁLISE SEQUENCIAL

João Prudente1, Júlio Garganta2 & Teresa Anguera3

1 Universidade da Madeira; 2 Faculdade de Desporto - Universidade do
Porto; 3 Universidade de Barcelona

A importância do guarda-redes numa equipa de Andebol tem
sido salientada por diferentes autores (Magalhães, 1999;
Medina, 2003; Oliveira, 1996; Silva, 2000; Volossovitch, 2002;
Vuleta et al. 1999). A situação do guarda-redes no terreno de
jogo, torna-o o foco das atenções, nomeadamente do público
que assiste à competição, bem como dos media, sendo a sua efi-
cácia alvo de uma avaliação atenta. Contudo tal análise peca,
por vezes, pelo facto não incorporar as situações de interacção
que ocorrem entre guarda-redes/defensor durante o jogo, tais
como: situações em que os defensores limitando o espaço de
entrada ou o lado para onde se pode virar o atacante, de algum
modo interferem nesta luta entre o rematador e o guarda-
redes, como nos remates de 6 metros e das pontas; ou situa-
ções em que face à posição do defensor, entre o rematador e o
guarda-redes, este é obrigado a ter em conta o comportamento
do rematador mas também o do(s) defensor(es), como é o caso
dos remates de meia-distância. 
No presente estudo pretende-se verificar a eficácia do guarda-
redes na defesa da baliza, considerando a sua interacção com
o(s) defensor(es). A amostra do presente estudo abrange os
comportamentos de colaboração observáveis, dos guarda-redes
e dos defensores, ocorridos durante as sequências ofensivas
registadas a partir de onze jogos das fases finais do
Campeonato da Europa (CE) 2002 e de catorze jogos do
Campeonato do Mundo (CM) 2003. Cada sequência ofensiva
foi considerada desde o momento imediatamente anterior à
recuperação da posse da bola até ao momento da perda da
posse da bola, permitindo assim observar os comportamentos
durante a fase da defesa até ao momento da recuperação da
posse da bola. Recorreu-se à metodologia observacional,
nomeadamente aos procedimentos de análise sequencial e aná-
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lise das coordenadas polares.
Os resultados do estudo permitem confirmar que: (1) o com-
portamento sem colaboração do guarda-redes com o defensor
apresenta uma probabilidade significativa de anteceder a acção
sem parada da bola; (2) a conduta “contacto do defensor com o
rematador” apresenta uma probabilidade significativa de ante-
ceder a parada da bola, bem como a recuperação da bola após
ressalto defensivo na sequência de defesa do guarda-redes; (3)
o comportamento do defensor realizando bloco ao remate,
tanto em proximidade como afastado, tem uma probabilidade
significativa de não anteceder a recuperação da bola após golo
sofrido, ou seja, quando tal comportamento ocorre, a probabili-
dade da equipa não sofrer golo é superior ao acaso; (4) os com-
portamentos do defensor, não colocado entre o rematador e a
baliza, mantendo-se parado, são comportamentos com uma
probabilidade significativa de anteceder a recuperação da bola
após golo sofrido. Tendo em conta as conclusões anteriores,
extensivas a ambas as competições, afigura-se provável que a
cooperação guarda-redes/defensor influencie positivamente a
eficácia do guarda-redes.

Palavras-chave: Análise do Jogo, Metodologia Observacional,
Andebol, Guarda-Redes

O TREINAMENTO DAS CAPACIDADES VISUAIS EM JOGADORES 
DE HANDEBOL EM ETAPAS DE FORMAÇÃO: ASPECTOS
METODOLÓGICOS

Randeantony C. Nascimento1,2, Juan José Fernández
Romero1 & Oscar Gutiérrez Aguilar3

1 Faculdade de EF y Deportes da Universidade da Coruña, 2 Univer-
sidade Federal de Sergipe-Brasil; 3 – Universidad Miguel Hernández-
Elche

O rendimento esportivo depende de inúmeros fatores que
atuam de forma interrelacionada, obrigando integrar na forma-
ção do jogador um treino de desenvolvimento de capacidades
com o objetivo de potencializar suas ações no contexto do jogo.
Entre estes fatores encontramos a capacidade perceptiva.
Qualquer jogador imerso em uma situação esportiva, como as
que requerem habilidades motrizes abertas, depende em grande
medida do seu sistema visual, que lhe proporciona a informação
necessária para um bom desempenho. Para tanto é necessário
aprendizado que permita ampliar a percepção e processamento
de todos os estímulos significativos para alcançar uma atuação
eficiente. A informação que se recebe do entorno não esta estru-
turada, e por tanto, não determina por si só o processo percepti-
vo, é preciso então a intervenção de um processo inferente,
necessário para aperfeiçoar a percepção dos estímulos, que con-
temple ações formativas: em função do tamanho do estimulo;
em função da posição do jogador; em função da posição dos
estímulos; em função da mobilidade do estímulo; em função da
quantidade de estímulos; em função do número de alternativas;
em função da freqüência de estímulos de companheiros e opo-
nentes; em função da trajetória do receptor; em função da dura-
ção do estimulo. Dentro de uma perspectiva cognitiva de forma-
ção destas capacidades, encontramos que muitos jogadores
melhoram suas habilidades para interpretar a informação que
lhes oferecem seus oponentes, informação esta que utiliza para
seus posteriores processos de decisão. 

Palavras Chave: Percepção Visual, Metodologia, Cognição,
Treinamento, Tomada de Decisão

DEFESA POR ZONA: UMA OPÇÃO METODOLÓGICA PARA 
INICIANTES EM BASQUETEBOL

Raul Lopes
Escola Superior de Educação Física - Universidade de Pernambuco;
Universidade Católica de Pernambuco

Atualmente, devido a grande facilidade de acesso a toda e
qualquer informação, já não existe grande diferença no que se
faz em qualquer lugar do mundo quando se trata de treina-
mento desportivo. Por este motivo, o ensino e treinamento
das modalidades desportivas apresentam uma grande tendên-
cia de uniformidade na ação dos indivíduos responsáveis pelo
treinamento, estejam eles nas grandes ou pequenas cidades,
nas grandes ou pequenas equipes. Assim, os modelos estabe-
lecidos e dados como mais eficientes, muitas vezes, sem a
necessária consistência teórica, são reproduzidos linearmente
d e s c o n s i d e r a n d o-se o contexto onde a prática desportiva está
sendo desenvolvida.  
Um exemplo disso é o que tem ocorrido com o ensino das
defesas em basquetebol. Através dos anos, em virtude do
entendimento disseminado que a defesa individual deve ser o
primeiro sistema defensivo a ser ensinado para iniciantes em
basquetebol, a defesa por zona não tem sido colocada como
uma opção metodológica. 
Na contramão desse fato inconteste, o objetivo do presente tra-
balho foi promover discussão sobre o incipiente interesse pela
defesa por zona como alternativa metodológica durante o ensi-
no dos sistemas defensivos para iniciantes em basquetebol. 
O relato de experiência vivida pelo autor que, apesar da regra
predominante, quando trabalhava com jovens iniciantes em
basquetebol ensinava as defesas em função de cada contexto,
serve para balizar um estudo de caso representado pela realida-
de concreta de dois técnicos com muitos anos de experiência
trabalhando com iniciantes em basquetebol no Estado de
Pernambuco, os quais opinam sobre o ensino das defesas na
faixa etária dos 10 aos 13 anos. 
Tendo como instrumento um questionário, quatro técnicos e
quatro técnicas indicaram o tipo de defesa que melhor se
enquadra a partir das variáveis existentes em cada grupo espe-
cífico de alunos, tais como: gênero, nível de condicionamento
físico, ordem de ensino dos gestos técnicos; relação entre
conhecimento tático e execução dos gestos técnicos; relação
entre a regulamentação do jogo, a tática e a técnica; contexto
social em que vivem os alunos; relacionamento (amistoso ou
conflituoso) entre os colegas de equipe durante as atividades
que envolvem o jogo propriamente dito. 
Posteriormente, através de sorteio, do grupo de oito técnicos
foram escolhidos os dois técnicos (um de cada gênero) que rela-
taram a história de vida no basquetebol e o entendimento dos
mesmos, no tocante ao ensino das defesas para alunos iniciantes.   
Os resultados obtidos levam a concluir que a opção pelo tipo
de defesa a ser ensinada inicialmente, está por merecer reflexão
e análise acurada que permita fazer escolha baseada na adequa-
ção para cada situação e não apenas seguir modelos impostos
que podem não atender aos interesses e necessidades dos
jovens praticantes.
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ANÁLISIS DEL MINUTO DE GOL EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
MASCULINO Y FEMENINO DE HOCKEY HIERBA (2006)

Rebeca Piñeiro Mosquera
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - Universidad
Politécnica de Madrid

El objetivo de este estudio fue conocer la influencia que tiene el
minuto en el que se consiguen los goles en el hockey hierba de
alto rendimiento. Se analizaron 289 goles conseguidos en 84
partidos del campeonato del mundo masculino y femenino de
categoría absoluta de la temporada 2006. Nos planteamos los
siguientes objetivos en nuestro estudio: determinar el minuto
de gol según periodo de juego, conocer cuando se produce la
acción de gol según intervalos de tiempo de  10 minutos  y ver
si existen diferencias entre hombres y mujeres en el minuto de
gol. El estudio muestra que la frecuencia de goles marcados
durante el partido depende del tiempo. En la primera parte se
producen el 44 % de los goles y en la segunda parte el 56 % de
los goles. Existe un significativo aumento en el número de goles
en el transcurso del partido como se observa en los interv a l o s
de 10 minutos.  Las mujeres marcan más goles en la primera
parte (51 %) que los hombres (39 %) y los hombres marcan
más goles en la segunda parte (61 %) que las mujeres (49 %).

Palabras clave: Hockey Hierba, Minuto de Gol, Eficacia
Ofensiva, Rendimiento, Género

¿ES EL PRIMER GOL UNA VARIABLE DE ÉXITO EN EL HOCKEY
HIERBA DE ALTO RENDIMIENTO?

Rebeca Piñeiro Mosquera
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - Universidad
Politécnica de Madrid

El objetivo de este estudio fue conocer la influencia que tiene
la variable primer gol en relación con el resultado final del par-
tido. Se analizaron 324 partidos de hockey hierba de nivel
internacional de diferentes categorías: absoluta, sub 21, sub 18,
sub 16. Estos partidos corresponden  a  competiciones disputa-
das en  la temporada 2005-2006. Nos planteamos los siguien-
tes objetivos en nuestro estudio: conocer si el primer gol en el
encuentro es determinante para ganar el partido, averiguar si
existen diferencias entre las cuatro categorías, absoluta, sub 21,
sub 18 y sub 16 en relación a la variable primer gol, ver si exis-
ten diferencias de género en relación a la variable primer gol y
por último, conocer de qué forma influye el minuto en que se
marca el primer gol en el resultado final del partido.

Palabras clave: Hockey Hierba, Primer gol del partido,
Resultado Final, Rendimiento, Género, Señor, Sub21, Sub18 y
Sub16.

PHYSIOLOGICAL IMPACT OF FOOTBALL ON PRE-PUBERTAL 
YOUNG ATHLETES

Renato Fernandes1 & F.D. Pereira2

1 Escola Superior de Desporto - Instituto Politécnico de Santarém,
Portugal 2 Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica
de Lisboa

Regular physical activity has proved to be beneficial for health
promotion. Do a sport like football promote a metabolic spe-
cialization in pre-pubertal children? To answer this question we
assessed a group of young athletes engaged in competitive
football teams for two years of practice. Physical performance
was tested in laboratorial context for prolonged maximal power
output with a treadmill (VO2max) and for short-term power out-
put with a cycle-ergometer (Wingate Test- WAnT arm and leg
evaluations).
The WAnT allows a practical assessment for both legs and arms
performance (2). Assuming the specificity of the anaerobic
capacity for the main requested muscle groups (3), probably,
football players willhave good performances in legs than with
their arms.
A group of young athletes (n=11; age: 11,5 years ± 0,52;
weight: 41,00 kg ± 5,71; BMI: 18,09 kg/m2 ± 1,59) with a
two year of training practice in football, performed the tests.
Modified Balke maximal protocol using ergo-spirometry proce-
dures (Cosmed® b2) was selected to determine VO2max and the
Ventilatory Anaerobic Threshold (VAT) as estimates for the
aerobic capacity. The anaerobic capacity for both arms and legs
was quantified using the WAnT, performed in a cycle-egometer
(Monark® 849). Three relative parameters were assessed: Peak
Power, Average Power and Power Drop. The data was correlated in
the group (SPSS, ver.12.0).
The descriptive results are shown in Table 1. A significant cor-
relation between VO2max and VAT (p<0.01) was found, point-
ing to a relationship between the maximal aerobic power out-
put and maximal aerobic capacity. No correlations were found
when relating the prolonged with the short-term power out-
puts between running and cycling. The short-term power out-
put for leg cycling was 2 to 3 fold higher than the prolonged
power output in running.

Football
VO2max (ml/kg-1min-1) 57,61 ± 5,67
VAT (ml/kg-1min-1) 45,09 ± 7,64
WAnT (watt.kg-1) Leg PPL 8,02 ± 0,1,23

APL 6,05 ± 0,80
PDL 3,99 ± 1,35

Arm PPA 4,87 ± 0,97
APA 3,57 ± 0,64
PDA 2,55 ± 0,86

Table 1 – Maximal aerobic power and ventilatory anaerobic threshold and
anaerobic capacity (PP,AP,PD) for football players and swimmers from the GXT

test and Wingate (leg and arm cycling).

The short term and prolonged term ratio found was similar to
those of previous study.
It seems that, during the pre-pubertal development period, the
early specialization in a sport such as football doesn’t have sig-
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nificant specific metabolic effect on athletes, confirming the
hypothesis of “lack of specialization” in these athletes in oppo-
sition to adults (4, 5, 6).

CONTRIBUTOS PARA A AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA FORMAÇÃO 
DE TREINADORES NOS JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS

Ricardo Coutinho, Dimas Pinto & Amândio Graça
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

O propósito do estudo através de uma revisão da literatura foi
contribuir para a avaliação do impacto da formação de treinado-
res de jogos desportivos colectivos. Uma avaliação desta têmpe-
ra é crucial para o apuro do tributo da aprendizagem na valori-
zação humana e técnico-profissional dos formandos e na orga-
nização (Associação Empresarial de Portugal, 2002), deste
modo, nos domínios extra-desporto os peritos indicam a exis-
tência de três níveis avaliativos que actuam em distintos
momentos: imediatamente após a formação (1º nível), algum
tempo após (2º nível) e cerca de três anos após conclusão da
formação (3º nível) (Boterf, 1990 cit. por Silva, 2006 e Hadji,
1993). Todavia, a designação; “avaliação do impacto” não é
unânime preferindo Kirckpatrick (1994) fragmentá-la em três
níveis e titulá-los de avaliação da aprendizagem, do comporta-
mento e dos resultados, ou Hamblin (1992) que a situa em
três níveis denominados de: comportamental, impacto na orga-
nização e valor acrescentado para o envolvente. Similarmente
no domínio desportivo, Gilbert e Trudel (1999) tendo por base
o modelo de avaliação de Brinkerhoff (1987) que se concentra
basicamente na análise do modo de realização do curso, no
conhecimento obtido e no conhecimento aplicado, desenvolve-
ram esforços no sentido de incorporar este tipo de avaliação na
área desportiva. Desta investigação resultou a formulação de
um modelo suportado por dois processos: um teste para medir
os conhecimentos findo o curso, e uma entrevista sumária pós
curso que pretende transcrever os saberes adquiridos pelo trei-
nador.
Propondo-se almejar os mesmos propósitos, o modelo lógico
com rubrica de Lyle (2005) funda-se na identificação apriorísti-
ca das competências a optimizar e numa avaliação à posteriori
que se cinge, em regime de exclusividade, aos ensinamentos
transmitidos.
No âmbito do basquetebol Português, e dos três níveis de for-
mação de treinadores existentes procede-se somente à avalia-
ção das reacções e da aprendizagem, com excepção do primeiro
nível em que o terceiro grau avaliativo atinente ao comporta-
mento/actuação do treinador é aferido. Será pois pertinente
que neste contexto, a formação de treinadores de basquetebol
acompanhe as orientações desportivas internacionais, bem
como as inclinações que as áreas industrial e dos negócios pre-
vêem.    
Como conclusões temos que há uma tendência que extravasa o
domínio desportivo, para a formulação de modelos que con-
templem três ou mais níveis na medição do impacto das forma-
ções, e que se sustentam em questionários, entrevistas e obser-
vações, com e sem grelhas. 
Constatou-se similarmente que a avaliação dos seus efeitos são
dimensionados tanto pela ressonância provocada no comporta-
mento e na acção do indivíduo, como nos ecos produzidos na
organização em que actua. 

INFLUÊNCIA DA MANIPULAÇÃO DAS VARIÁVEIS ESPAÇO DE JOGO,
NÚMERO DE JOGADORES E CONTACTOS SUCESSIVOS NA BOLA
POR JOGADOR NA INTENSIDADE DE ESFORÇO EM EXERCÍCIOS DE
TREINO NO FUTSAL

Ricardo Duarte1; J. Sampaio2

1 Universidade de Évora; 2 Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro

O objectivo do presente estudo foi caracterizar a intensidade de
três exercícios de treino no futsal, assim como determinar a
relação que se estabelece entre a intensidade de esforço e a
manipulação das variáveis espaço de jogo, número de jogadores
e contactos sucessivos na bola por jogador.
A amostra foi constituída por 11 jogadores de uma equipa de
Futsal da 1ª divisão nacional, com uma média de idades de
25,7±4,2 anos e com um volume de treino semanal de 630
minutos, mais um jogo. 
Cada exercício foi reproduzido em três condições de prática
distintas, tendo a recolha de dados decorrido no mesmo dia de
cada semana e em 3 semanas consecutivas do período competi-
tivo. Na primeira semana foi utilizado o “jogo dos pivots” para
testar a manipulação do espaço de jogo, tendo o exercício sido
disputado em campo inteiro, em 3/4 campo e em meio campo.
Na segunda semana utilizou-se o “jogo em meio campo” para
averiguar o efeito da manipulação das relações numéricas de
jogadores, tendo sido disputado num contexto de 4x4, de 3x3 e
de 2x2. Na terceira semana utilizou-se o “jogo dos bancos sue-
cos” para testar o efeito da manipulação do número de contac-
tos sucessivos com a bola por jogador, tendo o exercício sido
disputado nas condições toques livres, máximo de 2 toques e
máximo 1 toque. Todos os exercícios foram precedidos de um
exercício de aquecimento habitualmente utilizado pela equipa.
Cada variante do exercício teve a duração de 4 minutos, com 4
minutos de pausa activa, ao longo da qual os jogadores realiza-
ram corrida contínua e preencheram a escala original de Borg
(6-20). Para além da PSE foi também monitorizada a FC dos
jogadores, através de 10 cardio-frequencímetros (Polar Team
Systems - © Polar Electro, Kempele, Finlândia)
Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na
FC, entre o “jogo dos pivots” praticado em meio campo e 3/4
campo (p<0,000) e entre meio campo e campo inteiro
(p<0,001). A média e o desvio padrão da FCmax foram inferio-
res em meio campo (87,4±4,3), comparativamente ao campo
inteiro (91,3±2,3) e a 3/4 campo (92,2±1,9). No “jogo em
meio campo”, a média e o desvio padrão da FCmax foi significa-
tivamente inferior no 4x4 (81,5±10,6), comparativamente ao
3x3 (86,8±7,3) e ao 2x2 (87,9±11,7). Também a PSE foi signi-
ficativamente inferior no 4x4 (12,8±0,8), comparativamente ao
2x2 (14,7±1,5). Em relação ao “jogo dos bancos suecos”, não
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na
FC e na PSE, para a manipulação do número de contactos
sucessivos na bola por jogador. A redução do espaço de jogo no
“jogo dos pivots” implicou uma redução da intensidade de
esforço dos jogadores, provavelmente pela necessidade de efec-
tuar deslocamentos mais longos nos exercícios disputados em
espaços mais alargados, assim como pelas superiores dificulda-
des em ocupar os espaços vitais de jogo, devido ao maior rácio
de área de jogo por jogador.
A diminuição do número de jogadores no “jogo em meio
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campo” implicou um aumento da intensidade de esforço dos
jogadores, provavelmente pelo maior rácio de área de jogo por
jogador, e no caso concreto do 2x2 devido à menor imprevisibi-
lidade e maior dificuldade em cooperar resultante da escolha
binária a que o portador da bola está sujeito.
A manipulação do número de contactos sucessivos na bola por
jogador pode não ter sofrido alterações devido aos elevados
valores de FC atingidos na fase de recuperação activa, ou devi-
do à grande mobilidade característica dos jogadores, mesmo
com um número ilimitado de toques.

Palavras-chave: Futsal; Modelação de Exercícios; Intensidade;
Variáveis de Evolução; Frequência Cardíaca; Percepção
Subjectiva do Esforço.

O ENSINO DO FUTEBOL ATRAVÉS DO CONHECIMENTO TÁCTICO

Ricardo Duarte1, F. Pereira2, E. Silva2; V. Maçãs2 & J.
Sampaio2

1 Universidade de Évora; 2 Universidade de Tr á s -os-Montes e Alto Douro

O ensino/treino do Futebol sofre ainda várias influências das
metodologias utilizadas nas modalidades individuais. Esta
abordagem baseia-se na exercitação dos conteúdos técnicos,
descontextualizados daquilo que são as relações de Oposição-
Cooperação que exprimem a essência e a lógica fundamental do
Jogo. Este processo provoca um produto final de aprendizagem
estereotipado, com acções pouco adaptáveis, fragmentadas, e
frequentemente desmotivante para o praticante. 
Com este trabalho pretende-se demonstrar como é possível
organizar uma abordagem sistémica do ensino/treino, que vise
o desenvolvimento dos praticantes num contexto de grande
correlação com a lógica interior do Jogo. Essa lógica, tal como
os seus praticantes, passa por sucessivos níveis de Jogo, de
complexidade crescente, onde Jogo e praticantes co-evoluem
em interacção recíproca, de forma não linear.
A necessidade de fasear o ensino conduz inevitavelmente à
necessidade de simplificação do Jogo para uma escala assimilá-
vel pelos aprendizes, sem desvirtuar a sua essência fundamen-
tal. Nesta perspectiva, não parece muito ajustado fragmentar a
realidade complexa do todo (o Jogo) em elementos como o
passe, o drible, a condição física, o remate, a força ou a corrida.
A verdadeira essência do Jogo só poderá ser mantida se o ensi-
no incidir sobre a sua decomposição em unidades funcionais,
em que a aprendizagem tenha por objectivo a evolução do
conhecimento específico do jogador, assente na resolução dos
seus problemas tácticos.
Assim, o presente trabalho baseia-se numa caracterização de
cinco níveis de Jogo, donde emergem um conjunto de Pr o b l e m a s
Tácticos que irão guiar o processo de ensino/treino. Após a deter-
minação desses problemas tácticos, será sugerida a utilização de
formas modificadas de jogo como meio de promover as três fases
de processamento da informação das acções de jogo: a percepção,
a tomada de decisão e a execução motora. Estas fases surgem
assim permanentemente referenciadas ao contexto do Jogo, pelo
que se torna mais fácil melhorar progressivamente as competên-
cias situacionais e específicas dos praticantes. 

Palavras-Chave: Problemas Tácticos, Níveis de Jogo, Formas
Modificadas de Jogo, Abordagem Sistémica.

RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE REACÇÃO SIMPLES E A
CONSISTÊNCIA DA PREFERÊNCIA MANUAL EM GUARDA-REDES
DE PÓLO AQUÁTICO

R. J. Fernandes, M. Sarmento, N. Cancela, S. Liberal, M.
Botelho & O. Vasconcelos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O Pólo Aquático (PA) é uma modalidade desportiva colectiva
em franco desenvolvimento em Portugal. Dentro da grande
diversidade de conteúdos e posições específicas inerentes a este
jogo, a posição de guarda-redes (GR) é conhecida pela multipli-
cidade de estímulos que influenciam as suas respostas, sendo
que a eficiência de resposta aos mesmos poderá variar consoan-
te a sua preferência manual.
Pretendemos investigar o efeito da consistência de preferência
manual (isto é, a intensidade com que a preferência se manifes-
ta) no tempo de reacção simples dos membros superiores GR
de PA. Este tema afigura-se como muito pertinente devido às
características da posição do jogador em questão, o qual deverá
ser capaz de reagir de forma eficaz independentemente da con-
sistência da sua preferência manual.
A amostra foi constituída por 15 GR do sexo masculino, per-
tencentes aos escalões de juniores e seniores da Federação
Portuguesa de Natação e, como tal, participantes em competi-
ções nacionais. As médias e desvios-padrão dos valores relati-
vos à idade, altura e peso dos sujeitos foram, respectivamente,
23.6 ± 4.7 anos, 181.2 ± 7.9 cm e 78.4 ± 5.2 kg. Todos os GR
realizaram um teste que pretendeu mensurar o tempo de reac-
ção simples manual a um estímulo visual, utilizando, para tal,
o polirreaciómetro PD 12 de Dufour. Foi também utilizado o
Questionário de Preferência Manual de Van Strien (2002), o
qual permitiu determinar a consistência (intensidade) da prefe-
rência manual de cada sujeito.

Consistente Não consistente Z
VRMãoDir 0.308±0.023 0.301±0.037 -0.347
VRMãoEsq 0.301±0.049 0,297±0.035 -0.347
VRTotal 0.305±0.035 0.299±0.034 -0.116
Diferença 0.024±0.020 0.012±0.013 -1.504

Quadro 1. Valores da intensidade da preferência
manual com a velocidade de reacção simples (n=15)

No Quadro 1 podem-se observar os valores médios e desvios-
padrão da relação da intensidade da preferência manual com a
velocidade de reacção simples. É possível observar a não exis-
tência de diferenças significativas entre os grupos. Estes resul-
tados permitem concluir que a consistência da preferência
manual parece não provocar diferenças no tempo de reacção
simples em GR de PA, quer para a mão direita quer para
esquerda. Em cada grupo, a diferença entre as mãos também
não parece ser relevante.

Palavras-chave: Pólo Aquático, Tempo de Reacção, Preferência
Manual, Guarda-Redes
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O FEEDBACK DO TREINADOR DE FUTEBOL - SATISFAÇÃO,
PERCEPÇÃO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÃO DOS ATLETAS

Ricardo Manuel & Alexandre Santos
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

O nosso estudo, tem como aspecto fundamental o feedback do
treinador de futebol no processo de treino, no entanto dirige
toda a sua atenção sobre a interacção existente entre treinador
e atletas, ou seja, mais importante do que a caracterização do
comportamento do treinador é perceber como os atletas sen-
tem e entendem esses mesmos feedbacks. 
Assim sendo temos como principais objectivos, perceber qual a
preferência dos atletas em relação aos feedbacks que poderão
ser emitidos, identificar qual a percepção que os atletas têm
dos feedbacks que o treinador emite, verificando deste modo a
coerência entre a percepção dos atletas e o que o treinador rea-
liza. 
No entanto, sabendo que quando um treinador emite um feed-
back, procura que o atleta consiga reter o maior numero de
informação possível, procuraremos saber qual a quantidade de
informação que os atletas retêm dos feedbacks que o treinador
emite.   
Foram utilizados dois questionários (preferência e percepção) e
uma entrevista aos atletas (retenção de informação), bem como
filmagem dos treinos (feedbacks).
Como principais conclusões, verificamos existirem diferenças
entre o que os atletas preferem, o que estes percepcionam e o
que o treinador emite. Verificamos ainda que os atletas não
conseguem reter toda a informação transmitida.

O ENSINO DO BASQUETE: UMA SITUAÇÃO NAS ESCOLAS DE FOZ
DO IGUAÇU / PR

Ricardo dos Santos
UTFPR Campus Medianeira – Paraná 

O basquetebol como atividade desportiva evoluída e em perma-
nente renovação, não tem fugido a esta regra. De um modo
muito particular, a análise do jogo, entendida como o estudo do
jogo a partir da observação da atividade dos jogadores e das
equipes, tem vindo ao longo dos tempos, a constituir um argu-
mento de crescente importância nos processos de preparação
desportiva. Sabendo das contribuições que o esporte, em espe-
cial o basquetebol, pode trazer na formação da criança e do
adolescente, vemos a escola como o local ideal para que a
criança e o adolescente tenham esse primeiro contato orientado
com este esporte. O professor de Educação Física (EF) deve ser
capaz de dirigi-los e motivá-los, oportunizando todas as formas
de aprendizado e benefícios que este esporte é capaz de trans-
mitir.
Objetivo: verificar aspectos relevantes que motivam a participa-
ção da criança ou do adolescente nas aulas de Basquetebol - EF,
bem como o interesse de professores e alunos no desenvolvi-
mento desta modalidade. Estão fazendo parte do presente estu-
do cerca de 200 alunos (as) estudantes e professores de 5 a 8ª
séries do Ensino Fundamental de Foz do Iguaçu – PR. O instru-
mento (questionário) compreende questões objetivas fechadas

e abertas e esta sendo aplicado diretamente pelo pesquisador
para 10 alunos de cada turma e para o professor da turma,
durante as aulas de EF, selecionando aleatoriamente, onde o
pesquisador faz um breve comentário sobre o objetivo do estu-
do, bem como lê e explica todas as perguntas. A análise dos
dados foi realizada através de uma estatística descritiva da por-
centagem das respostas obtidas nos questionários. 
Estamos constatando neste estudo, que em muitas escolas os
professores preferem abandonar seus alunos a própria sorte,
intervindo apenas durante a formação dos times. É triste cons-
tatar e se deparar que o procedimento de “dar a bola e separar
as equipes” ainda predomina, e que a maioria dos professores
não colocam em prática as mudanças (criatividade no ensino) a
que tanto e a muito se fala. Esta conduta alienada por parte
dos professores, se mostra suicida, pois, estes mesmos alunos
quando adultos, certamente terão uma opinião depreciativa em
relação à EF, e já são muitas as propostas que tratam em
excluir ou diminuir esta matéria dos currículos escolas. 
Esta se observando que a grande parte dos professores, apesar
de considerarem o basquetebol importante para seus alunos,
pouco ou não utiliza a modalidade durante suas aulas de EF, o
que fica evidente nas respostas a insatisfação da maioria dos
alunos com a forma que esta modalidade vem sendo oportuni-
zada. Esperamos que este estudo sirva de alerta para que ocor-
ram mudanças de fato no sentido de tornar as aulas de EF um
espaço para tudo e para todos. É uma questão de gestão. 

Palavras chave: Educação Física, Basquetebol, Desporto Escolar.

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE ESFORÇO DO
BASQUETEBOL EM PORTUGAL. ESTUDO DESENVOLVIDO EM JOGA-
DORES DE ALTO NÍVEL DE CADETES E SENIORES MASCULINOS

R. Veloso, E. Brandão & M. Janeira
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Os objectivos do presente estudo foram os seguintes: (i)
Estabelecer o perfil das respostas dos jogadores relativamente
às exigências do jogo, através dos indicadores de tempo e
movimento, (ii) elaborar os perfis configuracionais distintos
dos jogadores Bases, Extremos e Postes em função dos ATM e
(iii) comparar os valores estruturais do esforço do jogador de
Basquetebol Português por posição específica em função do
escalão etário/nível competitivo.
A amostra foi constituída por 6 jogos oficiais relativos à época
2002/03, do escalão masculino de Sénior (Selecção Nacional) e
Cadete (Centro de Alto Rendimento Porto), totalizando uma
amostra de 6 Bases, 12 Extremos e 12 Postes.
A metodologia compreendeu a recolha e análise através de
vídeo e registo em fichas de observação. Para a quantificação de
cada um dos indicadores de ATM observadas foram determina-
dos os valores médios e respectivos desvios padrões. Os testes
de comparação de médias entre escalões/nível competitivo
(Cadetes vs. Seniores) foram efectuados a partir do t-teste de
medidas independentes. A comparação de médias entre posi-
ções específicas do jogo (Bases, Extremos e Postes) foi efectua-
da a partir da ANOVA, com recurso ao teste F de Scheffé para
comparação à posteriori. Para os Tempos de Acção e de Pausa
recorreu-se a tabelas de frequência agrupadas em classes.
Os resultados sugerem o seguinte quadro de conclusões: (1) O
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padrão de esforço do atleta de Basquetebol é do tipo intermi-
tente, em virtude do carácter aleatório da duração dos tempos
de acção e de pausa. (i) a distância média percorrida por um
jogador Cadete é de 3738,37m e de um jogador Sénior é de
3037,59m sendo preferencialmente utilizados deslocamentos
de intensidades moderadas (Lento e Médio); (ii) o maior
número de acções e recuperações são de duração reduzida. (2)
Os Saltos revelam uma semelhança estrutural no esforço exigi-
do aos jogadores. (3) Existem diferenças relevantes entre Bases
e Postes no que se refere à distância média total percorrida em
jogo. Postes os que percorrem maiores distâncias a intensida-
des médias e os Extremos a rápida. Os deslocamentos a passo
e do tipo lento não estabelecem uma hierarquia posicional
específica. (4) Assim, podemos afirmar que o jogo dos mais
jovens é mais “ingénuo”, com tempos de ataque mais curtos e
um maior número de perdas de bola (com e sem lançamento).
Por outro lado, o jogo dos Seniores tem evoluído numa ideia de
rentabilidade do esforço e maior objectividade das acções. Estes
factos conferem a ideia de progressão do nível de jogo de um
escalão de formação para a alta competição.

O ENSINO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS 
NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Roberta Freitas Lemos, Carolina Costa Monteiro &
Thatiana Aguiar Freire
Núcleos de Formação do Programa FINASA/Esportes e Projeto Esporte
Talento (Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São
Paulo/Instituto Ayrton Senna)

O objetivo desse trabalho é apresentar a utilização de uma pro-
posta metodológica de ensino-aprendizagem das Modalidades
Esportivas Coletivas (MEC) que possibilita o desenvolvimento
de competências, na perspectiva da educação integral. As MEC
são atividades ricas em situações imprevisíveis e configuram-se
a partir da dimensão tática, características essas, fundamentais
no processo de iniciação esportiva. Nesse sentido, Garganta
(1998b) elaborou um modelo de iniciação organizado em fases
baseadas na progressão das relações que a criança enfrenta no
jogo. Estas fases vão desde a relação do “eu-bola” até “eu-bola-
equipe-adversário”. Além dessas inerências, esse grupo de
modalidades constitui um meio formativo por excelência, que
desenvolve competências em vários planos, o que caminha
junto ao princípio de que a formação integral da criança deve
ser foco do processo de iniciação esportiva. É possível entender
a educação integral a partir do desenvolvimento de competên-
cias relacionadas a quatro pilares: aprender a ser (competências
pessoais), aprender a conviver (competências sociais), aprender
a conhecer (competências cognitivas), aprender a fazer (compe-
tências produtivas), apresentados no Relatório da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século 21, da UNESCO. A
integração dessas duas perspectivas possibilita a educação inte-
gral através de um processo de iniciação nas MEC. Em uma
situação de interceptação da bola, por exemplo, é possível
desenvolver competências pessoais como: ter iniciativa e desa-
fiar-se; competências sociais, como: co-responsabilizar-se e per-
ceber o outro; competências cognitivas, como: identificar e ana-
lisar a situação e competências produtivas, como: agir favora-
velmente a sua equipe e combinar habilidades motoras. 

Palavras-chave: Educação Integral; Iniciação Esportiva;
Modalidades Esportivas Coletivas

ESTUDO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE OBSERVAÇÃO DO EFEITO
DO SERVIÇO E DA RECEPÇÃO, EM VOLEIBOL MASCULINO DE ELITE

Rosa Lima & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto 

Nas últimas décadas, o jogo de voleibol foi sujeito a algumas
alterações regulamentares (FIVB, 1999), nomeadamente a
introdução do jogador libero e a implementação de um novo
sistema de pontuação, que interferiram nas suas características
e tendências evolutivas. O objectivo do presente estudo preten-
de comparar diferentes sistemas de observação, que são utiliza-
dos para avaliar a efeito das acções de serviço e de recepção, e
verificar o nível de adequação, de cada um deles, ao jogo do
Voleibol actual. Os sistemas de observação utilizados foram o
de Sawula (1978), o de Coleman (1985), o SOS-vgs
(Moutinho, 1993), o Data Volley (FIVB) e o de Maia &
Mesquita (2006). Com o intuito de garantir ao máximo a fiabi-
lidade das observações, todas as imagens foram digitalizadas, a
amostra é constituída por 1308 acções de jogo, tendo sido
registados 710 serviços e 598 recepções de serviço, a fiabilida-
de da observação mostrou valores acima do limite mínimo esti-
pulado pela literatura (valor mínimo 96,4% e máximo de
100%), o tratamento estatístico dos dados foi efectuado através
da estatística descritiva e estatística inferencial com o cálculo
do qui-quadrado. Os resultados obtidos possibilitam-nos afir-
mar que o sistema Data Volley (FIVB) e o de Maia & Mesquita
(2006) são os que mais se adequam às características do jogo
de Voleibol actual, para a avaliação do efeito das acções de ser-
viço e recepção. Esta constatação deve-se ao facto de nestes
dois sistemas, a variável critério na analise do efeito, ser as
opções de ataque que a recepção directamente, e o serviço indi-
rectamente e em sentido contrário, proporcionam ao distribui-
dor. Em contrapartida, desconsideram o tempo de ataque e a
zona de distribuição, variáveis critério nos sistemas de Sawula
(1978), de Coleman (1985) e SOS-vgs (Moutinho, 1993), que
progressivamente têm vindo a mostrar menor poder discrimi-
natório no efeito do serviço e da recepção. De facto, com a evo-
lução do jogo, o efeito da recepção é balizada, cada vez mais ao
nível das opções de ataque que proporciona ao distribuidor e
menos pela zona de envio da bola e pelo seu efeito ao nível dos
tempos de ataque. Estes resultados mostram relevância, não
só, para o domínio da investigação, como também no domínio
da prática, porquanto o treino do serviço e da recepção deve se
orientar pelos factores que mais contribuem no jogo de
Voleibol actual para o incremento do rendimento dos jogadores
e das equipas.

LÓGICA ACONTECIMENTAL EM VOLEIBOL. ANÁLISE DA PERCEN-
TAGEM DE OCORRÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS DE JOGO SEGUN-
DO O EFEITO OBTIDO

Rui Marcelino Oliveira & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto
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De todos os Jogos Desportivos Colectivos, o Voleibol é aquele
que possui uma estrutura externa mais determinista (Parlebas,
1988; Grosgeorge, 1990; Dufour, 1993), podendo-se encontrar,
com alguma facilidade, sequências de jogo que consubstanciam
uma lógica externa de desenvolvimento (Parlebas, 1981). A
nível temporal, inicia-se com a realização do Serviço, seguido
da Recepção, Distribuição, Ataque, Bloco, Defesa e
Distribuição. A partir desse momento, ambas equipas entram
num fluxo de jogo ou sequência cíclica (Selinger and
Ackermann-Blount, 1986; Fraser, 1988; Beal, 1989; Hippolyte
et al., 1993; Beal, 2002), que finaliza quando uma das equipas
perde o ponto. Com este estudo pretendeu-se (i) estabelecer a
lógica acontecimental do Voleibol de elevado rendimento com-
petitivo e (ii) identificar as percentagens de ocorrências de
todos procedimentos de jogo, segundo o efeito e/ou a qualida-
de das execuções. Para o efeito foram avaliadas 70 419 acções
de jogo referentes a 550 sets da Liga Mundial 2005. Os dados
foram recolhidos com o “Volleyball Information System” (VIS)
(FIVB, 2000), versão 1.95 de 14 Março 2002, e a fiabilidade foi
comprovada através da percentagem de acordos inter-observa-
dor e do indicie de fiabilidade de Kappa. Os principais resulta-
dos indicam que (i) as equipas conquistam um ponto de servi-
ço por cada quatro serviços falhados, (ii) a percentagem de
erros na recepção ronda os seis por cento, (iii) ao nível da dis-
tribuição apenas se observa um erro em cada cem execuções,
(iv) em cada dois ataques as equipas ganham um ponto, (v) as
equipas, ao nível do bloco, perdem mais pontos (41,86%) do
que os que ganham (18,22%), (vi) aproximadamente, uma em
cada três defesas resulta em perda de ponto. 

ANÁLISE NOTACIONAL EM PORTUGAL. INVESTIGAÇÃO PRODUZIDA
NAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

Rui Marcelino Oliveira & Isabel Mesquita
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A análise notacional em desporto é uma das áreas de investiga-
ção, em ciências do desporto, com rigor científico, que assume
importância primordial no desenvolvimento das diversas moda-
lidades (Moutinho, 2000; Borrie et al., 2002; Hughes and
Bartlett, 2002b; Lees, 2002; Duthie et al., 2003; Hughes and
Franks, 2004). Com este trabalho pretendeu-se conhecer as
características – número por modalidade, nível de dissertação, e
particulares das amostras - das dissertações académicas, que
recorreram à análise notacional como metodologia de investiga-
ção, apresentadas e defendidas em instituições de ensino supe-
rior em Portugal (Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto (FADEUP), Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade Técnica de Lisboa (FMH) e Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro (UTAD)). Os dados foram recolhidos
directamente (FADEUP e UTAD) e através dos sítios da
Internet das instituições (FMH). O período de análise foi de
1990 até Novembro de 2006. Os principais resultados mostram
que (i) é na FADEUP que se encontra o maior número de tra-
balhos, (ii) o futebol é a modalidade mais investigada, (iii) ape-
sar de haver um maior número de dissertações de licenciatura,
as dissertações de mestrado têm aumentado de número desde
2003, (iv) a maioria das investigações foi efectuada em seniores
masculinos.  

A PERIODIZAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS SENIORES FEMININOS
EM BASQUETEBOL: ESTUDO DE CASO DO PLANEAMENTO AO
LONGO DE TRÊS ÉPOCAS DE UM TREINADOR DE REFERÊNCIA

Rui Daniel Moreira, Dimas Pinto & Amândio Graça
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Neste estudo, pretendemos efectuar uma análise da dinâmica
das estruturas de treino de basquetebol (cargas, métodos e
conteúdos) utilizadas por um treinador de referência em
Portugal. 
Foram definidos os seguintes objectivos: Descrever e interpre-
tar as variações na carga de treino e de competição, mensais e
de microciclo, ao longo de cada uma das três épocas; Descrever
e interpretar as variações, mensais e de microciclo, nos méto-
dos de treino utilizados ao longo de cada uma das três tempo-
radas; Descrever e interpretar as variações, mensais e de micro-
ciclo, nos conteúdos de treino utilizados ao longo de cada uma
das temporadas; Comparar as variações mensais e de microci-
clos das cargas de treino ao longo das três épocas; Comparar
graficamente as variações mensais e de microciclos em todas as
estruturas anteriores.
Para tal, foram analisadas 488 sessões de treino e 116 jogos de
basquetebol referentes à época de 98/99, 99/00 e 00/01, atra-
vés de uma análise documental do tipo descritivo – comparati-
vo dos dossiers de treino. 
Para a descrição dos resultados foram utilizados valores médios
e absolutos. O software utilizado foi o “Microsoft Excel –
2003”.
No conjunto das três épocas desportivas, a carga de treino foi
de 52455 minutos, num total de 488 unidades de treino, agru-
padas em 135 microciclos. Verificou-se uma igualdade do volu-
me de minutos utilizados nos métodos baseados no jogo
(27018 minutos), com o volume, em minutos, dos métodos
não baseados no jogo (25921 minutos). Verificou-se uma supe-
rioridade de volume do treino da técnica individual ofensiva
sobre os restantes tipos de treino técnico. O treino dos funda-
mentos tácticos colectivos suplantou o volume atribuído ao
jogo reduzido e ao jogo dirigido. O Treino Físico revelou volu-
mes muito baixos ao longo das temporadas, dando a perceber
um perfil de treino mais integrado nos restantes conteúdos.

A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO NOS ESCALÕES DE
FORMAÇÃO: ESTUDO DE CASO DAS ASSOCIAÇÕES DE BASQUETE-
BOL DE AVEIRO E PORTO

Rui Manuel Oliveira & Amândio Graça
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

O desporto ocupa cada vez mais um lugar de destaque no
desenvolvimento e formação das crianças e jovens. Partindo
deste pressuposto, e constatando que os factores relacionados
com a competição são os que mais dúvidas suscitam nos inves-
tigadores desta área cientifica, parece-nos fundamental perce-
ber que tendências organizativas segue o nosso desporto para
os mais jovens. Assim, é objectivo central do nosso estudo rea-
lizar um estudo de caso onde se analisem as concepções do
Director Técnico Regional (DTR) da Associação de Basquetebol
de Aveiro (ABA), e do DTR da Associação de Basquetebol do
Porto (ABP) Porto, acerca da organização, estruturação e opera-
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cionalização dos quadros competitivos. São ainda objectivos
deste estudo averiguar se as reflexões expressas pelos mesmos
estão em conformidade com a literatura revista e também com
o que se passa nas respectivas associações. Foram realizadas
entrevistas mistas semi-estruturadas a ambos os DTR’s e ainda
efectuada uma análise ao Relatório de Actividades 2005/2006
de cada uma das associações estudadas. Concluída a colecta de
dados estes forem analisados e apresentados segundo as cate-
gorias pré-definidas. A análise e discussão dos dados permiti-
ram concluir que (1) à excepção do mini-basquetebol, o siste-
ma competitivo é estruturado de forma semelhante, seguindo
os mesmos princípios, para todos os escalões; (2) não se verifi-
ca em nenhuma das associações analisadas a existência de com-
petições multilaterais; (3) a organização do sistema competiti-
vo nas duas associações analisadas não é delineada pela
Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB); (4) o numero de
atletas e/ou equipas premiadas desportivamente é muito restri-
to; (5) a nível regional e em ambas associações estudadas, exis-
te um maior numero de competições nos escalões inferiores do
que nos escalões superiores; (6) as oportunidades de participa-
ção competitiva das crianças e jovens são maioritariamente pro-
movidas pelas associações, verificando-se pouca iniciativa por
parte dos clubes; (7) existe um abandono precoce da modalida-
de, uma vez que se verifica uma diminuição acentuada do
número de equipas e atletas do escalão de iniciados para o
escalão de juniores; (8) de acordo com o actual sistema de
competições para crianças e jovens o resultado desportivo tem
um papel crucial, despromovendo a vertente educativa do des-
porto; (9) verifica-se que a realidade prática das associações
ainda não está em conformidade com a generalidade das ideias
defendidas pelos DTR’s. A principal limitação do presente estu-
do prende-se com o facto de se ter analisado a realidade de
apenas duas associações, sendo por isso interessante que num
futuro estudo se englobassem todas as associações, de forma a
que se obtenha uma visão mais concreta da realidade do siste-
ma competitivo do basquetebol em Portugal. Além disso, seria
fundamental perceber quais as percepções das crianças e jovens
envolvidos na prática do basquetebol, relativamente às compe-
tições em que participam.

Palavras-chave: Basquetebol, competição, sistema competitivo,
formação desportiva

CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO TREINADOR NA REUNIÃO
DE PREPARAÇÃO PARA A COMPETIÇÃO NO FUTEBOL

Rui Pacheco1, Amândio Graça2 & Júlio Garganta2

1 Escola de Futebol Hernâni Gonçalves – Porto
2 Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

A reunião de preparação para a competição representa um
momento chave na planificação estratégica da equipa no con-
fronto com a equipa adversária. Tendo um carácter fundamen-
talmente teórico, nela são considerados aspectos técnico-tácti-
cos, psicológicos e organizativos, respeitantes às duas equipas
em confronto (Castelo, 2000). No presente estudo pretende-se
caracterizar os conteúdos transmitidos pelos treinadores aos
jogadores, na reunião de preparação da equipa para a competi-
ção no Futebol, no escalão de seniores masculinos, no sentido
de indagar se existem diferenças entre níveis competitivos dis-
tintos.

Foi realizado um estudo comparativo partindo de uma amostra
constituída por seis treinadores pertencentes a equipas classifi-
cadas no terço superior do campeonato nacional de Futebol da
1ª liga e seis treinadores pertencentes a equipas que disputam
os lugares cimeiros do campeonato nacional de Futebol da 2ª
divisão-B. Procedeu-se à realização de uma entrevista para cada
um dos treinadores, antes da realização da reunião de prepara-
ção da equipa para a competição, tendo-se posteriormente pro-
cedido à gravação áudio do conteúdo das referidas comunica-
ções. Através da técnica de análise de conteúdo e da sua codifi-
cação em categorias, com base no SAPCI (Systematic Analysis
of Pedagogical Content Interventions), desenvolvido por
Gilbert et al. (1999), procurou-se verificar se existem diferen-
ças significativas nos conteúdos dominantes, transmitidos aos
jogadores para os dois grupos de treinadores. Como medidas
estatísticas, foram utilizadas a média, o desvio-padrão e a per-
centagem das diferentes variáveis. Recorremos à utilização do
teste não-paramétrico de medidas independentes Mann-
Whithney, por forma a indagar o nível de significância das dife-
renças encontradas para os grupos em estudo.
O conteúdo das informações transmitidas pelos treinadores
incide fundamentalmente na dominante estratégico-táctica
(60.2%), seguidas das outras dominantes do rendimento des-
portivo (20.1%) e da dominante psicológica (16.8%). A estru-
tura da instrução transmitida pelos treinadores assenta domi-
nantemente na variável prescritiva (56.4.%) e é dirigida para
toda a equipa (61.8%). Quando comparados os conteúdos das
instruções transmitidas entre os treinadores das duas divisões
em estudo, verifica-se que há uma grande similaridade (60%)
na importância atribuída à dominante estratégico-táctica. No
entanto, os treinadores da 2ª Divisão – B atribuem uma impor-
tância maior à dominante psicológica, enquanto que os treina-
dores da 1ª Liga conferem um maior relevo à dominante técni-
ca e às outras dominantes do rendimento desportivo, assim
como às características relativas à equipa adversária. O presen-
te estudo permite concluir que o conteúdo das informações
transmitidas pelos treinadores aos jogadores, incide fundamen-
talmente na dominante estratégico-táctica (60%), assenta na
variável prescritiva (56%) e é dirigido para toda a equipa
(62%). As reuniões têm uma duração média de vinte minutos e
realizam-se cerca de duas horas antes do início da competição.

PERCEPÇÃO DOS REFERENTES VISUAIS NA TO M A DA DE DECISÃO
DO GUA R DA-REDES DE FUTEBOL FACE AO MARCADOR DO PENALT I

Rui Pedro & Júlio Garganta
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

O presente estudo tem como objectivo averiguar a percepção
do foco visual e dos referentes visuais determinantes na toma-
da de decisão e antecipação do guarda-redes de Futebol face ao
marcador do penalti.
A amostra integra 38 guarda-redes de Futebol da Superliga, da
Liga de Honra e da 2ª Divisão B da Federação Portuguesa de
Futebol, que responderam a um questionário, onde se preten-
dia aceder a informação relativa ao (s) alvo (s) da fixação do
foco visual do guarda-redes face ao jogador que executa o
penalti e à classificação que os guarda-redes atribuem aos refe-
rentes visuais que estão na base da tomada de decisão e anteci-
pação do guarda-redes em resposta à marcação do penalti.
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Os resultados mostram que os guarda-redes fixam o foco visual
predominantemente no jogador como um todo (30,8%), na
mancha jogador/bola (19,2%) e no jogador como um
todo+olhos/cara (15,4%), verificando-se diferenças nas per-
centagens da fixação do foco visual em função do nível compe-
titivo e da experiência profissional, embora não estatisticamen-
te significativas.
Relativamente aos referentes visuais que estão na base da
tomada de decisão e antecipação do guarda-redes face ao penal-
ti, estes classificaram: “muito importante/importante”, o olhar
(44,7%); “importante”, a posição da bacia no momento do con-
tacto com a bola (44,7%), a trajectória da corrida de aproxima-
ção à bola (42%) e a trajectória da perna de remate em relação
à perna de apoio (39,5%) e “pouco importante”, a colocação do
pé de apoio em relação à bola (39,5%). Foram encontradas
diferenças nas percentagens de classificação dos referentes
visuais em função do nível competitivo e da experiência profis-
sional, apesar de não se terem revelado estatisticamente signifi-
cativas.

Palavras-chave: Futebol, guarda-redes, penalti, tomada de deci-
são, antecipação, foco visual, referentes visuais

CONCEPÇÕES DOS TREINADORES ACERCA DOS CONHECIMENTOS
E COMPETÊNCIAS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DE ACORDO COM O
SEXO E A EXPERIÊNCIA

Rui Resende1 & Isabel Mesquita2, Juan Fernandez3

1 Instituto Superior da Maia; 2 Universidade do Porto, Faculdade de
Desporto; 3 Universidade da Coruña –INEF da Galicia

O presente estudo teve como objectivo analisar as concepções
dos treinadores acerca do perfil de conhecimentos e competên-
cias, que os mesmos devem possuir para o exercício da função,
em função do sexo e da experiência profissional. A amostra foi
constituída por 230 treinadores de Voleibol representando
47,7% do universo de treinadores em Portugal nas épocas de
2004/2005 e 2006/2007. Para a recolha dos dados foi aplicado
um questionário, tipo escala de Likert de 5 níveis, composto por
58 questões, sobre competências e conhecimentos exigidas ao
exercício da actividade de treinador. Com o intuito de reduzir o
número de variáveis realizou-se previamente uma Análise
Factorial pelo método das componentes principais em rotação
obliqua, tendo sido a análise da consistência interna dos facto-
res extraída através do Alpha de Cronbach. A análise factorial
permitiu extrair 8 factores, a partir dos quais, se estabeleceu a
comparação em função do género (T Teste para medidas inde-
pendentes) e da experiência profissional (One way Anova), com
um nível de significância de 5%. Os factores considerados
foram: (1) Conhecimentos de psicopedagogia; (2) Conhecimentos de
metodologia do treino; (3) Conhecimentos sobre os fundamentos
do comportamento motor; (4) Gestão do desporto; (5)
Conhecimentos didácticos; (6) Competências de formação; (7)
Conhecimentos sobre os fenómenos sociais do desporto; (8)
Conhecimentos sobre a implementação de decisões dinâmicas.
Os resultados mostraram que os treinadores do sexo masculino
consideram mais importantes os conhecimentos relativos às
Competências de formação (p=0.028). Os treinadores do sexo
feminino consideram mais importantes os Conhecimentos sobre a
implementação de decisões dinâmicas (p=0,001) e sobre os

Conhecimentos didácticos (p=0,041). Ao nível da experiência pro-
fissional os treinadores experientes (entre 5 e 9 anos) atribuem
menor importância do que os treinadores muito experientes
("10 anos) aos Conhecimentos sobre os fundamentos do comporta-
mento motor (p=0,002). Os treinadores inexperientes (!4 anos) e os
muito experientes ("10 anos) atribuem maior importância aos
Conhecimentos sobre os fenómenos sociais do desporto em relação aos
treinadores experientes (p=0.003 e p=0.014, respectivamen-
te). O presente estudo sugere que o género e a experiência pro-
fissional não interferem substancialmente nas concepções dos
treinadores acerca das competências e conhecimentos, que os
mesmos devem possuir para o exercício qualificado da função.

Palavras-chave: Treinador; Conhecimentos e Competências;
Voleibol Género; Experiência Profissional

A TOMADA DE DECISÃO NO HÓQUEI EM PATINS: ESTUDO COMPA-
RATIVO ENTRE ATLETAS DA 1ª E DA 2ª DIVISÃO, EM SITUAÇÕES DE
CONTRA-ATAQUE

Rui Silva, Manuel Botelho & Olga Vasconcelos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Os processos cognitivos, como a tomada de decisão, têm sido
estudados no desporto como sendo elaborações mentais basea-
das memórias armazenadas que posteriormente são implemen-
tadas pelas estruturas executivas (Araújo, 2005). Por outro
lado, a investigação tem tornado possível verificar que a relação
geral entre as situações de treino e a posterior aplicação no
jogo não é linear, sendo condicionada pela especificidade das
situações que se verificam na competição (Júlio e Araújo,
2005).
É aqui que começa a nossa intenção de analisar a tomada de
decisão à luz de uma perspectiva ecológica. Para tal construí-
mos um instrumento (teste) que nos permitisse avaliar a quali-
dade da tomada de decisão ofensiva nomeadamente em situa-
ções de contra-ataque. O teste baseou-se em situações reais de
contra-ataque de jogos de alto nível e era inicialmente compos-
to por 19 situações, das quais apenas 15 foram validadas pelos
peritos, passando esse a ser o número final de situações do
teste. Depois, segundo o protocolo estabelecido, foi aplicado a
uma amostra de 57 atletas, dos quais 29 jogam na 1ª divisão e
os restantes 28 na 2ª divisão. Comparamos os resultados obti-
dos em função da divisão, do posto específico (posição) e dos
anos de experiência como jogadores de Hóquei em Patins.
Após a análise dos dados constatamos que os atletas de 1ª divi-
são foram, de uma forma geral, os que obtiveram melhores
resultados. No que concerne ao posto específico foram os defe-
sas/médios que conseguiram as melhores cotações. 
Pareceu-nos também que o facto de alguns resultados serem
algo dúbios não muito significativos está ligado a factores
como a dimensão da amostra e características do teste, pelo
que recomendamos a realização de estudos de maior dimensão
e alguns ajustes ao instrumento elaborado.
A investigação e o progresso são factores de eminente impor-
tância no desenvolvimento do Hóquei em Patins, pelo que
esperamos que este estudo para tal contribua.
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RELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE SALIDA DE LA PELOTA EN EL
SERVICIO PLANO EN TENIS Y LA VARIABILIDAD DEL RESULTADO:
UN ESTUDIO DE CASO

Ruperto Menayo Antúnez1, Francisco J. Moreno
Hernández2 & Juan Pedro Fuentes García1

1 Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad de Extremadura 
2 Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad Miguel Hernández de
Elche

En este documento, se presentan los resultados obtenidos en
un estudio exploratorio, que muestra las relaciones encontra-
das entre la velocidad de salida de la pelota en el servicio en
tenis y la variabilidad encontrada en su resultado. En concreto,
se mide la variabilidad espacial en cada secuencia de golpeos,
tomando como referencia un punto teórico del cuadro de servi-
cio donde debería caer la pelota. El jugador, realizó un total de
60 servicios, distribuidos en 4 series, compuestas cada una de
ellas por 10 golpeos, a excepción del pre-test y del post-test, en
los cuales se ejecutaron 20 servicios. En dichas series, el tenis-
ta tuvo que adaptarse a distintos requerimientos relacionados
con la potencia de golpeo, de manera que se registraron las
velocidades de salida de la pelota con un radar, solicitándole
golpeos a las máximas y a las mínimas potencias posibles, así
como a la potencia normal de golpeo de su primer servicio.
Finalmente, se midió la precisión alcanzada en los servicios a
través de los parámetros del error espacial, mediante un siste-
ma de digitalización. De este modo, a través de los resultados
presentados, se observan los efectos producidos por los distin-
tos requerimientos de velocidad en la salida de la pelota sobre
el rendimiento alcanzado en este golpe, en aportando informa-
ción relevante, a considerar para el diseño de tareas de aprendi-
zaje relacionadas con el servicio en tenis. 

EFECTOS DE LA PRÁCTICA EN CONDICIONES DE VARIABILIDAD
DEL SERVICIO PLANO EN TENIS SOBRE EL RENDIMIENTO OBTENI-
DO: UN ESTUDIO DE CASO

Ruperto Menayo Antúnez1, Francisco J. Moreno
Hernández2 & Juan Pedro Fuentes García1

1 Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad de Extremadura 
2 Facultad de Ciencias del Deporte - Universidad Miguel Hernández de
Elche

En este documento, se presentan los resultados obtenidos en
un estudio exploratorio, que trata de comprobar cómo se pro-
duce la adaptación de un jugador de tenis a la práctica del ser-
vicio plano en condiciones de variabilidad. En concreto, se
manipulan las condiciones instrumentales para su ejecución,
con el fin de comprobar sus efectos sobre el rendimiento alcan-
zado en los golpeos a través de la medida de la precisión alcan-
zada. El jugador, realizó un total de 140 servicios, distribuidos
en 12 series de aprendizaje, compuestas cada una de ellas por
10 golpeos, a excepción del pre-test y del post-test, en los cua-
les se ejecutaron 20 servicios. En dichas series, se modificaron
las condiciones de ejecución, de manera que el tenista tuvo que
adaptarse a distintos requerimientos relacionados con las velo-
cidades de golpeo, así como con los materiales empleados -
raquetas y pelotas de diversas características físicas-. Mediante

la introducción de estas modificaciones se pretendía producir
perturbaciones que afectaran al patrón de movimiento del
gesto, forzando al tenista a adaptarse a condiciones de práctica
novedosas para él. Finalmente, se midió la precisión alcanzada
en los servicios a través de los parámetros del error espacial,
mediante un sistema de digitalización. Así, a través de los
resultados presentados, se observan los efectos producidos por
la alteración de las condiciones de práctica sobre el rendimien-
to alcanzado en este golpe, aportando información relevante, a
considerar para el diseño de tareas de aprendizaje relacionadas
con el servicio en tenis. 

ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL LANZAMIENTO A CANASTA EN LA
LIGA E.B.A.

S. J. Ibáñez1, J. García1, M. Cañadas1, M. Moreno1, A.
Lorenzo2 & M. Gómez2

1 Facultad Ciencias del Deporte - Universidad Extremadura; 2 Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - Universidad Politécni-
ca de Madrid

El objeto del presente estudio es analizar la eficacia de los lan-
zamientos a canasta que se producen en la liga E.B.A. (liga
semiprofesional española). Este trabajo examina la relación
existente entre la eficacia del tiro a canasta y una serie de varia-
bles registradas durante la acción del lanzamiento. Las varia-
bles recogidas en cada lanzamiento a canasta fueron: i) cuarto,
ii) gestoforma, iii) presión defensiva, iv) zona del campo, v) rol
del jugador que lanza y vi) la acción previa que realiza.
Siguiendo los pasos de la metodología observacional, se defi-
nieron las variables de estudio, así como las categorías de cada
variable (Ibáñez, S. J.; Martínez, B.; Feu, S., & Lozano, A.,
2002).
La muestra estuvo constituida por 53 partidos de la liga E.B.A..
Se registraron un total de 8872 lanzamientos (167,40±21,45).
El 25,6% de los lanzamientos analizados fueron de 1 punto, el
53,9% de 2 puntos y el 20,5% de 3 puntos. Tras un primer aná-
lisis exploratorio, se segmentó el archivo de datos para analizar
de forma independiente los lanzamientos de 1 punto y los de 2
y 3 puntos, por las características especiales de estos.
El estudio de los resultados nos muestra que en los lanzamien-
tos de 1 punto sólo existe relación entre la eficacia y el rol del
jugador que lo realiza (p < .05), con una asociación entre las
categorías de ambas variables (C = .096, p < .05). Tras analizar
los residuos tipificados corregidos, apreciamos esta asociación,
los jugadores con el rol de base tienen una mayor eficacia que
los pívots lanzando tiros libres. Los resultados obtenidos tras
analizar los lanzamientos de campo, lanzamientos de 2 y 3
puntos, nos muestran las siguientes relaciones: i) Existe rela-
ción entre la eficacia  y la gestoforma (p < .01), encontrando
una asociación entre las categorías de estas variables (C =
.229, p < .05); ii) existe relación entre la eficacia y la presión
defensiva (p < .01), con una  asociación entre las categorías de
estas variables (C = .817, p < .05); iii) existe relación entre la
eficacia  y la zona del lanzamiento (p < .01), encontrando una
asociación entre las categorías de esta variable (C = .327, p <
.05); iv) existe relación entre la eficacia  y la rol del jugador (p
< .01), encontramos una asociación entre las categorías de esta
variable (C = .107, p < .05); v) existe relación entre la eficacia
y la acción previa (p < .01), con una asociación entre las cate-
gorías de esta variable (C =  .191, p < .05). 
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EFECTO DE LA FATIGA EN LOS ESTADÍSTICOS DISCRIMINANTES
EN LA LIGA SUB 20

S. J. Ibáñez1, J. García1, M. Cañadas1, M. Moreno1, J.
Sampaio, J2 & E. Ortega3

1 Facultad Ciencias del Deporte - Universidad Extremadura; 2
Departamento de Desporto - Universidad de Tras-os-Montes e Alto
Douro; 3 Universidad Católica San Antonio de Murcia

El objetivo del presente estudio es determinar qué estadísticos
descriptivos discriminan entre victoria-derrota en la liga
sub´20 española y su relación con la fatiga acumulada. La liga
sub´20 es una competición que se desarrolla en concentracio-
nes de tres partidos. Las variables registradas fueron, además
de las estadísticas oficiales de la competición, la orden de los
partidos disputados y la clasificación final. La muestra estuvo
constituida por 108 partidos, de serie A y serie B. Los datos
fueron obtenidos a través de la web de la Federación Española
de Baloncesto. 
Los resultados ponen de manifiesto la relación existente entre
el CEO y la clasificación final de los equipos (Ú = -.458, p <
.01). Los equipos mejores clasificados consiguen más puntos
por posesión de balón. El análisis discriminante nos permitió
encontrar una función que discrimina entre los equipos gana-
dores y perdedores en el primer partido de competición y el
tercer partido de competición, no hallándola en los segundos
partidos de la competición. Esta función explica el 83,3% de
los casos en los primeros partidos y el 94,4% en los terceros.
Los estadísticos de juego que discriminan a los equipos en el
primer partido son: rebotes defensivos (SC = -.42), los tiros
de dos convertidos (SC = .36) y asistencias (SC = .33). Estos
datos coinciden con los encontrados en los estudios que anali-
zan la categoría júnior (Ibañez et al, 2003). Sampaio et al,
2004). Durante el segundo partido no existe ninguna función
que permita discriminar entre ganadores y perdedores. En el
tercer encuentro las estadísticas que discriminan a los equipos
fueron los rebotes defensivos (SC = .58), asistencias (SC =
.46), tiros de tres convertidos (SC = .40) y tiros de dos conver-
tidos (SC = .39). La acumulación de varios partidos, y por
tanto la aparición de la fatiga, incide en los estadísticos que
diferencian a los mejores de los peores equipos.  Al descender
la intensidad de la defensa los tiros de dos y tres son más
cómodos, las asistencias son más fáciles de conseguir. Los peo-
res equipos tienen porcentajes de lanzamientos inferiores favo-
reciendo el rebote defensivo. 

A ATENÇÃO NOS JOGADORES DE PÓLO AQUÁTICO

S. Silva, R. J. Fernandes, A. M. Fonseca & J. P. Vilas-Boas;
C. Dias
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A Psicologia é hoje reconhecida e aceite como sendo funda-
mental para a preparação dos nadadores em geral e dos jogado-
res de Pólo Aquático (PA) em particular. Reforçando esta afir-
mação, sabe-se que em Portugal, desde os finais da década de
80, a Psicologia se encontra ao serviço do alto rendimento,
nomeadamente através da avaliação do desportista e do aconse-

lhamento do treino. As competências do foro psicológico são
consideradas decisivas, sendo unanimemente reconhecida a
necessidade de se recorrer quer à potenciação de variáveis emi-
nentemente individuais, quer ao condicionamento da dinâmica
do grupo de treino com vista a assegurar o reforço das primei-
ras e a facilitar a organização das diferentes actividades.
O presente estudo teve como principal objectivo identificar o
perfil atencional do jogador de PA português, assim como inda-
gar acerca das diferenças existentes entre géneros e escalões
competitivos. A amostra foi constituída por 172 jogadores, de
idades compreendidas entre os 16 e os 38 anos (21.0 ± 4.5
anos), pertencentes a clubes que disputavam o Campeonato
Nacional A1. Da amostra global, 121 (70,3%) eram do género
masculino e 51 (29,7%) do género feminino, pertencentes ao
escalão sénior (n=107, 62,2%) e júnior (n=75, 37,8 %). O ins-
trumento utilizado foi a versão reduzida do TAIS - Test of
Attentional and Interpersonal Style (Teste do Estilo Atencional e
Interpessoal) - (Nideffer,1976), adaptada para o PA por
Fonseca (2003). O teste é constituído por 14 itens agrupados
em 7 escalas: Atenção Ampla Externa, Atenção Ampla Interna,
Sobrecarga de Informação Externa, Sobrecarga de informação
Interna, Focalização Restrita/Estreita da Atenção, Atenção
Reduzida e Controlo. 
De um modo geral, a análise dos resultados permitiu concluir
que o jogador de PA apresenta um tipo de atenção que se
caracteriza por uma grande flexibilidade, alternando entre a
atenção distribuída e a atenção focalizada, apesar de ser predo-
minantemente distribuída. Por outro lado, o estudo revelou
existirem diferenças significativas no que diz respeito ao géne-
ro e anos de prática, com os jogadores do género masculino e
os jogadores com mais anos de prática a apresentarem um esti-
lo atencional mais apropriado e eficaz. Por último, a amostra
total apresenta valores médios razoáveis no controlo atencio-
nal, não existindo, no entanto, diferenças significativas a este
nível em função do género e dos anos de prática.

Palavras-chave: Pólo Aquático, atenção, concentração, estilos
atencionais

ESTRESSE DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL DE CAMPO DO
NORTE DE MINAS GERAIS

Siomara A. Silva, José Rodrigo Gomes Oliveira & Erick
Godinho Silva
Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte. Montes Claros/MG 

O esporte coletivo é portador de valores e comprometimento
praticado com entrega, cometido às regras, integrador e ambi-
cioso dos mais altos resultados. Desta maneira, atletas expe-
rientes (profissionais) ou mesmo iniciantes e amadores, estão
sujeitos a fatores intervenientes no seu rendimento positivo ou
negativamente como o estresse psicológico. Assim, o objetivo
do estudo foi analisar a percepção do estresse dos atletas ama-
dores de futebol de campo da região do norte de Minas Gerais.
A amostra foi composta por 125 atletas do gênero masculino
com M=25,14±4,98 anos de idade e com tempo de experiência
no futebol de M=9,74±4,74 anos. O instrumento utilizado foi
o questionário de Brandão (2000). Os itens mais relevantes,
com influência positiva foram: “jogar em casa”
(M=1,82±1,77), seguido do item “saber que será titular com
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antecedência” (M=1,43±1,72); e os itens de influência negati-
va com maior relevância foram: “ser cortado no vestiário antes
do jogo” (M= -1,61±1,75), seguido do item “jogar em campo
ruim” (M= -1,34±1,87). Na visão do estresse como um fator
negativo (M=-0,29±0,77) apresentou-se baixa, significando a
não influência do estresse negativamente. O estudo nos mos-
trou que para esses atletas amadores de futebol de campo per-
ceber os fatores e situações estressantes apresentam relação
com os momentos pré-competitivos.  No entanto só um estudo
não é capaz de definir se estas situações estressoras interferem
no rendimento dos atletas. Sendo assim, são necessários estu-
dos de acompanhamento de atletas que testem técnicas que
minimizem a percepção ao estresse, não deixando que o estres-
se interfira no rendimento do atleta.

ESTRESSE EM ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO: UMA ANÁLISE
DA CATEGORIA INFANTO-JUVENIL DE MONTES CLAROS

Siomara A. Silva, Erick Godinho Silva, José Rodrigo G.
Oliveira & José S. de Queiroz
Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte. Montes Claros/MG

No futebol, o estudo do estresse tem um papel relevante, uma
vez que os atletas, em todas as categorias estão submetidos a
constantes pressões. O rendimento é uma preocupação constan-
te e o baixo desempenho em qualquer das capacidades de um
atleta pode gerar sérios comprometimentos nas partidas. A psi-
cologia do esporte busca interagir com as capacidades do rendi-
mento esportivo exigidas nos esportees para compreender o que
causa estresse para o atleta. Segundo Hocke n b u ry; Hocke n b u ry
(2001), o estresse é amplamente definido como um estado
emocional negativo que ocorre em resposta a eventos percebi-
dos como difíceis ou que excedem os recursos e as habilidades
da pessoa em lidar com eles. O presente estudo objetiva identi-
ficar as situações causadoras do estresse em praticantes de
Futebol de Campo da categoria Infanto-Juvenil de Montes
Claros. A amostra foi composta por 125 jogadores, de oito equi-
pes da região. O instrumento utilizado foi a “Lista dos Sintomas
de Stress Pré-Competitivo Infanto-Juvenil” (DE ROSE, 1998).
Os itens mais percebidos como estressantes foram, respectiva-
mente: “Sinto-me mais responsável”, sendo este o mais ex p r e s-
sivo para a maioria das equipes, seguido dos itens “No dia da
competição acordo mais cedo que o normal”, “Não vejo a hora
de competir”, “Fico ansioso”, “Tenho medo de cometer erros na
competição”. Os resultados demonstram que a situação de com-
petição é precedida como um estado de ansiedade destacando à
responsabilidade no desempenho, gerando estresse pré-compe-
titivo. Mas há necessidade de outros estudos abordando técni-
cas de relaxamento pré-competitivo e o comprometimento do
estresse no rendimento dos jogadores.

ANÁLISE DA PERFORMANCE EM PÓLO AQUÁTICO. INDICADORES
TÁCTICO-TÉCNICOS DE SUCESSO DO JOGO DE ELITE E RESULTA-
DOS OBTIDOS A PARTIR DA OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DO JOGO

Sofia Canossa1, Júlio Garganta2 & Francisco Argudo3

1 Colégio Liceal de Sta Mª de Lamas; 2 Faculdade de Desporto -
Universidade do Porto; 3 Universidade Católica San António, Múrcia

As origens do Pólo Aquático (PA) remontam à segunda metade
do sec. XIX, sendo considerada uma das mais antigas modali-
dades desportivas (Hart, 1978; Sarmento, 1989; Smith, 1989;
Sarmento, 1995; Argudo, 2000). É hoje praticado por todo o
mundo (Smith, 1989). Tendo surgido em Portugal no início do
século (1907), foi a segunda modalidade desportiva colectiva a
ser introduzida, imediatamente a seguir ao futebol (Sarmento,
1989). Depois de cem anos decorridos, desde a sua introdução
no nosso País, e após várias alterações regulamentares com a
respectiva evolução da modalidade a nível Internacional e
Nacional, tem-se vindo a observar um distanciamento, cada vez
mais pronunciado, do nível de jogo das equipas Portuguesas
relativamente às Europeias. Perceber o que é necessário melho-
rar, implica um conhecimento do jogo e, portanto, a observação
e análise da prestação dos jogadores e suas formações.
A área de investigação da dimensão táctica do jogo de PA, embo-
ra ainda jovem, tem ganho relevo. Contudo, a diversidade de
metodologias de observação e análise tem dificultado a compara-
ção de dados, condição muito importante para o entendimento
processual das partidas e o conhecimento da(s) lógica(s) do
jogo. No âmbito do presente estudo, intentamos perceber e dis-
criminar as principais acções desenvolvidas pelos jogadores e
equipas num jogo de PA, que possam traduzir a qualidade e o
sucesso nas partidas e que assim se associem aos elevados níveis
de prestação. Para além de recorrermos aos estudos de Lloret
(1994) e Argudo (2000), dada a sua importância no âmbito da
investigação desta modalidade desportiva, reportamo-nos às pes-
quisas desenvolvidas por vários autores relativamente à perfor-
mance em PA, materializando o propósito de efectuar uma revi-
são bibliográfica sobre as actuais conclusões tecidas no âmbito
da observação e análise do jogo. Dessa forma, cotejaremos o con-
senso e a constância relativamente a alguns dos dados encontra-
dos nesses estudos. De acordo com o exposto, foram objectivos
do presente estudo: (i) actualizar o quadro de referências sobre a
investigação do jogo de PA; (ii) identificar as acções críticas
desenvolvidas pelos jogadores e equipas, que a investigação
aponta como associadas a elevados níveis de prestação; (iii) per-
filar algumas das características de modelos de jogo de elite; (iv)
perspectivar uma investigação futura sobre o jogo de PA. Os
resultados permitem concluir que existe consenso relativamente
a alguns dos dados obtidos nas pesquisas consultadas, que vão
também de encontro a algumas das considerações tecidas por
Canossa (2002). São apontadas como sendo acções desenvolvi-
das pelos jogadores e equipas de elite que influem no resultado
da partida e que se correlacionam com o sucesso da mesma: o
método de jogo de contra-ataque (Ta kagi, 2005) e o desenvolvi-
mento da superioridade numérica temporal com percentagens de
concretização superiores às demonstradas por equipas de um
nível de prestação inferior (Platanou, 2004;Ta kagi, 2005). As
equipas de nível competitivo inferior parecem evidenciar dificul-
dades quando em situação de superioridade numérica temporal,
tanto na fase ofensiva como defensiva. Revelam, também, reduzi-
do sucesso nas acções de bloco defensivo.

Palavras-chave: Pólo Aquático; táctica, análise do jogo; jogo de elite

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS SECUENCIAS OFENSIVAS Y CON-
DUCTAS TECNICO-TACTICAS, EN FUTBOL 5, FUTBOL 7, FUTBOL 11,
EN CATEGORIA ALEVIN

Juan Solla Aguiar1, L. Martínez1 & L. Casáis2

1 G rupo de investigación HI-20 - Universidad de Vigo; 2 Facultad de
Ciencias de la educación y del deporte de Pontevedra -  Universidad de Vi g o
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El estudio del juego en sus diferentes formatos de competición
lleva asociado unas diferencias en el comportamiento de los
jugadores, por ejemplo en la carga interna que sufren (frecuen-
cia cardíaca, concentración de lactato, etc…), o en la carga
externa (metros recorridos, número y tipo de acciones realiza-
das, etc…). Algunos trabajos han estudiado estas diferencias en
el fútbol 7 y fútbol 11 en etapas de formación (Costa y
Fernández, 1998; Cardoso, 1998; Pérez y Vicente, 1996), aun-
que son menos los trabajos que analizan las acciones realizadas
desde el punto de vista técnico-táctico. Es previsible que cada
formato de competición lleve asociadas unas exigencias, tanto
físicas, como técnico-tácticas, y se adapte, por tanto, a unos
objetivos concretos a conseguir para una determinada etapa de
formación (Wein, 1998; Lago, 2002; Ardá y Casal, 2004). Si
nos referimos al aprendizaje de conductas técnico-tácticas que
se dan en el juego, se antoja interesante la necesidad de que
se aumente la densidad de conductas que deseamos que el
niño aprenda, y el que esas conductas sean adaptadas en su
exigencia a un entorno de juego específico (fútbol-5, fútbol-7,
fútbol-11). Ante esta cuestión se ha desarrollado un estudio
comparando las secuencias de ataque y las conductas se produ-
cen en la cada una de las tres variantes existentes en el fútbol
alevín.
Se ha utilizado como muestra 100 minutos de juego de las tres
variantes de fútbol alevín: fútbol 5, fútbol 7 y fútbol 11; con
jugadores de edades sub 13.
La recogida de datos ha sido realizada en tabla de categorías
diseñada ad hoc, y registrada a mediante el programa Sdis Gseq.
Se realizó un estudio descriptivo de los datos y comparaciones
de medias a través del programa SPSS 13.0.
Del estudio de conductas realizado durante los partidos objeto
del estudio, se observa que existe una mayor densidad de con-
ductas en contacto con el balón (conducciones, pases, tiros,
remates, regates), en las modalidades de fútbol-5 y fútbol -7,
respecto a la modalidad de fútbol-11.
Las secuencias de construcción del ataque de las modalidades
fútbol-5 y fútbol-7, son mayores en número y en cantidad de
acciones técnicas que las del futbol-11 para estas edades..
Las modalidades fútbol-5 y fútbol -7, parecen tener una estruc-
tura que favorece el desarrollo de aspectos técnico-tácticos
ofensivos y defensivos, dando lugar a una mayor densidad de
acciones técnicas. La practica de estas habilidades en un con-
texto de juego, parece un aspecto importante en el desarrollo
de la competencia coordinativa y cognitiva del jugador en la
etapa alevín. 
Además de esto, las secuencias de construcción del ataque que
se producen en estas modalidades son de mayor duración, y
contienen más elementos técnico-tácticos que las desarrolladas
en el fútbol-11, por lo que esta modalidad se muestra como
poco favorecedora a estas edades.

COMPETÊNCIAS PARA COMPETIR: A COMPETIÇÃO COMO FERRA-
MENTA DE FORMAÇÃO

Thatiana Freire, Carolina Costa Monteiro & Roberta
Freitas Lemos
Núcleos de Formação do Programa FINASA/Esportes; Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos (CEDE -
CA-Interlagos)

Esse relato pretende trazer elementos que favoreçam uma utili-
zação adequada da competição no contexto da iniciação esporti-
va. A partir do princípio que a iniciação esportiva é um proces-
so que extrapola os limites da “quadra”, entende-se que deve
ter um caráter educativo, constituindo-se como um processo de
preparação para a vida. Como parte fundamental do fenômeno
esportivo, a competição deve também estar presente nesse pro-
cesso de formação. Neste sentido, a competição deve ser meio,
e não fim, configurando-se um importante conteúdo da forma-
ção. Não basta alterar apenas as dimensões como, tamanhos da
quadra, bola e tempo, afinal, a criança não é só diferente nas
suas “medidas”. É também preciso alterar forma e conteúdos,
para possibilitar às crianças, de maneira coerente, as aprendiza-
gens da situação de competição. A criança necessita aprender a
competir, desenvolver as competências necessárias, próprias
desse momento. Nessas circunstâncias, foi realizada uma inter-
venção com um grupo de crianças de 11 e 12 anos no período
que antecedeu a participação em uma competição de modalida-
des esportivas coletivas. Essa intervenção pretendeu desenvol-
ver e avaliar as competências das crianças para participação no
evento. Levando em consideração todo o contexto vivido pelo
grupo, foram elencadas com as crianças quais seriam essas
competências, como lidar com a vitória e a derrota, respeitar
regras, colegas, adversários e arbitragem e avaliar resultados,
por exemplo. Depois disso, as crianças foram avaliadas pelos
educadores responsáveis através da observação de suas ações.
O resultado foi divulgado às crianças, que puderam argumentar
sobre sua participação, reavaliar seu desempenho e suas impli-
cações, propondo mudanças e as concretizando no decorrer da
prática esportiva. Essa experiência foi replicada em outras
situações e a partir das respectivas demandas, determinaram-se
outras competências, permitindo assim, que se tornasse uma
ferramenta pedagógica constante.

Palavras-chave: Competição; Iniciação Esportiva; Competências

A MAGIA DOS JOGOS DESPORTIVOS E A ESTÉTICA DO DESPORTO

Teresa Oliveira Lacerda
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

Magic Johnson ou, o fascínio do basquetebol. Os malabarismos
com a bola, a pantomima frente ao adversário, os braços que se
alongam em voos planados na direcção do cesto, a busca
daquela vantagem que não se situa no ponto, mas na excelência
da performance, a exibição do corpo desportivo numa das suas
dimensões mais complexas e que melhor o caracteriza, a da
inter-acção com o outro.
E por que não Magic Figo, Magic Brenha, Magic Galambas? São
estes e muitos outros mágicos dos Jogos Desportivos que
transformam o futebol, o voleibol, o andebol e tantas outras
modalidades, em paradigmas do Desporto contemporâneo.
Como personagens criados pela mão de algum génio da litera-
tura, transportam o espectador para uma dimensão quase feéri-
ca, para o mundo encantado do Desporto, no qual são os mes-
tres do deslumbramento, da sedução, do êxtase. O observador
acede a um estado temporário de suspensão da realidade práti-
co-utilitária do quotidiano, imergindo numa situação transitó-
ria de prazer estético. 
A dimensão estética dos Jogos Desportivos tem sido realçada

Comunicações



Rev Port Cien Desp 7(Supl.1) 21–8482

por diversos autores (Kupfer, 1988; Boxill, 1988; Constantino,
1990; Moderno, 1998; Lacerda, 2002), que partilham a opinião
de que a articulação entre confrontação e cooperação amplifica
as possibilidades estéticas destes desportos, aproximando-os
da arte dramática. A Estética dos Jogos Desportivos manifesta-
se na inter-acção entre colaboradores e opositores, na constan-
te adaptação, readaptação e combinação de movimentações, na
luta para vencer as dificuldades colocadas pelo adversário, nas
estratégias de parceria e cumplicidade com os companheiros,
na experiência de superação das limitações próprias e das
adversidades do jogo. Neste domínio, as categorias estéticas
criatividade e estilo contribuem para um melhor entendimento
do valor estético das modalidades colectivas. A criatividade e o
estilo nos Jogos Desportivos viabilizam, em certa medida, a
aspiração do ser humano à eternidade: à margem da vitória ou
da derrota há jogadas, passes, lances, produzidos e realizados
de forma única por alguns Magics dos Jogos Desportivos, que
escrevem a História do Desporto, extraindo o eterno do provi-
sório e inserindo o efémero no histórico (como tão bem dizia
Baudelaire).

ANÁLISE DAS ACÇÕES DEFENSIVAS EM EQUIPAS DE BASQUETE-
BOL SÉNIOR MASCULINO

Vítor Farinha & Fernando Tavares
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto 

A frase, “o ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeona-
tos”, utilizada regularmente por vários treinadores, pode signi-
ficar que ao nível da alta competição, a defesa tem uma impor-
tância decisiva e assume-se como fundamental na conquista de
bons resultados. Neste contexto, é objectivo do presente estu-
do descrever, analisar e comparar as sequências de jogo de bas-
quetebol relativas às acções defensivas em função das acções
técnico-tácticas utilizadas, da sua duração, tipo de organização
defensiva, sua forma e local de recuperação da posse de bola.
A amostra foi constituída por 6 equipas do Campeonato
Nacional Seniores Masculino da Proliga, época 2002/2003, que
formaram dois grupos em função da classificação na época
regular (G1 – nos 4 primeiros lugares; G2 – nos 4 últimos luga-
res). Para a avaliação das acções defensivas na defesa em siste-
ma e das sequências defensivas, elaboramos três grelhas para o
registo das diversas categorias em análise. Calculamos as medi-
das descritivas mais importantes (média, desvio padrão e per-
centagens) para descrever os grupos relativamente às diferentes
variáveis observadas. Recorremos ao t-teste de proporções
independentes para comparar os dois grupos em estudo. O
nível de significância foi mantido em 5%. Quanto aos princi-
pais resultados verificamos que (1) o G1 realizou um maior
número de sequências defensivas em superioridade numérica,
enquanto o G2 o fez em maior percentagem em situação de
inferioridade numérica, sendo neste caso as diferenças estatisti-
camente significativas relativamente ao G1; (2) o G1 apresenta
superioridade no êxito das sequências defensivas. Em relação
às sequências defensivas sem êxito o G2 apresenta valores
superiores, sendo as diferenças estatisticamente significativas
relativamente ao G1; (3) o G2 apresenta valores superiores ao
G1 nas sequências defensivas de menor duração sendo as dife-
renças estatisticamente significativas no período de 0”-5”; (4) a
fase da defesa predominante em ambos os grupos é a defesa

em sistema; (5) o sistema defensivo predominante em ambos
os grupos foi o homem-a-homem (G1 92,0%; G2 96,6%),
enquanto na defesa à zona foi a 2:3; (6) ambos os grupos utili-
zaram predominantemente nas sequências defensivas uma
organização do tipo de defesa passiva (G1 79%; G2 79,6%); (7)
a zona 9 foi onde ocorreram mais recuperações de bola (G1
38,7%; G2 35%).
O conjunto de resultados obtidos, permite-nos concluir que
existe um conjunto de indicadores técnico-tácticos que distin-
guem o rendimento das equipas de melhor nível competitivo
das outras. Esses elementos podem ser considerados como
referência para o Treinador no processo de preparação das equi-
pas que têm como objectivo atingir o mais elevado nível de
rendimento.

O DIRECTOR DESPORTIVO NAS ORGANIZAÇÕES DO FUTEBOL 
EM PORTUGAL

Victor Maçãs
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Actualmente, o futebol implica jogo e negócio. O director des-
portivo (DD) deve estar apto a equacionar e gerir a complexi-
dade destes dois universos nas organizações do futebol (OF)
profissional e não profissional. Daí a importância estratégica
deste activo na direcção executiva: o seu capital humano será
fulcral na competitividade e desenvolvimento sustentável das
OF, no futuro. Assim, o objectivo principal deste estudo foi a
caracterização da actividade dos DD nas OF profissional e não
profissional, em Portugal, nomeadamente através da caracteri-
zação das OF, da identificação do perfil e da natureza das activi-
dades de gestão, desenvolvidas pelos DD, numa visão dinâmica
e prospectiva da sua intervenção profissional na era do conheci-
mento. Concebemos um modelo de análise para responder aos
problemas e objectivos do estudo. A amostra utilizada incidiu
em 69 OF em Portugal (21 da I Liga; 18 da Liga de Honra; 30
da 2ª Divisão B), sendo possível retirar informação relativa a
124 DD (68 do futebol profissional e 56 do futebol não profis-
sional; 63 DD de topo e 61 DD intermédios). A recolha dos
dados foi realizada através da aplicação das técnicas: análise
documental, entrevistas e questionário. O questionário relativo
à percepção da importância, tempo gasto e distribuição da res-
ponsabilidade, nas diferentes actividades de gestão dos DD, foi
adaptado e desenvolvido, a partir do questionário de Danylchuk
e Chelladurai (1999). O tratamento dos dados foi possível atra-
vés do seu registo e codificação para o software SPSS, para pos-
terior aplicação dos procedimentos estatísticos, com base na
análise estatística descritiva (distribuição de frequências, medi-
das de tendência central e de dispersão) inferencial (testes de
Mann-Whitney e Kuskal-Wallis) e análise de conteúdo. Através
dos resultados do estudo é possível caracterizar as OF em
Portugal (dados gerais, recursos humanos e materiais), o perfil
dos DD em cargos executivos (DD de topo e intermédios; fute-
bol profissional e não profissional) e a percepção dos DD
(importância, tempo gasto e distribuição de responsabilidade),
relativa às actividades de gestão desenvolvidas nas OF. A gestão
financeira, desenvolvimento de receitas, liderança, assuntos dos
jogadores e definir staff foram percepcionadas como as activi-
dades mais importantes, em oposição às actividades de rotina,
ligação, recolha e disseminação de informação. Verificámos
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uma associação positiva e significativa entre a importância e o
tempo gasto, relativa às actividades de gestão. As responsabili-
dades dos DDtop e DDint revelaram-se complementares (ele-
vada associação significativa e negativa). No futebol profissio-
nal e não profissional, a importância das actividades de gestão
foi percepcionada de forma semelhante, ao contrário da percep-
ção relativa ao tempo gasto. O capital humano dos DD é um
activo intangível, fundamental na competitividade das OF.
Assim sendo, o DD será uma nova profissão cuja importância é
decisiva na melhoria do funcionamento das OF, bem como na
definição das suas estratégias, políticas e missões.

Palavras-chave: Director Desportivo; Organizações do Futebol;
Gestão do Futebol; Gestor do Futebol, Perfil
Profissional; Gestão do Conhecimento

O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO DE TREINADORES
DE BASQUETEBOL: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO QUALITATI-
VA COM TREINADORES EXPERIENTES

Valmor Ramos1, Amândio Graça2 & Juarez Nascimento3

1 Universidade do Estado de Santa Catarina; 2 Faculdade de Desporto -
Universidade do Porto; 3 Universidade Federal de santa Catarina

O treino dos jogos desportivos coletivos está condicionado a
uma serie de fatores, dos quais o conhecimento do conteúdo
dos treinadores e de forma geral o seu conhecimento pedagógi-
co definem a sua competência para a tarefa. O objetivo deste
trabalho é apresentar a estrutura de uma proposta ou projeto
de investigação qualitativa que esta sendo realizado no âmbito
do conhecimento do treinador de basquetebol. Neste sentido
os objetivos específicos do projeto são: identificar quais os
conhecimentos acerca do propósitos, das estratégias, dos
modelos curriculares e das aprendizagens dos alunos, que os
treinadores de Santa Catarina – Brasil empregam no treino de
jogadores de basquetebol na fase de formação desportiva. Os
procedimentos metodológicos empregados são de pesquisa
qualitativa, de caráter descritivo interpretativo, operacionaliza-
dos através de estudos de casos múltiplos envolvendo seis trei-
nadores de basquetebol com reconhecida competência no âmbi-
to da formação de jogadores no Estado de Santa Catarina-
Brasil. A investigação é guiada pelo modelo de conhecimento
profissional para o ensino de Lee Shulman e  Pâmela Grossman
estruturado em quatro categorias: conhecimento dos propósi-
tos, curriculares, estratégias e dos alunos. Para se obter infor-
mações sobre as categorias de conhecimento foram examinados
um micro ciclo de cada treinador através de procedimentos de
entrevistas formais semi-estruturadas, entrevistas informais,
observação direta como gravação de cada sessão em vídeo, ana-
lise de documentos de planejamento, e estimulação de memó-
ria. Seguindo a técnica de analise de conteúdo os dados estão
na fase de pré-analise e caracteriza-se pela organização dos
dados obtidos. 

N OVAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO DO JOGO DE BASQU E T E B O L :
ESTUDO EXPERIMENTAL EM ALUNOS DO 9º ANO DE ESCOLARIDA D E

Vasco Ricardo & Amândio Graça
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto 

O nosso estudo teve como objectivos construir, aplicar e verifi-
car a eficácia de uma unidade de ensino de basquetebol com o
intuito de fornecer informações à prática pedagógica e contri-
buir para a consolidação dos conhecimentos sobre o ensino dos
jogos desportivos. A sua construção inspirou-se nos modelos
de ensino do jogo alternativos. A sua aplicação deu-se em duas
turmas do nono ano de escolaridade, durante 25 aulas de 45
minutos, que constituíram o grupo experimental (n=39). O
grupo de controlo foi constituído por alunos de uma só turma
do nono ano de escolaridade (n=18). Para verificar a eficácia da
unidade de ensino, ambos os grupos foram submetidos a uma
avaliação de entrada e de saída, em tudo semelhantes. Como
instrumentos de avaliação foram utilizados o teste escrito, para
aferir o conhecimento táctico dos alunos, e a observação do
desempenho dos alunos em jogo, para aferir a tomada de deci-
são, a execução motora e o resultado da acção das acções ofen-
sivas dos alunos. O número de respostas certas no teste escri-
to, os índices de qualidade, para cada uma das três subcatego-
rias mencionadas anteriormente, e o número de acções da
observação do desempenho em jogo, foram utilizados como
indicadores para efeitos de comparação entre as duas avalia-
ções. Para além da comparação entre grupos e análise dos
resultados do grupo experimental, utilizaram-se as variáveis
sexo e níveis de desempenho com intenção de testar a inclusão.
Como instrumentos de análise foram utilizados a análise de
variâncias de medidas repetidas, com o Modelo Linear Geral de
Medidas Repetidas (GLM), e os testes t para médias, com o t
teste para amostras emparelhadas e o t teste para amostras
independentes. A fiabilidade dos dados foi comprovada através
da concordância intra-observador, verificada através do índice
de fiabilidade Kappa. O significado estatístico p foi estabelecido
para p!0,05. Em todos os indicadores criados o grupo experi-
mental evolui significativamente entre as duas avaliações,
excepto no número de acções. Na comparação com o grupo de
controlo, só no número de respostas certas e na tomada de
decisão é que se verificaram diferenças significativas devido ao
efeito do tempo. Todos os outros indicadores registaram uma
evolução do grupo experimental face ao grupo de controlo. O
sexo feminino e o nível de desempenho baixo só obtiveram
diferenças significativas entre avaliações na tomada de decisão
e na execução motora do passe e dos movimentos sem bola. A
unidade de ensino de basquetebol construída contribui para a
melhoria significativa das tomadas de decisão em jogo e melho-
ria da execução motora e do resultado da acção do grupo expe-
rimental. Os grupos de desempenho mais fracos demonstraram
ter usufruído do período de instrução, melhorando as suas
acções ofensivas em dois aspectos críticos do jogo, o passe e os
movimentos sem bola.

ANÁLISE DO RENDIMENTO DESPORTIVO NO HÓQUEI EM PATINS

Alberto Gayo1; João Valente2; Manuel João Coelho e Silva2

e Vasco Vaz2

1 INEF Universidade da Coruña; 2 Faculdade de Ciências do Desporto e
de Educação Física da Universidade de Coimbra

A investigação em hóquei em patins ainda se constitui como
escassa, estando disponíveis estudos sobre o perfil do jogador
por escalão etário e nível competitivo (Coelho e Silva et al,
2003). A tendência do estudo da performance desportiva em
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jogos desportivos colectivas tem valorizado a combinação de
pesquisas multidimensionais (Elferink-Gemser et al., 2004a),
tendo recentemente sido publicado um inventário de habilida-
des tácticas, curiosamente no hóquei em campo feminino
(Elferink-Gemser et al., 2004b). Noutro jogo desportivo colecti-
vo, o basquetebol, Sampaio et al. (2006) procedem a uma análi-
se discriminante por posição das estatísticas de análise do jogo.
A presente pesquisa examina a estrutura e dinâmica do jogo de
hóquei em patins por nível de competição.
O trabalho teve por base a análise de registo videográficos de
12 jogos completos de meias-finais e finais do Campeonato da
Europa e do Campeonato do Mundo nos escalões de juvenis,
juniores e seniores. O estudo aproveitou a metodologia de
observação utilizada por Ferreira (2003) que utiliza a posse de
bola como unidade de observação, contabilizando o tempo de
duração, a fase de jogo (contra-ataque, ataque-rápido e ataque
organizado) e a eficácia das acções ofensivas.
O presente estudo evidencia uma média de 154 posses de bola
por partida de hóquei em patins( 130 nos juvenis, 152 nos
juniores e 179 nos seniores), sendo o ataque organizado a prin-
cipal fase de jogo em todos os níveis de prática avaliados. A
variação associada ao escalão de formação mostra que entre os
juvenis o contra-ataque assume maior protagonismo (25%),
sendo esta fase de jogo praticamente residual nos jogos de
juniores (9%) e seniores (4%), onde o ataque rápido assume
maiores frequências (18% para os juniores, 15% para os senio-
res), logo a seguir ao ataque organizado propriamente dito
(61% para os juvenis, 73% para os juniores, 81% para os senio-
res). Quanto à duração das posses de bola, a análise global por
escalão e fase do jogo sugere uma categoria modal situada abai-
xo dos 10 segundos (74%, 75%, 80% do total das posses de
bola, respectivamente para os escalões de juvenis, juniores e
seniores). Apesar de menos utilizado nos escalões mais velhos,
o contra-ataque é a fase de jogo que se afigura como mais pro-
dutiva. 
Em resumo, o jogo de hóquei em patins é caracterizado por
uma elevada frequência de posses de bola, revelando uma gran-
de alternância de fases de ataque e defesa, tal como acontece
no basquetebol, apesar de revelar coeficiente de concretização
bastante inferiores. Nas grandes competições internacionais, as
equipas mais relevantes parecem optar por um jogo bastante
controlado, predominando o ataque organizado, apesar do con-
tra-ataque estar associado a uma maior eficácia ofensiva. Talvez
por esse facto, nos escalões mais velhos o estilo de jogo é mais
controlado, registando-se menos contra-ataques do que ataques
rápidos, ao contrário do que acontecia nos juvenis.

PERFIL CINEANTROPOMÉTRICO DOS JOGADORES DA SELEÇÃO
BRASILEIRA DE VÔLEI PARAOLÍMPICO

Victor Tarini, Ricardo Zanuto & Leslie A. Portes
Centro Universitário Adventista de São Paulo

Os objetivos do presente estudo foram: 1°- verificar o perfil
cineantropométrico dos atletas da seleção brasileira de vôlei
paraolímpico e 2º- medir a correlação entre as somas das
dobras cutâneas e o desempenho em um teste de agilidade.
Participaram deste estudo 12 atletas do sexo masculino com
média de idade de (25 ± 6,8) anos, pertencentes à seleção bra-
sileira de vôlei paraolímpico em fase de treinamento pré-com-

petitivo. Foram colhidas as seguintes medidas antropométricas:
Estatura, peso corporal total, comprimento tronco-cefálico,
comprimento ísquio-dactílio, envergadura, dobras cutâneas,
diâmetros ósseos e perímetros. Os testes físicos aplicados
foram os seguintes: flexibilidade em banco de Wells, dinamo-
metria isométrica de membros superiores e tronco, teste de 1-
RM de supino, arremesso de medicinebol, abdominais por
minuto e teste de vai-e-vem de seis metros. Resultados: A
soma de sete dobras cutâneas apresentou uma fraca correlação
com o teste agilidade de vai-e-vem de 6 metros (r=0,53).
Conclusão: Com as informações levantadas pela coleta das
medidas, foi possível criar um banco de dados que permitirá
comparações futuras acerca do desempenho físico dos pratican-
tes desta modalidade, bem como determinar as prioridades no
processo de treinamento. Os maiores valores da soma das sete
dobras cutâneas parecem exercer alguma influência negativa no
desempenho do teste de agilidade em jogadores de vôlei parao-
límpico, apesar da fraca correlação.  

JOGOS DESPORTIVOS E ‘FALTAS ESTRATÉGICAS’ 
– ABORDAGEM ÉTICA

Zélia Matos
Faculdade de Desporto - Universidade do Porto

A experiência desportiva dos jogos desportivos permite uma
experiência ética peculiar dado que a relação corpo – pessoa –
mundo se cumpre no confronto com a alteridade a um tempo
opositora e colaboradora. De acordo com Kretchmar (2005)
podemos dividir os jogos desportivos em jogos regulados pelo
tempo e jogos regulados por eventos (acontecimentos). No pri-
meiro caso temos, por exemplo, o futebol, o basquetebol e o
rugby e, no segundo caso, o basebol, o voleibol e o ténis. Esta
distinção pode ajudar-nos na discussão sobre as regras dos
jogos desportivos além da sua dimensão táctica e tentar perce-
ber como podem ser avaliadas do ponto de vista das suas
implicações éticas. Enquanto criação humana as modalidades
desportivas não são perfeitas e as regras que as enquadram
podem sempre ser melhoradas. É neste contexto que nos pro-
pomos actualizar a discussão da questão das denominadas fal-
tas estratégicas apresentando perspectivas divergentes do debate
ético que suscitam.
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Working materials 
(manuscripts)

Original investigation
The PJSS publishes original
papers related to all areas of
Sport Sciences.

Reviews of the literature
(state of the art papers)
State of the art papers or
critical literature reviews are
published if, and only if,
they contribute to the gener-
alization of knowledge.
Meta-analytic papers or gen-
eral reviews are possible
modes from contributing
authors. This type of publi-
cation is open only to invit-
ed authors.

Commentaries
Commentaries about pub-
lished papers or literature
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mended by the editorial
board and accepted.

Case studies
Highly relevant case studies
are favoured by the editorial
board if they contribute to
specific knowledge within
the framework of Sport
Sciences research. The
meticulous control of
research methodology is a
fundamental issue in terms
of paper acceptance.

Essays
The PJSS shall invite highly
regarded specialists to write
essays or careful and deep
thinking about several
themes of the sport sciences
mainly related to philosophy
and/or strong argumentation
in sociology or psychology.

Book reviews
The PJSS has a section for
book reviews.

General publication rules

All papers submitted to the
PJSS are obliged to have
original data, theoretical or
experimental, within the
realm of Sport Sciences. It is
mandatory that the submit-
ted paper has not yet been
published elsewhere. If a
minor part of the paper was
previously published, it has
to be stated explicitly in the
acknowledgments section.
All papers are first evaluated
by the editor in chief, and
shall have as initial criteria
for acceptance the following:
fulfilment of all norms, clear
relationship to Sport
Sciences, and scientific
merit. After this first screen-
ing, and if the paper is firstly
accepted, two independent
referees shall evaluate its
content in a “double blind”
fashion. A third referee shall
be considered if the previous
two are not in agreement
about the quality of the
paper.
After the referees receive the
manuscripts, it is hoped that
their reviews are posted to
the editor in chief in no
longer than a month.

Manuscript preparation

General aspects
The first page of the manu-
script has to contain:

– Title and author(s)
name(s)

– Declaration that the paper
has never been published

Format
– All manuscripts are to be

typed in A4 paper, with
margins of 3 cm, using
Times New Roman style
size 12 with double space,
and having no more than
20 pages in length.

– Pages are to be numbered
sequentially, with the title
page as nr.1.

Size and style
– Papers are to be written in

a very precise and clear
language. No place is
allowed for speculation
without the boundaries of
available data.

– If manuscripts are highly
confused and written in a
very poor Portuguese or
English they are immedi-
ately rejected by the editor
in chief.

– All abbreviations are to be
used according to interna-
tional rules of the specific
field.

Title page
– Title page has to contain

the following information:
– Specification of type of

manuscript (but see work-
ing materials-manu-
scripts).

– Brief and highly informa-
tive title.

– Author(s) name(s) with
first and middle names (do
not write academic degrees)

– Running head with no
more than 45 letters.

– Name and place of the aca-
demic institutions.

– Name, address, fax num-
ber and email of the per-
son to whom the proof is
to be sent.

Abstract page
– The abstract has to be very

precise and contain no
more than 200 words,
including objectives,
design, main results and
conclusions. It has to be
intelligible without refer-
ence to the rest of the
paper.

– Portuguese and English
abstracts are mandatory.

– Include 3 to 6 key words.
– Do not use abbreviations.

Introduction
– Has to be highly compre-

hensible, stating clearly the
purpose(s) of the manu-
script, and presenting the
importance of the work.

– Literature review included
is not expected to be
exhaustive.

Material and methods
– Include all necessary infor-

mation for the replication
of the work without any
further information from
authors.

– All applied methods are
expected to be reliable and
highly adjusted to the
problem.

– If humans are to be used
as sampling units in exper-
imental or non-experimen-
tal research it is expected
that all procedures follow
Helsinki Declaration of
Human Rights related to
research.

– When using animals all
ethical principals related to
animal experimentation are
to be respected, and when
possible submitted to an
ethical committee.

– All drugs and chemicals
used are to be designated
by their general names,
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active principles and
dosage.

– Confidentiality of subjects
is to be maintained.

– All statistical methods
used are to be precisely
and carefully stated.

Results
– Do provide only relevant

results that are useful for
discussion.

– Results appear only once
in Tables or Figures.

– Do not duplicate informa-
tion, and present only the
most relevant results.

– Importance of main results
is to be explicitly stated.

– Units, quantities and for-
mulas are to be expressed
according to the
International System (SI
units).

– Use only metric units.

Discussion
– New information coming

from data analysis should
be presented clearly.

– Do no repeat results.
– Data relevancy should be

compared to existing infor-
mation from previous
research.

– Do not speculate, other-
wise carefully supported,
in a way, by insights from
your data analysis.

– Final discussion should be
summarized in its major
points.
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– Cited references are to be

numbered in the text, and
alphabetically listed.

– Journals’ names are to be
cited according to general

abbreviations (ex: Index
Medicus).

– Please write the names of
all authors (do not use et
al.).

– Only published or “in
press” papers should be
cited. Very rarely are
accepted “non published
data”.

– If non-reviewed papers are
cited may cause the rejec-
tion of the paper.
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FIGURES
Figures and illustrations
should be used only for a
better understanding of the
main text.
Use sequence arabic num-
bers for all Figures.
Each Figure is to be pre-
sented in a separated sheet
with a short and precise
title.
In the back of each Figure
do provide information
regarding the author and
title of the paper. Use a
pencil to write this infor-
mation.

All Figures and illustra-
tions should have excellent
graphic quality I black and
white.
Avoid photos from equip-
ments and human subjects.

TABLES
Tables should be utilized
to present relevant numeri-
cal data information.
Each table should have a
very precise and short title.
Tables should be presented
within the same rules as
Legends and Figures.
Tables’ footnotes should be
used only to describe
abbreviations used.

Manuscript submission
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ching an electronic file ver-
sion [Microsoft Word
(*.doc)] together with the
declaration that the paper
has never been previously
published.
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