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RESUMO 

A identificação dos constrangimentos determinantes da performance de 
excelência tem sido uma das preocupações dominantes da investigação em 
desporto nos últimos anos. A natureza funcional e estrutural do Futebol tornam 
difícil definir qual ou quais os constrangimentos preponderantes para que o 
atleta alcance a expertise.  
De facto, analisando as competições nacionais e internacionais é possível 
encontrar futebolistas com diferentes características, capacidades e 
qualidades. Importa, também, compreender que uma equipa de Futebol exige 
diferentes competências em função das tarefas a realizar.  
Os principais constrangimentos apontados na literatura como convergentes 
para a performance de excelência do futebolista são agrupados em quatro 
macro dimensões: física (somática e física e fisiológica), técnica, cognitiva e 
mental/emocional. 
Neste sentido, no presente estudo, pretende-se: (i): analisar criticamente a 
literatura relativamente aos indicadores de rendimento e aos constrangimentos 
situacionais tidos como importantes para a obtenção de performances de 
excelência; (ii): aferir a percepção dos treinadores relativamente aos 
indicadores considerados relevantes na performance do atleta de elite no 
Futebol, de acordo com os diferentes estatutos posicionais: defesa central, 
defesa lateral, médio centro, médio ala e avançado; (iii): Cruzar a informação 
decorrente da revisão da literatura e da opinião dos treinadores. 
Do balanço efectuado entre a revisão bibliográfica e a posição dos treinadores 
(determinada pela aplicação de um questionário construído e validado por um 
painel de peritos), foi-nos possível constatar que:  

 A literatura e os treinadores parecem não atribuir o mesmo grau de 
importância entre as dimensões de performance do Futebol. 

 Na opinião dos treinadores, a dimensão cognitiva é apontada como a 
mais importante e a dimensão somática a menos importante.  

 Os cinco indicadores atribuídos pelos treinadores como os mais 
importantes são: a capacidade de concentração, o conhecimento táctico, a 
capacidade perceptiva, a capacidade de superação, atitude competitiva; e os 
cinco indicadores considerados como os menos importantes são: a idade, o 
peso, a altura e a resistência e o domínio do drible. 

  A literatura e os treinadores do estudo referem que os indicadores da 
dimensão cognitiva e psicológica são relevantes para performances de 
excelência para todos os estatutos posicionais do estudo. 

 A literatura indica que a funcionalidade é um dos constrangimentos 
determinantes para explicar a heterogeneidade de perfis no Futebol. 

 Os treinadores da amostra parecem indicar uma especialização 
funcional do futebolista expressa pela variabilidade do grau de importância 
de determinados indicadores da dimensão técnica, da dimensão física 
(somática e física e fisiológica) e da dimensão cognitiva entre os diferentes 
estatutos posicionais.  

 
 
PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL, CONSTRANGIMENTOS; PERFORMANCE; 
EXPERTISE, ESTATUTO POSICIONAL  
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1. INTRODUÇÃO  
“Il n'y a pas de règles pour réussir en matière de football, pas de vérités, 
juste une foule de détails qu'il faut connaître et savoir prendre en compte, 
le plus intelligemment possible”.  
Michel Platini (Houllier & Crevoisier, 1993: 7) 

 
 

As tentativas para reconhecer e explicar a expertise1 têm percorrido a literatura 

especializada das Ciências do Desporto.  

Quais são os constrangimentos da performance do atleta de elite de Futebol? A 

dificuldade inerente a uma resposta a esta questão reside no facto da 

performance ser efectivada por uma multidimensionalidade de 

constrangimentos (Maia, 1993; Dias dos Santos, 1999; Garganta & col., 2002; 

Horta, 2002; Pacheco, 2005).  

Para explicar a performance desportiva, os investigadores têm vindo a expor 

uma variedade de constrangimentos anatómicos, fisiológicos, técnicos, 

tácticos, psicológicos, sociais e culturais que a influenciam de forma distinta, 

consoante o tipo de modalidade em estudo (Pinto, 1995).  

Segundo Sobral (1994), para efectuar as tarefas motoras de uma modalidade 

desportiva com um nível de rendimento elevado, o indivíduo deverá cumprir um 

certo número de características, e.g. altura, peso corporal, composição e 

proporções corporais, velocidade, força, resistência, coordenações e esquemas 

motores específicos, entre outras. Estas características contribuem com 

importâncias diversas para o rendimento final. 

Neste contexto, a análise da performance desportiva deve ser realizada a partir 

de um conjunto de aptidões e competências que são do domínio restrito do 

atleta e estão fortemente associadas à sua performance diferencial (Maia, 

1993).  

Por outro lado, os investigadores vão chegando a conclusão de que a 

excelência desportiva requer, cada vez mais, uma perspectiva “inteira” dos 

processos de treino e de competição (Garganta, 2004).  

Diversos pesquisadores têm demonstrado que o treino, em quantidade e 

qualidade, constitui a forma mais importante e influente para o desenvolvimento 

de performances de elite (Garganta, 2004). 

                                                 
1 Entende-se por expertise uma performance atlética superior e consistente num longo período 
de tempo (Starkes, 1993) 
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No Futebol, a complexidade do jogo é elevada, acrescendo que os atletas 

ocupam diferentes posições dentro do campo, com exigências funcionais 

distintas em função do estatuto posicional.  

Por outro lado, algumas vezes, os resultados das investigações não coincidem 

com as convicções dos treinadores acerca daquilo que constitui as razões ou 

explicações da performance de excelência (Pinto, 1995).  

É, portanto, uma necessidade urgente aferir a congruência entre o que diz a 

literatura e a opinião dos treinadores a propósito dos indicadores de 

performances do atleta de elite no Futebol e descrevê-los no sentido de 

valorizar os constrangimentos situacionais relevantes para o desenvolvimento 

da expertise, porque como refere Sobral (1988), na detecção de jogadores 

talentosos, nada nos garante que o requisito que explica hoje parte da 

variabilidade da performance do atleta continue a explicá-lo no futuro. 

Da análise da literatura a que inicialmente tivemos acesso, são escassos os 

estudos dirigidos a esta problemática, razão pela qual entendemos ser 

oportuno o desenvolvimento do tema em questão. 

 

1.2. OBJECTIVOS  
No presente estudo pretende-se cumprir os seguintes objectivos: 

1. Analisar criticamente a literatura relativamente aos indicadores de 

rendimento e aos constrangimentos situacionais tidos como importantes 

para a obtenção de performances de excelência no Futebol. 

2. Aferir a percepção dos treinadores relativamente aos indicadores 

considerados relevantes na performance do atleta de elite no Futebol, de 

acordo com os diferentes estatutos posicionais: defesa central, defesa 

lateral, médio centro, médio ala e avançado. 

3. Cruzar a informação decorrente da revisão da literatura e da opinião dos 

treinadores. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1. O FUTEBOL: UM JOGO COM CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 

“O talento precisa de um lugar. Todo o homem tem virtudes e defeitos; 
Nietzsche teria sido um mau matemático e Roberto Carlos um vulgar 
centrocampista.”  
(Mateo & Valdano, 1999). 

 
 

O Futebol pertence a um grupo de modalidades com características comuns, 

usualmente denominadas por Jogos Desportivos Colectivos (JDC) (Garganta & 

Pinto, 1994; Garganta, 1997). 

Os JDC podem, na sua essência, ser definidos como uma actividade em que 

duas equipas, numa relação de oposição, coordenam a sua acção de forma a 

recuperar, conservar e mover a bola de modo a transportá-la para zonas de 

finalização e finalizar (Gréhaigne & Guillon, 1992).   

Como refere Castelo (1996: 4), o Futebol consiste num “…desporto colectivo, 

no qual os intervenientes (jogadores) estão agrupados em duas equipas numa 

relação de adversidade – rivalidade desportiva, numa luta incessante pela 

conquista da posse de bola (respeitando as leis do jogo), com o objectivo de a 

introduzir o maior número de vezes na baliza adversária e evitá-la na sua 

própria baliza, com vista à obtenção da vitória”.  

 

Assim sendo, um caminho válido para entender os princípios que estão 

subjacentes à dinâmica do jogo de Futebol, é a “modelação das interacções 

entre os jogadores e o seu envolvimento enquanto um sistema complexo” 

(Gréhaigne & col., 1997: 138) 

As características inerentes a um sistema são observáveis ao nível de cada 

equipa, que funciona como “um sistema, uma vez que as acções dos jogadores 

são integradas numa determinada estrutura, segundo um determinado modelo, 

de acordo com certos princípios e regras” (Teodorescu, 1984: 24).  

 

O sistema Jogo de Futebol pode ser considerado nas suas dimensões 

estrutural e funcional. A estrutura formal reflecte o estado do sistema num 

determinado momento e compreende o terreno do jogo, bola, regras, golos, 

companheiros e adversários. A estrutura funcional expressa as transformações 
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de cada equipa, bem como os fluxos que ocorrem entre as equipas, o próprio 

jogo e o seu envolvimento. Esta estrutura engloba a relação técnico-táctica, a 

relação defesa/ataque e a cooperação/oposição (Gréhaigne & col., 1997). 

 

O Futebol, enquanto sistema dinâmico desenvolve-se num contexto de elevada 

variabilidade, imprevisibilidade e aleatoriedade, no qual as equipas em 

confronto disputam objectivos comuns, lutam para gerir em proveito próprio, o 

tempo e o espaço, realizando em cada momento, acções reversíveis de sinal 

contrário (ataque/defesa) suportadas em relações de oposição/cooperação 

(Garganta, 1997).  

 

Esta elevada variabilidade, imprevisibilidade e aleatoriedade explicam que no 

Futebol, ao contrário de outros JDC, somente 10% dos ataques terminem em 

remate e 1% em golo, possivelmente devido a um conjunto de características 

como as grandes distâncias entre as balizas, à facilidade relativa das 

intercepções, à dificuldade em conduzir a bola com os pés, aos tacklings e às 

acelerações bruscas, que aumentam a influência do acaso e podem fazer com 

que uma equipa objectivamente mais fraca possa mesmo assim ganhar 

(Dufour, 1989). 

 

Assim, as condicionantes estruturais e funcionais tornam difícil definir qual ou 

quais os constrangimentos mais preponderantes para explicar a performance e 

o sucesso competitivo em Futebol (Bauer & Ueberle, 1988; Garganta 1997; 

Silva, 1998; Dias dos Santos, 1999; Reilly & col., 2000; Brown, 2001; Janelle & 

Hillman, 2003; Wards & Williams, 2003; Pacheco, 2005; Svensson & Drust, 

2005).   

 

Não obstante, será possível identificar características e qualidades no atleta de 

elite que lhe permitam atingir os patamares competitivos mais elevados do 

Futebol? 

Segundo Van Gall (1997), cit. Pacheco (2005), para jogar no mais alto nível é 

preciso reunir quatro qualidades imprescindíveis: técnica, leitura de jogo, 

mentalidade e velocidade.  
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Bangsbo (2002) refere que o jogador ideal deverá ter uma boa compreensão 

táctica, ser tecnicamente hábil, funcionar bem socialmente dentro da equipa e 

ter uma elevada capacidade física.  

Garganta (2003) aponta a elevada capacidade de decisão, a disponibilidade 

para aprender e melhorar, a capacidade para favorecer um clima colectivo de 

superação, reagir favoravelmente a fadiga e ao insucesso e conjugar 

capacidade de esforço com inspiração. 

Petruzzi (2005) considera fundamentais a leitura de jogo, a velocidade, a 

técnica, a dedicação e a capacidade de ouvir e aprender.  

 

Analisando as competições nacionais e internacionais é possível encontrar 

uma multiplicidade de jogadores com diferentes características, capacidades e 

qualidades.  

Importa reconhecer que há jogadores considerados talentosos pelas suas 

qualidades táctico-técnicas, enquanto outros se destacam pelas suas 

capacidades físicas e outros, ainda, pela sua personalidade.  

Queiroz (2003) faz uma comparação entre Figo e Beckham, reconhecidamente 

dois talentos futebolísticos, realçando precisamente a ideia anterior. O autor 

refere que ambos apresentam como característica comum uma excelente visão 

de jogo. No entanto, Beckham é um jogador que se destaca pela excelente 

visão de passe e capacidade de resistência física, enquanto Figo sobressai 

pelo poder de drible e pela capacidade explosiva.  

 

De facto, é exuberante a pluralidade de futebolistas de elite com perfis 

diferenciados. Veja-se os seguintes exemplos:   

 José Mourinho (2004: 66) descrevendo Nuno Valente: “Defende bem, 

com solidez e inteligência posicional, decidindo sempre correctamente a 

ocupação de espaços interiores ou laterais, constrói eficaz e tranquilamente 

na primeira fase com passe curto e profundo de qualidade, aparece no 

último terço do terreno na criação de superioridade numérica, no «timing» 

correcto para cruzar, utilizando zonas de controlo difícil para os defesas 

contrários e privilegiando o movimento dos pontas-de-lança. Tem controlo 

emocional nas situações de pressão (…).” 
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 Co Adriaanse relativamente a alguns jogadores do F.C Porto: “Diego é 

um jogador de equipa. Já Quaresma, isso sim, é um jogador mais 

individualista, muito bom jogador”. (www.jogo.pt. 02/09/05). 

 José Mourinho (2003) caracterizando Bosingwa: “É alto e eu gosto de 

jogadores altos; é rápido e eu gosto de jogadores rápidos; ganhou pouca 

coisa e eu gosto de jogadores que querem ganhar muita coisa” (Gonçalves, 

2005: 24). 

 Carlos Queiroz descrevendo Ronaldo: “Ronaldo tem um futebol 

excitante, atractivo, eléctrico e criativo que cria factores de inovação na 

apreciação do público” (Neves, 2004: 3) 

   Geninho (actual treinador do Goiás) comparando Liedson e Deivid: 

“Deivid chega referenciado como jogador ainda mais móvel do que Liedson. 

O Liedson está mais presente na área. Apesar de também ter presença 

naquela zona, o Deivid gosta de recuar. Sai daquele espaço para depois 

nele entrar com a bola. Gosta de ‘cair’ para os flancos. Dá preferência ao 

direito, mas também flecte para o esquerdo. O Deivid trabalha mais a bola 

do que Liedson. O Liedson é mais definidor. São ambos rápidos. Talvez o 

Liedson seja mais veloz e Deivid mais forte. …Marcam muitos golos, 

finalizando bem de cabeça e com os pés. O remate de Deivid é melhor do 

que o de Liedson. Apesar de ser mais baixo, o Liedson é melhor cabeceador 

do que o Deivid. Necessitam de ser municiados pelos médios. Não são 

talhados para construir jogadas, precisam de ser lançados em velocidade 

para depois concluírem. São indivíduos tranquilos. Gostam de trabalhar, 

cumprem o que o técnico lhes pede, não arranjando sarilhos fora de campo”. 

(www.record.pt., 25/07/05) 

 

Numa equipa de Futebol, os jogadores, apesar de fazerem parte do mesmo 

colectivo e de um objectivo comum (ganhar o jogo), desempenham funções 

diferentes (GR, jogadores defensivos, jogadores ofensivos).  

Segundo Castelo (1996), uma equipa requer a distribuição dos jogadores por 

três sectores a partir dos quais desenvolvem acções ofensivas e defensivas, 

em função das diferentes situações de jogo: (i) sector defensivo (defesa lateral 

e defesa central); (ii): sector médio (médio centro e médio-ala); (iii): sector 
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ofensivo (avançado); (iv): e adicionalmente a posição específica de guarda-

redes 

Importa, portanto, compreender que uma equipa de Futebol exige diferentes 

competências em função das tarefas a realizar.  

Como enuncia Eriksson (2001: 118): “The good team has players with 

characteristics which complement one another. A player like Ronaldo is a 

heaven-sent gift for a team – but it might not help to have four others like him. 

One Ronaldo is enough – the trick is to find other players, who can complement 

his gifts”.  

Ou seja, uma equipa de Futebol não reclama 11 Ronaldos, mas sim um 

Ronaldo, um Roberto Carlos, um Iván Helguera, um Zinedine Zidane ou um 

Thomas Gravesen, isto é, jogadores com diferentes características que se 

completam uns aos outros e executam as suas especialidades de acordo com 

os seus estatutos posicionais e funcionais.  

 

Neste sentido, Garganta (2004) refere que no Futebol não se pretende, de 

forma alguma, a existência de “jogadores clonados”, mas sim, dar espaço para 

que cada um exprima as suas individualidades no respeito pelo projecto 

colectivo, de forma que a individualidade e a unicidade sejam compatíveis e 

complementares em prol de um conjunto de regras de acção e de princípios de 

gestão do jogo.  
 

Deste modo, o que dizem os investigadores sobre a expertise do atleta de 

Futebol? Quais os constrangimentos apontados como mais favoráveis para 

atingir níveis de rendimento elevados? Quais as diferenças assinaladas 

relativamente aos indicadores de rendimento entre atletas de diferentes 

estatutos posicionais? Dentro de um mesmo estatuto posicional, será possível 

identificar um padrão de indicadores de rendimento comuns e essenciais para 

uma performance de excelência?  

 

Eis as inquietações que justificam a realização deste estudo e, como tal, nos 

conduziram a procurar respostas fundamentadas.  
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2.2. DOS CONSTRANGIMENTOS NO FUTEBOL... ÀS DIMENSÕES DA 
EXPERTISE 

“Peyton Manning, a quarterback in the Nation Football League, and Allen 
Iverson, the leading scorer for the Philadelphia 76ers, have to combine 
physical, emotional, and intangible skills every minute they are in the game. 
They seldom run fast in a straight line but instead have to make decisions, 
call plays, handle a ball, run, change directions, avoid defenders, and react 
to team mates and opponents. Their sports talent is multidimensional”. 
(Brown, 2001: 4)     

 
 

São múltiplos e interactuantes os aspectos que concorrem para o rendimento 

desportivo nos JDC (Garganta, 1997). Por isso, a identificação dos 

constrangimentos determinantes da performance de excelência tem sido uma 

das preocupações dominantes da investigação em desporto (Dias dos Santos, 

1999; Tavares, 1999; Helsen & col. 2000; Reilly & col. 2000; Williams & Reilly, 

2000; Brown, 2001; Janelle & Hillman, 2003; Wards & Williams, 2003; Williams 

& Hodges, 2005).  

Segundo Williams & Hodges (2005), as últimas décadas de investigação 

caracterizam-se por um incremento notável no estudo da análise da 

performance, sendo que no Futebol este facto é particularmente evidente.  

Garganta (ver refs. 1999 e 2001) refere que são vários os autores que têm 

procurado perceber e identificar os constrangimentos que caracterizam o 

Futebol. Segundo Silva (1993) e Sampaio (1997), a partir do conceito mais 

actual de sucesso desportivo2, têm-se procurado identificar e hierarquizar os 

constrangimentos do rendimento. 

 

No Futebol, os constrangimentos apontados na literatura como convergentes 

para a performance de excelência do atleta decorrem de um alto grau de 

desenvolvimento e especialização de diversos indicadores agrupados 

geralmente em quatro macro dimensões (Janelle & Hillman, 2003): física, 

técnica, cognitiva (estratégico-táctica; capacidade perceptual e tomada de 

decisão) e mental/emocional (características psicológicas e controlo 

emocional).  

 

                                                 
2 O conceito de sucesso desportivo está associado à ideia de vitória nas competições 
(Sampaio, 1997). 
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Segundo Janelle & Hillman (2003), a dimensão cognitiva pode subdividir-se em 

conhecimentos tácticos e habilidades de tomada de decisão. Os autores 

referem que o conhecimento estratégico-táctico não envolve apenas a 

habilidade para determinar qual a estratégia mais correcta numa determinada 

situação, mas também qual a estratégia que pode ser executada com sucesso 

dentro dos constrangimentos situacionais.  

 

O Futebol é uma actividade repleta de “acontecimentos cuja frequência, ordem 

cronológica e complexidade não podem ser determinados antecipadamente” 

(Garganta, 1997: 18), características que resultam do envolvimento aberto 

(Knapp, 1963), do elevado número de jogadores, da dimensão do espaço e da 

duração do tempo de jogo (Garganta & Pinto, 1998).  

Na medida em que a actividade dos jogadores decorre em contextos cujas 

condições se alteram constantemente, o Futebol é considerado uma 

modalidade desportiva situacional de forte cariz estratégico-táctico (Garganta, 

1997) que exige dos praticantes uma elevada capacidade perceptiva (Garganta 

& Pinto, 1998) e maiores exigências relativamente à componente visual que os 

restantes JDC (Cárdenas, 2000). 

Por tal motivo, Garganta (1997) refere que vários autores consideram que no 

Futebol é cada vez mais evidente a tendência para se atribuir o primado à 

dimensão estratégico-táctica (Barth, 1994), considerando-se que é neste tipo 

de desporto que ela mais se evidencia e assume um nível de expressão 

superior, mais complexo e dinâmico (Matveiev, 1986; Greco & Chagas, 1992), 

condicionando, de forma fundamental, as restantes estruturas do rendimento 

(Konzag, 1991; Gréhaigne, 1992; Gréhaigne & Guillon, 1992; Dufour, 1993; 

Sisto & Greco, 1995). 

Como a componente cognitiva parece ser de capital importância na regulação 

táctica da acção do atleta (Tavares & Faria, 1996), pode ser assim 

considerada, para muitos, o elemento chave para a optimização da 

performance (Pinto, 1995; Costa, 2001; Ericsson, 2003; Janelle & Hillman, 

2003; Oliveira, 2004; Garganta, 2005).  

 

A dimensão técnica é no Futebol um factor importante no jogo individual e 

colectivo, na medida em que permite materializar e exprimir a inteligência e o 
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acto táctico (Moya, 1996). A técnica, em parte, descreve a estrutura motriz de 

cada jogo desportivo e a eficiência da mesma está directamente relacionada 

com a capacidade competitiva de cada equipa (Bota & Colibaba-Evulet, 2000). 

Janelle & Hillman (2003) referem que o domínio técnico da excelência se refere 

ao grau de coordenação sensório-motora, do qual emergem modelos de 

movimento refinados, eficientes e efectivos. São vários os estudos que 

sugerem que estes modelos se desenvolvem, em grande parte, em função de 

uma prática prolongada e sistemática (Janelle & Hillman, 2003; Williams & 

Hodges, 2005).  

 

A dimensão física é importante no Futebol na medida em que suporta as 

solicitações e fornece energia à realização das acções do jogo (Garganta, 

1997; Janelle & Hillman, 2003). 

Nesta dimensão, a investigação procura caracterizar o trabalho fisiológico 

realizado, por exemplo, nas distâncias percorridas em jogo, nas medições 

aeróbias e anaeróbias, ou através de indicadores como o VO2max ou a 

lactatémia (Júlio & Aráujo, 2005).  

Por outro lado, a dimensão física contempla também estudos no âmbito da 

estrutura somática, onde se procura caracterizar os jogadores, percebendo 

como os processos de selecção e de treino sistemático influenciam as 

características antropométricas (altura, peso, massa muscular, entre outras) no 

jogador de elite (Reilly & col. 2000; Williams & Reilly, 2000).   

 

A dimensão mental/emocional, segundo Janelle & Hillman (2003), pode 

influenciar fortemente o rendimento do atleta. Segundo estes autores, esta 

dimensão divide-se em duas áreas: a regulação emocional e as características 

psicológicas. A primeira refere-se à habilidade do atleta para influenciar e 

exercer algum controlo sobre a emoção, ou seja, revela-se do modo como 

estes lidam com as situações, na forma como adquirem, assimilam e 

interpretam o jogo (Costa, 2001); a segunda, inclui uma grande extensão de 

características mentais que podem influenciar a prontidão emocional (Janelle & 

Hillman, 2003).  
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Segundo Morris (2000), a investigação nesta dimensão tem-se centrado na 

compreensão dos processos psicossociais a nível motivacional e emocional, e 

também ao nível do estudo da personalidade e da inteligência.  

 

Assim, podemos afirmar que o Futebol se caracteriza pela aciclicidade técnica, 

solicitações morfológico-funcionais diversas e intensa actividade psíquica, num 

sistema de referências múltiplas permanentemente variável (os companheiros 

de equipa, os adversários, a bola, a baliza e o espaço de manobra), de 

cooperação/oposição (Tavares, 1993; Hernandez Moreno, 1994; Gréhaigne & 

Godbout, 1995; Garganta & Pinto, 1998; Mesquita, 1998), com uma 

importância fundamental dos aspectos estratégico-tácticos (Garganta, 2005), 

onde a tomada de decisão precede e direcciona a execução (Hernandez 

Moreno, 1994). 

 

Os quatro domínios em que o atleta de elite devem obter excelência 

encontram-se interligados (Bauer & Ueberle, 1988; Castelo, 1996, Garganta, 

1997; Silva, 1998; Oliveira, 2004; Pacheco, 2005).  

No entanto, uma qualquer debilidade num deles, no Futebol pode não impedir a 

possibilidade de um atleta alcançar um nível superior (Bangsbo, 2002; Horta, 

2002; Janelle & Hillman, 2003). Como exemplificam Reilly & col. (2000), um 

jogador de topo pode ser bem sucedido com uma menor condição física se 

tiver uma cultura táctica elevada e uma capacidade técnica que lhe permitam 

resolver as situações-problemas do jogo de forma eficiente, ou como refere 

Horta (2002), o futebolista de sucesso não precisa de possuir uma capacidade 

extraordinária em todos os constrangimentos que condicionam a sua 

performance, mas possuir um nível razoavelmente elevado em cada um 

desses parâmetros, de modo a que as eventuais carências nalguns deles 

possam ser compensadas por níveis mais elevados noutros qualidades.    

 

No presente estudo, pretende-se identificar os constrangimentos de 

performance tidos como essenciais em cada uma das dimensões referidas 

para permitir atingir a excelência desportiva no Futebol.  

Portanto, como base na literatura e na opinião de peritos procurar-se-á 

assinalar os atributos físicos (somáticos e físicos e fisiológicos), técnicos, 
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cognitivos e mentais/emocionais mais importantes de acordo com os diferentes 

estatutos posicionais: (i): defesa central, defesa lateral, médio centro, médio 

ala, avançado3?  

 

                                                 
3 De todas os jogadores participantes num jogo de Futebol, o guarda-redes (GR) ocupa um 
posição especial, devido as características das suas acções, das tarefas a desempenhar e das 
condições a que está submetida a sua prestação (Faludi, 1987). Este estatuto posicional não 
será objecto de estudo no presente trabalho. 
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2.3. DIMENSÃO FÍSICA 
“A preparação física não é mais do que o suporte para o jogador poder 
expressar o que sabe futebolisticamente”.  
(Menoti, Ex-treinador da Argentina, in Pacheco, 2005) 

 
 

O Futebol tem evoluído ao longo do seu percurso cronológico. Garganta (1986) 

destaca as seguintes tendências evolutivas: 

  Aumento do volume de corrida. 

  Aumento do ritmo geral do jogo. 

  Aumento das disputas de bola, corpo a corpo. 

  Acréscimo da importância do jogo aéreo, para a resolução de situações 

cruciais do jogo. 

  O crescente número de variações bruscas de ritmo (alternância), 

adoptadas para surpreender o adversário. 

  O aumento do espaço de intervenção, contrastando com a redução do 

tempo disponível para manobrar a bola (maior pressão do adversário). 

 

Actualmente, as solicitações e o ritmo do jogo são cada vez mais intensas e 

alternadas, sendo reclamada ao atleta uma gama diversificada de exigências 

somáticas, físicas e fisiológicas (Reilly, 2005)  

 
2.3.1. Estrutura somática 

Os investigadores, preocupados em aprofundar os conhecimentos nesta 

temática, procuram dar resposta à necessidade de ser identificado um perfil 

configuracional da estrutura somática dos atletas de futebol, que se revele mais 

favorável para o desempenho das funções específicas que o formalismo do 

jogo reclama (Tanner, 1964; Gomes & col., 1989; Reilly, 1990; Casajús & 

Aragonês, 1991; Puga & col, 1991; Garganta & col, 1992; Reilly & col. 2000; 

Williams & Reilly, 2000; Bangsbo, 2002; Santos & col., 2002).   

Segundo Tanner (1964), a falta de um morfótipo adequado para determinada 

prática desportiva pode condicionar o indivíduo, impossibilitando-o de atingir 

níveis superiores de performance.  
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Dias dos Santos (1999) refere que as exigências do quadro competitivo de 

cada modalidade desportiva fazem apelo às características somáticas dos 

jogadores.  

 

No Futebol, a literatura parece indicar que os defesas centrais são, 

normalmente, os jogadores mais altos e mais pesados e os defesas laterais e 

os médios são os atletas menos pesados e mais baixos (Gomes & col., 1989; 

Puga & col, 1991; Shephard, 1999; Reilly & col. 2000; Bangsbo 2002; Santos & 

col., 2002) (Conforme Quadro 1).  

Shephard (1999) refere, ainda, que actualmente existe a tendência para captar 

jogadores mais altos e mais pesados.  

 
Quadro 1: Caracterização antropométrica dos futebolistas, de acordo com a especialização 
funcional. 

Referências Posição Nº Altura 
(cm) 

Peso 
(kg) 

Massa 
Gorda 

(%) 
DC 11 180,9 76,4 7,65 

DL 7 173,0 69,5 6,57 
Gomes & col. (1989) 

 
MC 13 172,6 68,8 7,62 
DC 3 185.3 75.9 10,1 
DL 2 175,0 67,5 10,0 
MC 8 176,8 74,0 11,4 

Puga & col. (1991) 
 

AV 6 174.6 71,1 11,5 
Defesa 24 177±0,01 69,9±1,1 11,0±1,4 
Médio 22 173±0,01 67,6±1,1 10,5±0,4 Franks & col. (Retirado de Reilly & col. 2000) 

Avançado 10 172±0,02 67,7±1,7 11,0±0,7 
DL 20 172,2±5,0 70,7±6,5 11,4±2,7 
DC 22 180,3±5,6 77,1±4,5 12,0±2,2 
MC 26 174,8±6,0 71,3±5,9 10,7±2,2 Santos & col. (2002) 

AV 21 175,5±6,6 72,8±7,2 12,1±2,9 

 

Contudo, se em jogos colectivos como o Basquetebol, o Andebol e o Voleibol 

os maiores valores dimensionais são decisivos para marcas superiores de 

rendimento (Pinto, 1995), no Futebol parece ser uma contradição (Garganta e 

col. 1992).  

Segundo Casajús & Aragonês (1991), a escassez de estudos nesta área 

aumenta a dificuldade em encontrar valores de referência de futebolistas do 

mais alto nível.  

Reilly & col. (2000) e Bangsbo (2002) referem que as equipas de Futebol de 

topo apresentam uma elevada heterogeneidade ao nível das suas 

características corporais.  

Num estudo antropométrico efectuado por Bangsbo (2002), o autor verificou 

que o avançado mais baixo da sua amostra tinha 1.67m e o mais alto 1.90m. 
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Relativamente à idade, os dados parecem mostrar que a idade óptima para se 

jogar futebol deverá se situar entre os 24 e os 27 anos (Shephard, 1999), sem 

quaisquer diferenças entre as posições. A explicação parece estar relacionada 

com a necessidade do atleta dispor de tempo e de quantidade de prática 

suficientes para atingir performances de elite (Ericsson & col. 1993)4.  

 
2.3.2 Dimensão fisiológica 

O Futebol caracteriza-se como um exercício intermitente de longo duração, 

alternando esforços intensos e momentos de recuperação e exercício de baixa 

intensidade (Shephard, 1999; Bangsbo, 2002; Sevensson & Drust, 2005).  

 

As investigações têm-se estruturado segundo dois tipos de indicadores 

(Garganta, 1999): 

 Indicadores externos: distância percorrida, duração, frequência, tipo e 

intensidade do deslocamento produzido, repartição dos esforços e das 

pausas realizadas ao longo do jogo. 

 Indicadores internos: Frequência cardíaca, lactato sanguíneo e consumo 

máximo de oxigénio (VO2max.).  

 

Os estudos concluíram que o Futebol exige um leque de qualidades físicas, tais 

como capacidade aeróbia, potência anaeróbia, força rápida e velocidade. Estas 

componentes, geralmente, variam de acordo com o atleta, a sua especialização 

funcional e o Sistema de Jogo5 utilizado pela equipa em competição (Garganta, 

1997; Reilly 2005; Svensson & Drust, 2005).   

 
2.3.2.1. A capacidade aeróbia: a resistência 
A capacidade aeróbia no Futebol tem sido alva de inúmeras investigações de 

âmbito fisiológico (Reilly & Thomas, 1976; Ekblom, 1986).  

Vários estudos têm demonstrado que grande parte das actividades inerentes 

ao jogo são marcadamente oxidativas, estimando que a produção de energia 

                                                 
4 Ver Capítulo 2.7. 
 
5 Sistema de jogo é a organização estrutural, funcional, a dinâmica que a equipa consegue ter 
em jogo e das respectivas características específicas que lhe dão sentido, produzindo uma 
determinada forma de jogar (Oliveira, 2004).  
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aeróbia parece ser responsável por mais de 90% do total de gastos energéticos 

(Bangsbo, 1994). 

A literatura actual refere que o jogador de Futebol percorre, em média, uma 

distância de 8-12km por jogo (Reilly, 1996; Cometti, 1999; Shephard, 1999).  

Deste modo, investigadores consideram que uma elevada capacidade aeróbia 

(resistência) é um aspecto físico a ter em conta no rendimento do atleta 

(Impellizzeri & col, 2005) 

 
2.3.2.3. A performance anaeróbia: a velocidade 

A predominância do metabolismo aeróbio parece situar-se apenas no plano 

quantitativo, uma vez que são as acções de breve duração e de intensidade 

máxima (saltos, sprints, acelerações, etc.) que mais nitidamente se revelam 

como factores perturbadores da dinâmica do jogo, induzindo desequilíbrios na 

equipa adversária. Desta forma, os períodos de natureza aeróbia (menos 

intensos e mais frequentes) funcionam como “pano de fundo”, enquanto que os 

períodos de cariz anaeróbio (curtos e mais intensos) constituem as “fases 

críticas” do jogo (Garganta, 1997).  

 

O jogo de Futebol apresenta momentos que condicionam o seu rendimento 

(saltos, acelerações, corridas curtas, entre outras) e que devem ser efectuadas 

com a máxima prontidão e rapidez possíveis. Estas actividades de alta 

intensidade constituem a componente anaeróbia de uma partida de Futebol e a 

qualidade da sua execução vai determinar o resultado do jogo (Reilly, 1997).  

Segundo Reilly & Thomas (1976), Withers & col. (1982), Ekblom (1986, 1994) e 

Soares (2000), uma das diferenças entre jogadores de diferente qualidade, 

está associada à realização não só de uma distância total mais longa, como 

também à percentagem que o fazem a alta velocidade.  

 

Assim, embora as actividades realizadas a velocidades maximais ocupem um 

volume temporal relativamente reduzido (Garganta, 1999a), estas revestem-se 

de uma importância fundamental pois estão associadas aos momentos cruciais 

e decisivos do jogo (Yamanaka & col. 1988; Bangsbo, 1994; Bosco, 1994; 

Soares & Rebelo 1995; Rebelo, 1999).  
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Reilly & col. (2000a) defendem que as acções de elevada velocidade 

contribuem directamente para o ganho da posse de bola e para a obtenção do 

golo.  

Reina & col. (1997) verificaram que no Campeonato da Europa de 1996 a 

velocidade foi fundamental para a obtenção de golos.  

Mombaerts (1991) e Castelo (1996) consideram que no plano ofensivo, o factor 

preponderante parece ser, mais do que nunca, a velocidade de execução e a 

coordenação dos deslocamentos a grande velocidade. 

Shephard (1999) referencia que diferentes jogadores de diferentes posições 

são melhores caracterizados e diferenciados pelas componentes da 

capacidade anaeróbia (velocidade, força rápida, limiar anaeróbio, e outras) do 

que pelas componentes da capacidade aeróbia. 

 

Assim sendo, e sabendo que as solicitações do jogo e o seu ritmo são 

progressivamente de maior intensidade e esforço (Rebelo, 2004), a velocidade 

parece ser um dos constrangimentos do rendimento que assume particular 

importância no sucesso dos jogadores e, por conseguinte, das equipas.  

Constitui-se, assim, como uma componente importante do jogo (Balmer & 

Franks, 2000) e como uma das mais importantes capacidade físicas do 

futebolista (Weineck, 1994).  

 

2.3.2.4. A Força Rápida: Uma Relação Conjugada entre Força e Velocidade 
Como foi referido, muitas das acções no Futebol são intensas e explosivas 

(e.g. remate, mudanças de direcção, mudanças de velocidade, saltos, tackles, 

remates, entre outras) (Reilly & col. 2000a; Svensson & Drust, 2005).  

De acordo com Bauer & Ueberle (1988) e Garganta (1997), a necessidade de 

desencadear esforços curtos e intensos (pontapés de baliza, travagens, 

mudanças de direcção, saltos, tackles, remates e outras) assume-se como um 

imperativo para o futebolista, na medida em que a maior parte das acções 

críticas ou decisivas do jogo são realizadas de forma explosiva, ou seja, com 

elevada velocidade. 

Em estudos realizados por Thomas & Reilly (1976) e Bangsbo & col. (1991), 

conclui-se que um jogo implica de mil a mil e duzentas acções que incorporam 
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mudanças rápidas e frequentes de ritmo e direcção de corrida, assim como a 

execução das habilidades do jogo.  

Segundo Weineck (1994), o futebolista desenvolve uma actividade física de 

tipo explosivo, com acelerações entre cinco e quinze metros que se repetem 

mais de setenta vezes com marcadas intervenções de mudanças de direcção e 

com altíssimas frequências de acelerações e desacelerações.  

 

Efectivamente, durante um jogo de Futebol, os membros inferiores são 

solicitados em condições extremas. Conjugam-se esforços curtos e intensos 

com esforços longos de baixa intensidade. Os esforços curtos e intensos são 

evidentes e em variadas acções, como para executar uma corrida rápida, 

mudanças de direcções, travagens e arranques bruscos, laterais ou antero-

posteriores, executando em espaços curtos (5-30m). Ao executar o pontapé de 

baliza, os cantos, os livres, os remates, os saltos e outras acções de jogo, o 

jogador apela à força e à velocidade de forma conjugada, surgindo assim uma 

capacidade híbrida que alguns autores designam por força veloz ou força 

rápida (Garganta 1991), outros por potência (Bompa 1983, Weineck, 1983; 

Verchosanskij, 1984 cit. Garganta, 1991), outros ainda por força explosiva 

(Bauer & Ueberle, 1988; Bauer, 1998) e outros por força dinâmica (Godik & 

Popov, 1993). 

 

Esta forma de manifestação da força assume um papel importante para o 

futebolista, uma vez que para responder com eficácia às crescentes exigências 

e diversas solicitações do jogo, ele necessita de uma boa capacidade de força 

rápida (Faina & col., 1988; Garganta, 1990), particularmente no que concerne 

aos movimentos que apelam a uma solicitação predominante dos membros 

inferiores (ver refs. Garganta, 1990).  

Desta forma, a força rápida é entendida como um indicador importante para o 

rendimento do futebolista (Garganta, 1990; Bosco, 1994; Bauer, 1998; 

Sevensson & Drust, 2005). 
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2.3.3. Diferentes posições, diferentes funções implicam diferentes 
exigências fisiológicas 
Resultados obtidos em investigações a partir de indicadores externos e 

indicadores internos revelam uma heterogeneidade de perfis fisiológicos por 

diversos motivos: estilo de jogo praticado; nível competitivo; aspectos tácticos 

particulares; critérios de observação distintos; época desportiva a que se 

reporta a análise, condição física dos jogadores, motivação, entre outros 

(Castelo, 1996).  

Contudo, o estatuto posicional e funcional, bem como o estilo de jogo adoptado 

pela equipa parecem ser as principais causas para explicar as diferenças 

fisiológicas entre jogadores (Bangsbo & col. 1991; Bangsbo, 1994; Reilly, 

1996).  

Segundo Reilly & col (2000), o estatuto posicional de um jogador está 

relacionado com a sua capacidade física.  

Para Santos & col. (1998), os jogadores de Futebol desempenham funções 

distintas em campo e por esse motivo, as características da sua actividade 

física são forçosamente diferentes.  

Ekblom (1999) assume a mesma posição, constatando que a distância 

percorrida no jogo varia segundo as posições exercidas pelos jogadores. O 

autor efectuou um estudo na Liga Inglesa de Futebol, aplicando-o a equipas 

com sistemas de jogo 4x3x3 e 4x4x2. A maior distância em exercício de 

elevada intensidade foi percorrida pelos jogadores de meio-campo, enquanto 

os valores mais baixos para esta variável pertenceram aos defesas centrais.  

Para Reilly (1996), os médios pela tarefa de fazer a ligação entre a defesa e o 

ataque, são os jogadores com maior capacidade de resistência. Corroboram 

com esta opinião os estudos realizados por Reilly & Thomas (1976), Ekblom 

(1986), Bangsbo & col. (1991) e por Rienzi & col. (2000).  

 

Em outras avaliações, Reinzi & col. (2000) verificaram que os avançados e os 

defesas centrais executam mais acções de intensidade máxima do que outros 

jogadores. 

Segundo Luhtanen (1994), a velocidade máxima atingida é mais elevada nos 

atacantes e defesas do que nos médios. 
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No entanto, relativamente à velocidade, Reilly (1996) numa pesquisa com 

jogadores da Liga Inglesa encontrou outros resultados. O autor verificou que os 

médios e atacantes realizaram mais sprints do que os defesas. 

O’Donoghue (1998), num estudo que envolveu também jogadores da Liga 

Inglesa chegou às mesmas conclusões do autor referido. Tendo em conta a 

percentagem do tempo dos sprints relativamente ao tempo total de jogo, 

constatou-se que os médios efectuam mais sprints do que os avançados e do 

que os defesas, 4,2%, 3,7% e 1,8% respectivamente. Verificou-se igualmente, 

que os avançados efectuam significativamente mais sprints do que os defesas 

centrais. 

 

Bangsbo & col. (1991), num estudo com jogadores dinamarqueses, obtiveram 

outros resultados. Os investigadores concluíram que os AV realizaram maior 

número de sprints do que os defesas e do que os médios. 

Resultados distintos foram também obtidos por Valente (2000), num estudo 

com 9 jogadores (dois defesas laterais, um defesa central, dois médios ala, 

dois médios centros e dois avançados) da 1ª Liga Portuguesa, onde o autor 

verificou que os defesas laterais e os médios ala efectuaram maior número de 

sprints do que o defesa central, médios centro e avançados. 

 

Em suma, a investigação mostra que os jogadores de Futebol apresentam 

diferenças fisiológicas, que se parecem dever, sobretudo às exigências tácticas 

e às posições funcionais dos atletas (Garganta, 1999; Reilly & col. 2000a; 

Santos & Soares 2002).  
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2.4. A DIMENSÃO COGNITIVA 
“On the soccer field and in other sports, it shows up in those players who 
always seem to be at the right place at right time” (…). These players 
release the ball at the right moment or they are able to run off the ball and 
think two or three passes ahead. They have an ability to read the game and 
to internalize the game. We can identify this intangible, but no one has 
figured out how to duplicate it”. 
(Brown, 2001: 47)      

 

 

Como sustenta Alves & Araújo (1996), o desporto é uma área de forte e criativa 

actividade intelectual.  

Na opinião de diversos autores, a regulação da acção táctica do movimento 

desportivo é fundamentada pela componente cognitiva (Sisto & Greco, 1995; 

Tavares & Faria, 1996, Castelo, 1998; Cárdenas, 2000) 

 

No Futebol, Vieira (2003) menciona que o sistema de referências múltiplas em 

que os atletas actuam, sugere um envolvimento específico no que se refere 

aos aspectos cognitivos.  

Segundo Konzag (1983), no Futebol, pela sua riqueza em situações 

imprevistas, há uma forte implicação das capacidades cognitivas 

nomeadamente da:  

 Capacidade perceptiva (percepção do movimento e da posição dos 

companheiros, dos adversários, da bola, entre outras); 

 Capacidade de raciocínio e de imaginação (capacidade de decisão, 

capacidade de criatividade e iniciativa; capacidade de antecipação); 

 Capacidade de memorização (capacidade de recordação, de 

reprodução, capacidade de associação).  

 

Em concordância, Rink & col. (1996) e Cárdenas (2000) referem que a parte 

executora e visível de uma acção de jogo depende das fases mentais 

antecedentes, que em situação de variabilidade e de regulação externa e 

aberta como é o Futebol, determinam significativamente o êxito da intervenção 

e a optimização da performance individual e colectiva.  

Como enuncia Garganta (2005: 184), o jogo de Futebol porque “decorre da 

natureza do confronto entre dois sistemas dinâmicos complexos – as equipas – 

caracteriza-se pela sucessiva alternância de estados de ordem e desordem, 
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estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade. Dado que se trate de 

situações de mudança de final aberto”, “pode dizer-se que o comportamento 

dos jogadores num jogo, se situa numa tensão permanente entre o 

conhecimento e acção”, isto é, “qualquer comportamento é fortemente 

condicionado do ponto visto estratégico-táctico, portanto com claras 

implicações no domínio cognitivo”.  
De facto, em cada acção, o jogador calcula as possibilidades de êxito e prepara 

mentalmente a acção a executar, em função de um multiplicidade de 

constrangimentos momentâneos (adversários, companheiros, tempo de jogo, 

resultado, terreno de jogo, entre outros), exigindo-se-lhe constantemente 

decisões inteligentes através de processos cognitivos (Cárdenas, 2000).  

Isto significa que a actividade do jogador deve-se sobretudo a intervenções no 

plano cognitivo (Garganta, 2000), e é, por isso que diversos autores defendem 

que o Futebol envolve uma solicitação importante da componente cognitiva 

(Harris, 1985; Allard, 1993; Pinto, 1995; Sisto & Greco, 1995; Rink & col., 1996; 

Tavares & Faria, 1996; Garganta, 1997; Brito & Maças 1998; Pinto, 1998; 

Tavares, 1999; Cárdenas, 2000; Costa, 2001; Janelle & Hillman, 2003; Vieira, 

2003; Oliveira, 2004).  

 

Várias investigações nacionais e internacionais têm sido efectuadas no 

Futebol, pretendendo contribuir para a compreensão da importância que os 

processos relacionados com o conhecimento do jogo têm na diferenciação da 

performance (Williams & col. 1999; Carvalho, 2000; Correia, 2000; Costa, 2001; 

Miragaia, 2001; Vieira, 2003), tendo-se reconhecido que o factor cognitivo é 

cada vez mais apontado como marcador da diferença entre atletas nos JDC 

(Garganta, 2000).  

Costa (2001) constatou que os futebolistas de nível competitivo superior, 

independentemente do seu estatuto posicional têm um nível de processamento 

de informação e uma tomada de decisão superior do que futebolistas de nível 

competitivo inferiores.  

Miragaia (2001) verificou que os atletas pertencentes a quadros competitivos 

superiores possuem um melhor conhecimento declarativo e, 

consequentemente, uma tomada de decisão mais precisa e mais rápida.  
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Carvalho (2000) identificou nos futebolistas de elite níveis superiores de 

inteligência, assim como melhor velocidade perceptiva quando comparados 

com atletas amadores. 

Williams & col. (1999) averiguaram que os atletas expertos: (i): são mais 

rápidos e precisos a reconhecer padrões de jogo; (ii): são mais rápidos e 

precisos a detectar e localizar os aspectos fulcrais e relevantes que acontecem 

no seu campo visual; (iii): são eficazes a antecipar as acções dos adversários, 

baseando-se em pistas visuais; (iv): revelam um conhecimento superior em 

situações mais prováveis de ocorrer; (v): adoptam decisões tácticas mais 

ajustadas as situações; (vi): têm um conhecimento mais estruturado e 

aprofundado das matérias específicas, conhecimento declarativo6, e de como 

fazer as acções, conhecimento processual7; (vii): possuem capacidades 

superiores de auto-controlo.  

Júlio & Araújo (2005) referem que os resultados das investigações convergem 

para a conclusão geral de que, relativamente a outros jogadores, os expertos 

possuem um conhecimento mais completo e mais estruturado e discriminam 

melhor a informação armazenada na memória de longo prazo. Os autores 

acrescentam que este conhecimento, sendo exclusivo dos jogadores peritos 

como responsáveis por performances de excelência, permite que, 

comparativamente aos principiantes: (i): reconhecem e evoquem padrões de 

jogo mais rapidamente, o que permite decisões mais rápidas e mais exactas; 

(ii): apresentem maior velocidade de detecção e localização de objectos 

relevantes no campo visual e identifiquem as situações com maior detalhe;  (iii): 

usem eficazmente a informação contextual (quer temporal, quer espacial) 

disponível antes do evento ou acção do adversário; e (iv): revelam-se mais 

exactos nas suas expectativas a acontecimentos futuros elaborando uma 

hierarquia de probabilidades em cada situação.   

 

Efectivamente, a investigação identificou um conjunto de traços cognitivos dos 

jogadores expertos nos jogos desportivos (Rink & col., 1996) decisivos para 
                                                 
6 O conhecimento declarativo está relacionado com “o saber o quê” e pode ser expresso ou 
declarado verbalmente (Cohen, 1984). 
 
7 O conhecimento processual liga-se mais directamente aos processos de acção, ou seja, está 
relacionado “ao saber como” executar uma acção para resolver determinada situação (Cohen, 
1984).  
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performances de excelência independentemente da especialização posicional e 

funcional: (i) conhecimento declarativo e processual mais organizado e 

estruturado; (ii): processo de captação de informação mais eficiente; (iii) 

processo decisional mais rápido e preciso; (iv): mais rápido e preciso 

reconhecimento dos padrões de jogo (sinais pertinentes); (v) superior 

conhecimento táctico; (vi): uma maior capacidade de antecipação dos eventos 

do jogo e das respostas do oponente; e (vii): superior conhecimento das 

probabilidades situacionais (evolução do jogo).  

 

2.4.1. O Conhecimento táctico 
O Futebol, enquanto desporto de contexto variável e situacional, requer acções 

e comportamentos do jogo “alicerçados na inteligência e na capacidade de 

decisão” (Garganta & Oliveira, 1996: 7). Daí que nos momentos cruciais do 

jogo, quem apresenta maior probabilidade de tomar as decisões correctas é o 

jogador mais inteligente e com maior conhecimento táctico (Riera, 1995). 

Assim, quanto mais inteligente for o comportamento no jogo, mais elevado 

pode ser o rendimento do jogador no âmbito táctico (Brüggeman & Albrecht, 

1996, cit. Costa, 2001). 

 

Para Starkes & Lindley (1994), a excelência desportiva se deve, entre outros 

constrangimentos, num enorme armazenamento de conhecimento declarativo 

específico do contexto da modalidade.  

Segundo Castelo (1998), os atletas com rendimento de excelência em situação 

de jogo, possuem processos cognitivos de alto nível, nos quais a recepção e a 

elaboração das informações são mais rápidas e mais precisas, revelando 

também menos erros. Estes atletas possuem um maior conhecimento 

específico de jogo, já que possuem também processos cognitivos mais 

elaborados e eficazes, permitindo-lhes serem mais velozes na tomada de 

decisão e na própria execução das acções de jogo.  

Alves & Araújo (1996) defendem que a qualidade de decisão do atleta depende 

do seu conhecimento declarativo e conhecimento processual específicos, das 

suas capacidades cognitivas e da competência da sua utilização. Assim, 

referem que os jogadores de elite têm um conhecimento específico do jogo o 

que lhes vai permitir ter distintas opções de resposta quando necessitarem 



  
 

 
25 

tomar decisões, sendo característica destes possuírem uma estrutura cognitiva 

mais organizada, o que representa uma melhor estruturação do conhecimento 

declarativo e processual. Refere, ainda, que quanto mais complexas são as 

decisões, mais os experientes se destacam dos principiantes.  

Para Garganta (1997 e 2000), são características do jogador de elite ter um 

conhecimento declarativo e processual mais organizado e estruturado.  

Efectivamente, investigações já realizadas revelam que as equipas melhores 

classificadas obtêm também os melhores resultados nos testes de 

conhecimentos tácticos (Greco & col. 1998). Este facto deve-se aos poucos 

erros cometidos pelos jogadores expertos, os quais adquirem o conhecimento 

mais ajustado da solução (Viera, 2003). 

 
2.4.2. A capacidade perceptiva 
O complexo sistema de referências com que o praticante se defronta no jogo, 

coloca grandes exigências às funções mentais que se constituem como pré-

requisito do seu rendimento (Tavares, 1994).  

O atleta esforça-se em detectar as constâncias e regularidades no conjunto das 

informações disponíveis. A maior correcção e rapidez da tomada de decisão 

depende, entre outros factores, da capacidade perceptiva dos estímulos mais 

relevantes do envolvimento, em cada situação específica (Sereni, 1996). 

Assim, é consensual, entre os desportistas, a importância de manter uma 

capacidade de percepção adequada aos aspectos necessários à realização de 

uma tarefa (Viana & Cruz, 1996). 

Na opinião de Jalabert (1998) cit. por Garganta (1999a), o sistema perceptivo 

conjuga-se com a velocidade de realização em torno de três eixos que 

permitem distinguir a prestação do jogador principiante e do experiente: 

 Selecção de informação: o jogador de alto nível ganha mais tempo 

quando selecciona mais rapidamente num caos de informação aquelas que 

lhe são mais úteis para atingir o objectivo. 

 Ligação entre as informações: o jogador de elite invoca as experiências 

passadas para prever as consequências das acções que realiza. Nesse 

sentido, é capaz de estabelecer conexões entre os vários elementos do jogo 

(orientação dos apoios, a postura do adversário, as linhas de força da defesa 
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contrária, as trajectórias imprimidas à bola, e outros), que se revelam 

determinantes para a obtenção do sucesso. 

 Reorganização sensorial do controlo de movimento: ao contrário dos 

principiantes, para quem o controlo visual da bola é indispensável, o jogador 

de topo utiliza a propriocepção, o que se torna mais económico em termos 

de tempo, dado que tal o disponibiliza, do ponto de vista cognitivo, para o 

tratamento de informação. 

Os estudos têm demonstrado diferenças significativas na forma como atletas 

de diferentes níveis analisam a informação, sendo que os mais experientes dão 

maior atenção aos dados mais relevantes, ao passo que os atletas menos 

experientes se centram nos macro detalhes e acções são analisadas de forma 

cronológica (Tavares, 1993; Sereni, 1996).  

Por exemplo, Ripoll (1979) (cit. Vieira, 2003) e Tavares (1993), numa revisão 

de diversos trabalhos realizados, conclui que os expertos processam apenas a 

informação relevante e excluem os constrangimentos sem relevo. Também 

referem que quanto mais baixo for o nível de prática dos jogadores, mais as 

capacidades de descodificação da informação são restritas. Neste sentido, os 

atletas expertos reconhecem e separam com maior precisão as informações 

relevantes.  

Neste sentido, a literatura parece indicar que o desportista experiente utiliza 

duas grandes categorias de estratégias para discriminar o relevante do 

acessório do conjunto de informações disponíveis: (i): encontrar regularidades 

nas modificações do envolvimento, a partir das quais ele pré-selecciona e pré-

programa as suas respostas, e (ii): na construção de um repertório de 

esquemas que permitem ler a situação actual e de antecipar, a curto prazo, os 

acontecimentos numa base de tomada de informação, não sobre as acções do 

adversário mas sobre as suas (Allard, 1993; Tavares, 1993; Alves & Araújo, 

1996; Costa, 2001).  

 

2.4.3. A capacidade de antecipação 
A capacidade de antecipação parece revelar-se um indicador fundamental de 

discriminação entre jogadores de topo e principiantes ou pouco esclarecidos 

tacticamente (Tavares, 1994). O autor referido sustenta, ainda, que os 

melhores jogadores se distinguem dos outros, não apenas pela justeza das 
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tomadas de decisões durante a partida, mas também pela velocidade com que 

essas decisões são tomadas.  

Para Garganta & Pinto (1998), um bom jogador ajusta-se não apenas às 

situações que vê mas também aquelas que prevê, decidindo em função das 

probabilidades de evolução do jogo.  

Bouthier (1988, cit. por Garganta, 1999a) sustenta que os jogadores mais 

experientes e os mais inteligentes se distinguem pelo apuro das capacidades 

de antecipação, quer na evolução das relações de oposição, quer nas escolhas 

tácticas mais ajustadas, quer ainda na execução das correspondentes 

operações que viabilizem o desencadeamento dessas acções em tempo útil.  

 

Como enuncia Garganta (1999a: 10): “o jogo em que o jogador se posicionava 

para receber a bola, depois observava, pensava e agia, faz pouco sentido no 

contexto actual. As marcações são cada vez mais pressionantes, a velocidade 

de jogo é cada vez mais elevada, o tempo para agir cada vez mais curto, pelo 

que cada vez é mais premente a necessidade de realizar uma antecipação 

mental e motora”.    

 

2.4.4. A tomada de decisão 

De acordo com Júlio & Araújo (2005), ao nível da tomada da decisão em jogo, 

a investigação tem procurado diferenciar entre jogadores de diferente níveis de 

performance. Neste sentido, os autores referem que os investigadores 

assumem a existência de estruturas de conhecimento específicas da tarefa, 

representadas e armazenadas na memória, tais como programas motores, que 

são a base para organizar, iniciar e levar a cabo as acções desejadas.  

 

De facto, vários autores constataram que a tomada de decisão determina 

muitas vezes o sucesso dos jogos táctico-técnicos, sendo frequentemente 

responsável pelas diferenças na performance individual (Schellenberger, 1990; 

Alves & Araújo, 1996).  

De acordo com Wein (1995) cit. Pacheco (1995), no decorrer de um jogo de 

Futebol, a perda da posse de bola se deve, em mais de cinquenta por cento 

dos casos, a uma errada tomada de decisão. 
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Ripoll (1987) cit. Mangas (1999), a partir de uma análise de estudos realizados 

relativamente ao processamento de informação entre atletas de diferentes 

níveis competitivos, verificou que os atletas experientes têm um nível de 

processamento de informação visual mais rápido, exacto, elaborado e eficaz, 

qualidades essas que posteriormente irão influenciar favoravelmente os 

aspectos relacionados com a qualidade e prontidão das decisões (Conforme 

Quadro 2). 

 
Quadro 2: Características do processamento de informação visual de atletas principiantes e 
experientes (Ripoll, 1987 cit. Mangas, 1999). 

Atletas Principiantes Atletas Experientes 

1. A informação visual é pontual e corresponde a um 
conjunto de acontecimentos. 

2. A informação é tratada sobretudo em visão central. 
3. A leitura dos diferentes acontecimentos é feita em 

ordem cronológica das suas aparições. 
4. Um número importante de acontecimentos é 

analisado. 
5. O tempo destinado a consultar cada um dos 

acontecimentos é curto. A informação é incompleta. 
6. O tempo total de análise é elevado 
7. Apresentam um longo período de tempo entre a 

recepção da informação e o desencadeamento da 
resposta 

8. As respostas motoras são muitas vezes inadequadas 

1. A informação visual é inter-relacional. Ela relaciona os 
diferentes acontecimentos. 
2. A informação implica completamente a visão central e 
periférica. 
3. A leitura é muitas vezes antecipada. O atleta coloca o 
seu olhar na direcção precisa onde vai aparecer o 
acontecimento. 
4. Só os acontecimentos mais pertinentes são 
analisados. O seu número é restrito. 
5. O tempo dedicado a consultar cada acontecimento é 
longo. A informação é completa. 
6. O tempo total de análise é reduzido 
7. A resposta é desencadeada durante a análise da 
situação. 
8. As respostas motoras são apropriadas. 

 

Assim, torna-se visível que o Futebol reclama dos praticantes uma elevada 

capacidade de tomada de decisão (Garganta & Pinto, 1998). Ou seja, os 

inúmeros problemas surgidos no jogo obrigam o jogador a decidir e a 

seleccionar qual a solução mais consentânea com a situação, obedecendo aos 

princípios gerais do jogo através do Conhecimento Táctico-Técnico Específico8 

que possui do jogo, assumindo este último um peso importante na performance 

desportiva (Oliveira, 2004).  

 

Em síntese, a implicação do processo cognitivo parece ser uma condição 

indispensável para o sucesso das acções motoras, não apenas na sua 

concepção (percepção-análise da situação/solução mental) mas também 

durante a própria execução (Petrocchi, 1995 cit. Vieira 2003).  

Como defende Garganta (1999a: 6): “…à luz das exigências do desporto 

actual, não basta chegar mais longe, nem saltar mais alto, nem ser mais forte, 

                                                 
8 Entende-se o “Conhecimento Táctico-Técnico Especifico” como o saber que o praticante tem 
que lhe permite jogar, escolhendo as opções que lhe parecem ser adequados perante as 
diferentes situações. Essas escolhas estão dependentes dos conhecimentos declarativos e dos 
conhecimentos processuais existentes (Oliveira, 2004).   
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é preciso ser mais rápido, mais veloz. Mais rápido, não apenas chegando ao 

local desejado, ou a realizar uma acção, mas também a pensar, a encontrar 

soluções, a perceber o erro, a descodificar os sinais do envolvimento. Em 

síntese, mais rápido e melhor, a perceber, a pensar e a agir”. 
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2.5. HABILIDADES TÉCNICAS, ESPECILIZAÇÃO POSICIONAL E 
FUNCIONAL  

“Ele vem avançado, pedala passando os pés por cima da bola, uma, duas, 
três e outras tantas vezes, não pare, segue, hipnotiza, brinca e oferece 
prazer a quem asiste. O zagueiro, incapaz de agir, percebe que está à 
frente do saci, do Negrinho do Pastoreiro ou do curupira, teme e perde a 
jogada. O goleiro, assustado, lembra-se da figura de Pele, mas só vê um 
menino…seu nome Robinho. A cena seguinte, já pode imaginar, é a bola 
entrando de forma marota no gol”. 
(Ferreira, 2005: 1) 

 
 

Uma das qualidades reveladoras da competência de um futebolista parece 

prender-se com a sua aptidão para seleccionar os recursos motores mais 

adequados, no sentido de responder à configuração do jogo num dado instante 

e com a capacidade de os empregar no momento de materializar a acção 

(Garganta, 1997). 

No Futebol e em outros JDC, as técnicas não se restringem a movimentos 

específicos (Garganta, 1997), constituem acções motoras, formas de 

expressão do comportamento (Sisto & Greco, 1995), efectuadas no sentido de 

resolver os constrangimentos que as várias situações de jogo colocam ao 

praticante (Garganta, 1997).  

 

No senso comum, o termo a técnica confunda-se, muitas vezes, com outras 

designações. Segundo Lees (2002), o termo técnico é usado amplamente, mas 

raramente é definido. Como refere Garganta (1997), constata-se algumas 

imprecisões terminológicas no termo técnico. 

De acordo com Konzag (1991), Bayer (1994) e Garganta (1997), a técnica é a 

execução do movimento adaptado às condições da situação de jogo, que 

através de uma execução funcional e económica leva à concretização dos 

objectivos do jogo. “Trate-se de uma motricidade especializada e específica de 

uma modalidade desportiva que lhe permite resolver duma forma eficiente as 

tarefas do jogo” (Garganta, 1997: 46). 

Portanto a técnica apresenta-se como um conjunto de habilidades ou skills 

técnicos em que cada um reporta-se a uma actividade organizada e 

coordenada, relativamente a um objecto ou uma situação, que envolve uma 

cadeia de mecanismos de foro sensorial, central e motora (Arglye & Kendon, 
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1967 cit. Garganta, 1997). A técnica define-se como a habilidade para 

seleccionar e executar uma acção correcta de acordo com as exigências 

situacionais e a sua realização processa-se em condições particulares, 

condicionando a sua selecção a adoptar e a sua forma de execução (Garganta, 

1997). 

Deste modo, a técnica no Futebol apresenta um conjunto de skills ou 

habilidades técnicas distintas de outras modalidades desportivas. O domínio de 

habilidades técnicas, como o domínio do remate, do passe, do jogo aéreo, da 

recepção da bola, entre outros, em situações de confronto desportivo, com 

oponentes de nível semelhante ou superior permitem classificar o atleta com 

elevado nível técnico (Garganta, 1997).   

 

No decurso de um jogo de Futebol, as acções impliquem ou não a presença 

directa ou próxima da bola e, apelam a requisitos técnicos. Uma corrida rápida, 

uma desmarcação, uma marcação a um adversário directo, são técnicas 

usadas, o que faz com que este conceito possua uma abrangência maior do 

que aquela que usualmente se lhe atribui (Garganta, 1997). 

Assim, Konzag (1991) divide a técnica em: (i): técnica sem bola 

(desmarcações, tackles, marcações, saltos, mudanças de direcção) e (ii): 

técnica com bola (passe, recepção, condução de bola, remate, drible). 

Castelo (1996) classifica, por sua vez, a técnica em acções individuais táctico-

técnicas. Considera: (i): acções individuais ofensivas (recepção, condução de 

bola, drible, finta, simulação, passe e remate) e (ii): acções individuais 

defensivas (desarme, intercepção, técnica do GR e carga).  

Pacheco (2001) refere que há: (i): acções tácticas ofensivas (recepção e 

controlo de bola; condução de bola, passe, remate, desmarcações) e (ii): 

acções tácticas defensivas (desarme, intercepção, técnica de GR e marcação 

individual, marcação à zona e marcação mista, dobras e compensações). 

 

Em 1997, Garganta apresentou numerosas investigações sobre a análise da 

actividade do Futebolista, durante o jogo de Futebol, a partir de indicadores 

técnicos. 

Os resultados das investigações revelam que os futebolistas utilizam técnicas 

acíclicas de intensidade variada, directamente relacionadas com as suas 
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funções específicas, com o modelo de jogo adoptado pelo treinador 

obviamente, com o nível de jogo das equipas (Ekblom, 1986). 

 

Num estudo realizado por Withers & col. (1982), os defesas centrais são os que 

contactam a bola de cabeça com mais frequência, seguido dos avançados e 

dos médios.  

Segundo Castelo (1996), no Futebol, o jogo aéreo tem sido cada vez mais 

decisivo. Nos dados referentes a acto de cabecear, o autor indica que os 

defesas são os que mais executam acções de cabeceamento, com 49%. Os 

médios apresentam uma percentagem de 29% e os avançados com 22% e 

13% dos golos conseguidos são remates de cabeça com impulsão. 

Rebelo (1994) aponta o quanto é importante o domínio do jogo aéreo quando 

constatou uma frequência média do jogo aéreo durante a competição de oito e 

cinco vezes respectivamente para cada jogador.  

 

Castelo (1996) enuncia que 80% das situações em que o jogador está em 

posse de bola, tem intenção de a passar a outro companheiro. Assim, para 

muitos dos autores, o passe assume-se como a acção táctico-técnica mais 

utilizada no jogo de Futebol (Wrzos, 1984; Castelo, 1996; Bezerra, 1996; Silva, 

1998). 

Wrzos (1984) encontrou uma média de 450 passes, para equipas da América 

do Sul e 380 passes para as equipas da Europa. 

Um estudo desenvolvido por Bezerra (1996) apresenta um valor de 374±41,2 

passes por jogo, correspondendo a cerca de 68% do total das acções do jogo.  

Castelo (1996) verificou, ainda, uma diminuição percentual da execução do 

passe à medida que o centro de jogo se aproxima da baliza adversária. De 

acordo com os dados, 60,2% destas acções são executadas no meio-campo 

próprio. O autor sugere como explicação, o facto dos jogadores quando perto 

da baliza adversária têm que encontrar e executar outras acções, tal como o 

drible que consubstancia a procura de criação de vantagens para a 

concretização eficiente do processo ofensivo. 

 

A tendência do Futebol actual remete para um equilíbrio entre a defesa e o 

ataque. A defesa procura continuamente neutralizar a acção do ataque no 
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sentido de conseguir ordem e equilíbrio para conquistar a posse de bola, o 

ataque procura criar desordem na defesa contrária no sentido de induzir 

desequilíbrios e conseguir o objectivo do jogo – o golo (Garganta, 1997).  

Gréhaigne (1992) afirma ser necessário provocar e explorar desequilíbrios no 

adversário, criando o efeito surpresa e a imprevisibilidade.  

Assim, no contexto do Futebol actual, a situação de confronto individual (1x1) 

vem ganhando uma importância crescente porque permite (Garganta, 1999b): 

(i): ofensivamente, induzir rupturas quando o equilíbrio numérico e espacial 

está instalado, e (ii): defensivamente, através da marcação individual, dissuadir 

e anular acções individuais dos atacantes que tentam provocar rupturas no 

balanço ataque/defesa.   

Num estudo feito com equipas europeias de alto rendimento (semi-finalistas da 

Liga de Campeões), num único jogo, foram observadas 125 situações de 1x1 

(Gerisch & Reichelt, 1993). Numa investigação realizada, em equipas 

europeias de elite, Rosário & Garganta (1994) registaram vinte e quatro duelos 

por jogo.  

 

Sabendo que a finalidade do Futebol é o golo, o remate apesar de constituir 

uma das acções menos frequentes no Futebol, tem grande importância no jogo 

(Silva, 1998).  

Segundo Hughes (1990), a média do número de remates por jogo é cerca de 

treze, e o golo é conseguido em cada sete tentativas. O referido autor, 

acrescenta que uma equipa que consegue dez remates que atinjam a baliza 

dão 86% de hipóteses de ganhar o jogo. 

Castelo (1996) refere que 57% das acções de remate que originaram golo são 

da responsabilidade dos avançados, 34% dos médios e 9% dos defesas. 

 

Em outras investigações, Dufour (1993) mostram que os cruzamentos são uma 

das melhores opções para criar situações de finalização.  

Numa investigação realizado por Jinshan & col. (1993), verificaram que 30% 

dos golos no Mundial de 1990 foram obtidos à partir de cruzamentos.  

Marques (2000) conclui que, no Campeonato da Europa de 2000, 68,9% dos 

cruzamentos foram realizados por jogadores que actuam nos corredores 
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laterais (defesa lateral e médio ala) e a restante percentagem por jogadores de 

outros sectores. 

 

Assim, a partir das investigações encontradas verifica-se que, consoante o 

estatuto posicional e funcional do jogador, determinadas acções táctica-

técnicas são claramente mais solicitadas do que outras. 
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2.6. DIMENSÃO MENTAL/EMOCIONAL: UMA REALIDADE DIFUSA 
“Talk with 10 sport psychologists and you will get 10 different list of 
emotional characteristics of exceptional athletes”.  
Brown (2001: 29) 

 
 

É reconhecido que alguns indicadores mentais e emocionais tendem a explicar 

o sucesso do atleta na sua performance (Morris, 2000). Zeyfang (2001: 9) 

refere que “a importância que as capacidades psicológicas têm no desporto de 

altíssimo nível é indiscutível”.  

Contudo, na investigação em Futebol, a componente psicológica está ainda 

bastante descuidada e pouco aprofundada relativamente à grande importância 

que lhe é atribuída por treinadores e investigadores nacionais e internacionais 

(Fonseca, 1997; Garganta, 1997). 

 

Efectivamente, a preparação desenvolvida nesse domínio de rendimento, 

reconhecido como condicionador da performance desportiva, não parece 

merecer a mesma atenção e rigor do que em outras dimensões (Física, 

Técnica e Táctica) (Fonseca, 1997; Pacheco, 2005).  

No entanto, o rendimento desportivo dos atletas e das equipas começa a 

obrigar os especialistas a dar cada vez maior ênfase ao treino de competências 

psicológicas (Cruz & Viana, 1996), até porque no futuro, as diferenças de 

performance poderão explicar-se, em larga medida, através das capacidades 

psicológicas (Pacheco, 2005).  

 

Segundo Schellenberger (1990), as competências mentais e emocionais são 

fundamentais e decisivas na performance do atleta. 

 

O psicólogo Jim Loehr, citado por Brown (2001), afirma que o indicador 

psicológico mais importante dos atletas de sucesso é o impulso determinado 

por factores biológicos, normalmente designado por “drive”. Na sua 

perspectiva, estes atletas demonstram uma obsessão praticamente 

incontrolável pela prática de alguma actividade ou modalidade, chegando 

mesmo a praticar horas a fio, a criar situações e imaginando-se eles próprios 

dentro do jogo.  
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Por outro lado, de acordo com Brown (2001), há ainda outros atributos mentais 

e emocionais relacionados com a excepcionalidade e que podem ser 

exercitados e desenvolvidos com o treino, tais como: 

 Estabilidade emocional 

“Antes da final da Liga dos Campeões 2004 com o F.C. Porto, Morientes 

referia: A pressão para mim é um prazer, mas não me incomoda, acho até 

que tem um efeito diferente, porque me entusiasma”. (Pacheco, 2005: 101).   

Segundo Brown (2001), atletas talentosos são estáveis emocionalmente. O 

autor refere que o atleta que tem uma elevada capacidade de tolerância do 

stress diário imposta pela competição e pelo treino, terão melhores 

hipóteses para ser bem sucedido porque terão a capacidade de se adaptar 

as circunstâncias, de vencer os obstáculos e a capacidade de lidar com as 

dificuldades impostas de forma equilibrada e entusiástica.  

 Força mental 

“Giuly, jogador de Mónaco referiu que após o apito do árbitro par ao 

intervalo, aproximou-se do seu compatriota Zidane, e em jeito de brincadeira 

pediu-lhe que o Real Madrid deixasse o Mónaco marcar mais um golo (…). 

Zidane apreensivo respondeu a Giuly: Homem, não vês que estamos aqui 

aflitos”. Para Giuly, a expressão facial de Zidane foi determinante: Ver a cara 

dele, deu-me mais vinte por cento de motivação para tentarmos a 

qualificação na segunda parte. No balneário, contei o sucedido aos meus 

companheiros, e o efeito sobre eles foi o mesmo. A verdade é que entramos 

em campo na segunda parte muito mais motivados e confiantes” (Pacheco, 

2005: 80).  

Para Brown (2001), é uma característica que faz parte do vocabulário do 

desporto, mas poderá ter diferentes significados para diferentes pessoas. O 

autor refere que a força mental está relacionado com o drive e estabilidade 

emocional, assim com a auto-estima e a autoconfiança.  

Segundo o autor referido, atletas excepcionais têm uma força interior para 

continuar na modalidade, ultrapassar todos os obstáculos e não abandonar a 

prática ou desistir dos seus objectivos traçados.  

 Atitude positiva 

“A fonte para ser bem sucedido é ser positivo” (Loehr cit. Brown, 2001: 32).  
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Está relacionado com a autoconfiança, em que os atletas têm sentimentos 

positivos relativamente a capacidade de concluir os seus objectivos. Para 

Brown (2001), atletas com pensamentos negativos ou pessimistas, 

raramente conseguem atingir níveis de rendimento elevado.  

 Concentração 

“Antes de cada jogo, gosto de me concentrar, entrar no jogo a partir de 

algumas horas antes do seu início. Gosto de meter-me no meu mundo, 

isolar-me um pouco de tudo e só falar com os meus companheiros de equipa 

de aspectos relativos ao jogo” (Fernando Torres, jogador do Atlética de 

Madrid, Pacheco, 2005: 88). 

O atleta talentoso tem uma elevada capacidade de concentração. Tem a 

capacidade de se abstrair de todo o envolvimento que rodeia a competição e 

focalizar-se unicamente na partida e ao tempo necessário (Brown, 2001).  

 Capacidade de superação 

Segundo Brown (2001), o atleta excepcional, reconhecendo as suas 

dificuldades, dedica-se horas e horas para superar os obstáculos. Têm um 

elevado nível de esforço para continuar a desenvolver, aprender e melhorar 

os seus pontos fortes e as suas limitações. 

 Persistência  

Atleta talentoso aprende com os seus erros e que é capaz de se adaptar em 

novas situações e novos desafios (Brown, 2001). O autor referido acrescenta 

que como não esperam performances perfeitas, persistem continuamente 

para melhorar nos resultados e nas prestações. 

 Competitividade  

De acordo com Brown (2001), o atleta excepcional é apaixonado pela prática 

e acima de tudo pela vitória. São atletas muito e sempre competitivo na 

competição e no treino (Brown, 2001).     

 

Para Barros (2003), a investigação tem evidenciado um conjunto de 

indicadores psicológicos na tentativa de decifrar qual ou quais os mais válidos 

no processo da identificação de atletas talentosos.  

Por exemplo, Bloom e col. (1985) cit. por Marques (1993) procurou estudar 

indivíduos relativamente jovens (17-35 anos) que atingiram, em diferentes 

áreas de actividade social, níveis de expressão elevados: tenistas, nadadores 
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de alto rendimento, matemáticos, neurologistas premiados pela actividade 

científica, pianistas e escultores a quem foram atribuídos altos prémios ou 

galardões artísticos. Entre as interessantes conclusões deste estudo, constata-

se que é possível traçar um perfil abrangente de talento para as diferentes 

áreas, a partir de uma tipologia comum essencial. Isto é, todos os talentos nas 

áreas referidas possuíam, para além dos pressupostos necessários para 

atingirem uma elevada expressão de performances na sua área específica, 

outras características indispensáveis: interesse e empenhamento no campo 

escolhido; vontade de realizar trabalho intenso para obter níveis de elevada 

expressão na actividade escolhida; elevada motivação e interesse; capacidade 

e facilidade de aprendizagem. 

Starkes (2000) concorda com Bloom, quando indica que a motivação, o 

compromisso para prática e a atitude para querer melhorar são características 

mentais importantes para a obtenção da expertise. 

  

Outros autores como Silvério & Srebro (2002) e Janelle & Hillman (2003) 

mencionam, por sua vez que a motivação, a gestão de ansiedade, a 

concentração, a autoconfiança são os atributos psicológicos decisivos no 

desenvolvimento da expertise.  

Relativamente a estes atributos Willams & Reilly (2000) referem que os estudos 

indicam que o jogador de elite é mais auto confiante, menos propenso a 

ansiedade no início e durante a competição, tem níveis motivacionais mais 

altos e apresenta melhor capacidade de concentração ao longo de todo o jogo. 

 

Pelo que foi mencionado, facilmente nos apercebemos do que Brown (2001: 

29) quer dizer quando refere: “Se pedirmos a dez psicólogos de desporto 

identificar quais as características mentais mais decisivas para obter a 

excepcionalidade desportiva, os resultados serão dez listas de características 

diferentes”. 

Morris (2000) num estudo de revisão sobre a influência dos constrangimentos 

psicológicos na identificação de jogadores talentosos no Futebol, refere que há 

necessidade de um grande investimento nesta área em termos de investigação 

com metodologias fundamentalmente longitudinais. Segundo o autor, só assim, 

poder-se-á verificar quais os constrangimentos psicológicos que explicam a 
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variação do performance desportivo nos futebolistas ao longo das suas 

carreiras desportivas. 

Janelle & Hillman (2003) referem que as emoções e a capacidade para as 

regular explicam uma grande parte da variação no desempenho desportivo, 

diferenciando a expertise do atleta. Todavia, a investigação nas emoções dos 

expertos no desporto é, ainda, muito precoce, onde não parece haver um 

consenso entre os investigadores na determinação dos atributos mentais e 

emocionais mais importantes para a excepcionalidade desportiva.  

Segundo Williams & Reilly (2000), os investigadores devem identificar 

características específicas da personalidade ou um perfil psicológico global, a 

que esteja associado, de forma predizível, o sucesso desportivo. Contudo, 

parece não ter sido, ainda, demonstrada uma relação clara e consistente entre 

a personalidade e a excelência, e também não existe um inventário psicológico 

para facilitar a identificação de jogadores talentosos. 

 

Apesar deste domínio ser ainda uma realidade difusa, segundo Brown (2001), 

a literatura parece indicar que: a capacidade de persistência, a força mental, a 

atitude competitiva, a capacidade de concentração, a estabilidade emocional e 

a motivação são atributos mentais/emocionais relevantes para a 

excepcionalidade no Futebol.  
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2.7. OS CAMINHOS DA EXPERTISE 
“Ronaldo [Cristiano] tem se Deus quiser, catorze anos pela frente para 
jogar futebol. Dos quais, sete ou oito serão em permanente progresso. Não 
é imaginável ou pensável que ao seu talento, agora, junte mais dez anos 
de maturidade. Isso só se consegue depois de muitos anos de experiência 
e só com essa maturidade os jogadores são capazes de produzir mais 
efectivamente. É o que irá acontecer certamente com Ronaldo.”  
(Carlos Queiroz, 2004: 3)  

 

 

“Apesar de muito se especular a propósito dos múltiplos constrangimentos que 

concorrem para o êxito em Futebol, continua a ser verdade que o treino 

constitui a forma mais importante e mais influente de preparação dos atletas 

para a competição. Para tal motivo, o processo de construção das equipas e de 

preparação dos jogadores de Futebol mobiliza uma significativa concentração 

de esforços, por parte de todos quantos procuram, insistentemente, apurar 

meios e métodos de treino, de modo a induzir o êxito desportivo e a torná-la 

cada vez mais consistente” (Garganta, 2004: 230).  

De facto, o treino é o meio indispensável para obter, desenvolver e aperfeiçoar 

os atributos físicos, técnicos, cognitivos e mentais/emocionais (Janelle & 

Hillman, 2003) que o praticante requer para atingir a expertise no Futebol.  

Como refere Garganta (2004: 230), na tentativa de compreender “como os 

atletas alcançam os mais altos níveis de rendimento desportivo e, sobretudo, 

como aí se mantém, os investigadores vão chegando à conclusão de que a 

excelência desportiva requer, cada vez mais, uma perspectiva “inteira” dos 

processos de treino e competição”. 

Neste sentido, conseguir identificar os principais constrangimentos decisivos 

para performances de excelência permitirá direccionar o processo de treino e o 

processo ensino/aprendizagem, com o objectivo de perceber qual o caminho 

que o principiante tem de tomar para alcançar a expertise na sua área (Oliveira, 

2004).   

   

Nos últimos anos, identificar como se desenvolve a expertise tem sido tema de 

discussão e investigação (Marques, 1993; Howe e col. 1998; Tavares, 1999; 

Helsen & col. 2000; Reilly & col. 2000; Williams & Reilly, 2000; Janelle & 

Hillman, 2003; Wards & Williams, 2003; Williams & Hodges, 2005).  
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Com o objectivo de explicar de que modo pode ser alcançado a excelência 

desportiva e como se manterem consistente num período de tempo 

prolongado, muitos autores procuraram descrever os meios para tal efeito. 

Para tal, seguiu-se num primeiro momento uma perspectiva genética (ver refs. 

Wards & Williams, 2003), em que se privilegiava o talento e a natureza e, 

posteriormente, uma perspectiva ambientalista, que se baseava na prática 

(Ericsson e col. 1993). Mediante a primeira perspectiva, os dons inatos e o 

talento explicariam o desempenho superior, ao passo que a perspectiva 

alternativa defende que a expertise é originada e desenvolvida pela Prática 

Deliberada9. 

 

Diversos autores têm assumido que a expertise é consequência do facto do 

praticante possuir determinadas predisposições favoráveis que carecem de ser 

estimuladas e desenvolvidas com práticas sistemáticas e adequadas por um 

longo período de tempo (Allard, 1993; Howe e col., 1998; Davids, 2000; Helsen 

& col. 2000; Starkes, 2000; Williams & Reilly, 2000; Janelle & Hillman, 2003; 

Araújo, 2004; Garganta, 2004; Williams & Hodges, 2005).  

Brown (2001: 3) no seu livro “Sports Talent” conta a história de um rapaz 

chamado Brad que ilustra essa posição: “Brad is four years old (…).  He can hit, 

hit with power, run, catch, and throw. He can also do things with his body that 

his friends can’t. The recruiters and scouts haven’t discovered Brad yet, but it 

won’t be long before they do. They will be declared talented athletes, and that 

declaration will determine how a lot of time, money, and energy are spent for at 

least the next decade”.  

Outros autores como Marques (1993), referem que cada indivíduo é 

ontogeneticamente uma personalidade sui generis, apresentando uma 

estrutura de capacidades e qualidades que o predispõem, em maior ou menor 

grau, para a realização de um talento num determinado espectro de 

actividades. A expressão daí resultante será tanto mais evidente quanto 
                                                 
9 Ericsson & col. (1993) preconizaram a teoria da Prática Deliberada, rejeitando a perspectiva 
de que as prestações da excelência estão dependentes do talento inato dos jogadores. Os 
autores consideram que o alto nível de desempenho está relacionado com a quantidade e a 
qualidade do processo ao qual o praticante foi submetido. A quantidade refere-se ao número 
de horas de prática específica que o atleta foi submetido ao longo da sua carreira desportiva. A 
qualidade está relacionada com a estrutura e a forma de operacionalização do processo, com a 
vontade que os atletas têm em evoluir, com o empenho e com a concentração na execução 
das tarefas propostas pelo treinador ou professor. 
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melhores forem as condições (estruturais e ambientais) para seu 

desenvolvimento.   

Araújo (2004), a propósito deste assunto, propõe uma perspectiva epigenética. 

O autor sustenta que as várias componentes inatas emergem gradualmente 

durante a interacção continuada entre o organismo e o ambiente. Neste sentido 

a expertise consiste numa actualização do talento a medida que se prática.  

Garganta (2004), por sua vez, diz que para ser jogador de topo não basta 

nascer com talento, torna-se imprescindível treinar. A genética predispõe para 

algo, mas só por meio da modificação das atitudes e dos comportamentos se 

consegue, efectivamente, sê-lo. Assim, o talento possibilita e potencia a 

aprendizagem, mas não pode substituí-la, o que significa que o capital 

biológico do atleta precisa de validação posterior. O autor acrescenta que antes 

de se entregar a um processo de treino, pode existir um talento, mas o jogador 

só existe depois disso.     

 

Portanto, como ilustra a figura 1, a expertise será a consequência de 

predisposições favoráveis, conjugadas com uma ajustada e adequada prática, 

imprescindível e decisiva para se atingir performances de excelência.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Relação entre hereditariedade e ambiente, no desenvolvimento de jogadores de elite. 
(Adaptado de Williams & Reilly, 2000) 
 

 

Assim, facilmente nos apercebemos que, por exemplo, o sucesso desportivo 

aos doze anos de idade não garante a excelência desportiva aos catorze, aos 
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dezasseis e aos dezoito anos porque a obtenção da expertise carece de uma 

prática deliberada a longo prazo (Sobral, 1988; Brown, 2001), sendo este para 

muitos dos autores um dos constrangimentos determinantes para a excelência 

desportiva (Ericsson e col., 1993; Howe e col., 1998; Davids, 2000; Helsen & 

col. 2000; Starkes, 2000; Williams & Reilly, 2000; Janelle & Hillman, 2003; 

Garganta, 2004; Oliveira, 2004; Williams & Hodges, 2005).  

Obviamente, outros factores ambientais como as influências familiares, os 

recursos, a oportunidade de prática, as experiências de sucesso, a relação com 

o treinador, as lesões sofridas ao longo da carreira, os factores culturais, entre 

outros, interferem neste processo (Williams & Reilly, 2000; Reilly & col. 2000, 

Brown, 2001; Horta, 2002). 

 

2.7.1. Pratica deliberada: o rumo para a expertise  
A investigação actual tem acentuado que o nível de expertise que os atletas 

atingem está relacionado com a quantidade de horas de prática e com a 

qualidade do processo a que os atletas foram submetidos ao longo da sua vida 

(Oliveira, 2004).  
Efectivamente, segundo diversos autores, atingir a expertise depende da macro 

e da micro estrutura10 da prática (Ericsson & col. 1993; Davids, 2000; Starkes, 

2000; Williams & Hodges, 2005).  

 

Encontra-se na literatura uma diversidade de estudos em diversos âmbitos 

(Música, Xadrez, Skate, Wrestling, Karaté, Basquetebol, Natação, Hóquei e 

Futebol) que revelam uma relação significativa entre a prática deliberada e o 

nível de performance (Howe & col., 1998). As investigações revelam 

unanimemente que as performances desportivas mais significativas se 

alcançam depois de um período de treino prolongado e sistemático (Ericsson & 

col.; 1993; Hodges & Starkes, 1996; Salmela, 1997; Helsen & col., 2000; 

Starkes, 2000; Hyllegard & col., 2001; Williams & Hodges, 2005).  

Por exemplo, numa revisão sobre os estudos relativos à aquisição da expertise 

e da aprendizagem, Ericsson & Lehmann (1996) concluíram que o nível de 

                                                 
10 A macro estrutura da prática refere-se ao tempo e quantidade de prática e a micro estrutura 
refere-se a qualidade do processo da prática.  
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performance é determinado pela quantidade de tempo passado a desempenhar 

“uma tarefa bem definida com um nível de dificuldade apropriado, feedback 

informativo e oportunidades para repetir e corrigir os erros” (Ericsson & 

Lehmann, 1996: 20, 21).  

Estudos de Ericsson (2003) comprovam que através de uma prática deliberada 

a melhoria da qualidade de prestação dos jogadores provocam alterações nos 

processos cognitivos, adaptando-se às novas exigências provocadas pelo 

experienciar contínuo.  

Investigações de Baker & col. (2001) verificaram idênticas conclusões, 

mostrando que as diferenças entre os expertos e os não expertos no domínio 

cognitivo são melhor explicadas e compreendidas pela quantidade e qualidade 

do treino.  

Tenenbaum (2003), num estudo relativo à tomada de decisão em atletas com 

elevado nível de rendimento, refere que experiências permanentes de Práticas 

Deliberadas são meios decisivos para sustentar performances de excelências 

desportivas.  

Segundo Schellenberger (1990), o desenvolvimento das funções cognitivas 

necessárias à excelência desportiva não deve seguir o seu percurso 

espontâneo, mas deve ser controlado de forma sensata e metódica. A 

qualidade dos processos mentais, tais como a percepção, a tomada de 

decisão, o processamento de informação, pode ser melhorada através de 

treino orientado. 

Correia (2000) verificou que à medida que os jogadores vão possuindo maior 

experiência (tempo de prática), a respectiva decisão táctico-técnica tende a ser 

mais rápida e eficaz. 

Helsen & col. (1998)11 concluíram que os futebolistas internacionais ao fim de 

18 anos de carreira, acumulavam 9332 horas de treino, enquanto que os 

atletas amadores apenas registavam 5079 horas de treino.  

De facto, os investigadores constataram que são necessários no mínimo 10 

anos12, o equivalente a dez mil horas de prática para desenvolver e aperfeiçoar 

                                                 
11 Helsen & col (1998) realizaram um estudo em futebolistas belgas contemplando três tipos de 
amostra: jogadores internacionais, jogadores nacionais da primeira e segunda liga e jogadores 
amadores. A média de idade entre os três grupos era similar: 25±0,87anos. 
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os indicadores de rendimento específicos da actividade para que desta forma, 

se atinjam patamares de elite (Ericsson & col. 1993; Helsen & col. 2000; 

Williams & Hodges, 2005).  

Embora, diversos estudos sugeriram que o tempo e a qualidade de prática são 

constrangimentos decisivos para atingir a expertise.  

Ericsson & col. (1993) defendem que a acumulação de horas de treino não 

chega, por si só, para atingir níveis superiores de desempenho.  

De facto, são várias as pesquisas que defendem que a qualidade de prática é 

mais decisiva do que a quantidade de prática (Davids, 2000; Starkes & col. 

2001; Janelle & Hillman, 2003). 

Vários autores concluíram que os peritos não só passam mais tempo na 

prática, como também devotam mais tempo à participação em actividades 

específicas consideradas como mais importantes para desenvolver 

componentes de expertise essenciais para o desempenho superior (Hodges & 

Starkes, 1996; Helsen & col. 2000; Baker & col. 2001).  

Por exemplo, Baker & col. (2001) verificaram que os jogadores mais evoluídos 

de Basquetebol e Hóquei, ao contrário dos menos aptos, acumulavam mais 

horas em actividades como a visualização de vídeos da competição, práticas 

de equipa organizadas e instrução individual com o treinador, entre outras, com 

vista a empenharem-se não apenas no maior número possível de horas de 

prática, mas também numa elevada quantidade de prática de alta qualidade.  

 

Pode concluir-se da análise das investigações mencionadas que as diferenças 

entre os mais e menos aptos no desporto e outras actividades se devem, 

principalmente, à qualidade do treino, mais do que à quantidade, embora se 

deva considerar a importância deste factor.  

Como referem Williams & Hodges (2005), para compreender melhor o caminho 

da excelência há necessidade de encaminhar novas investigações para 

determinar “o que é que se pratica” e “como se prática”.  

                                                                                                                                               
12 A regra dos dez anos de prática foi discutida pela primeira vez por Simon & Chase em 1973. 
Os autores preconizam que são necessários mais de 10 anos de prática para adquirir a 
experiência e os skills para competir a um nível elevado.  
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3. METODOLOGIA 
3.1. OBJECTIVOS DO ESTUDO 

No presente estudo pretende-se cumprir os seguintes objectivos: 

4. Analisar criticamente a literatura relativamente aos indicadores de 

rendimento e aos constrangimentos situacionais tidos como importantes 

para a obtenção de performances de excelência no Futebol. 

5. Aferir a percepção dos treinadores relativamente aos indicadores 

considerados relevantes na performance do atleta de elite no Futebol, de 

acordo com os diferentes estatutos posicionais: defesa central, defesa 

lateral, médio centro, médio ala e avançado. 

6. Cruzar a informação decorrente da revisão da literatura e da opinião dos 

treinadores. 

 
3.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
O estudo foi aplicado a uma amostra de dez especialistas (treinadores), de 

nacionalidade portuguesa, ligados ao Futebol, pela via de treino nos escalões 

de formação e do alto rendimento, e com mais de dez anos de experiência.  

 
Quadro 3: Número, percentagem, média e desvios-padrão da idade e dos anos de experiência 
como treinador de acordo com o respectivo nível competitivo. 

Nível de competição n 
% 
 

Anos de experiência 
(média±dp) 

Idade 
(média±dp) 

1ª Liga  4 40% 13,3±07,9 44,3±08,1 

2ª Liga  2 20% 13,5±00,7 44,5±03,5 

Campeonato Nacional Júnior A 2 20% 15,0±02,8 40,0±00,0 

Campeonato Nacional Júnior B 2 20% 21,0±12,7 47,0±19,8 

 
 
3.3. PROCEDIMENTOS 
3.3.1. Instrumento e validação 
Para apurar a forma como os treinadores percepcionam e hierarquizam os 

indicadores de performance, foi construído e aplicado um questionário (Anexo 

1). 

  

A validação do questionário foi realizada por um conjunto de peritos e envolveu 

as seguintes fases: 
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1. Foram seleccionados os conteúdos relativos às questões que, de 

acordo com os objectivos delineados, se pretendia ver respondidas. 

2. Elaborou-se a primeira versão do questionário e submeteu-se a mesma 

a um painel de seis peritos que reuniam uma dupla condição: (i): 

estavam ligados ao Futebol pela via académica (Licenciado em 

Educação Física e Desporto com opção alto rendimento: Futebol); (ii): 

tinham mais de dez anos de experiência como treinadores ou 

investigadores no âmbito do Futebol. 

3. Em função das dúvidas suscitadas, procedeu-se à reformulação, 

quando tal se justificava 

4. Após algumas alterações de pormenor, foi elaborada a versão final do 

questionário.  

5. Para além de dados identificadores como a idade e o tempo de 

actividade como treinador, o questionário reporta-se: 

 A Importância dos factores (dimensões) de performance. 

Pede-se ao entrevistado para hierarquizar os factores (dimensões) por 

ordem decrescente. 

 Ao Perfil do atleta de acordo com o seu estatuto posicional. 
Pretende-se que o entrevistado hierarquize os indicadores de 

rendimento de acordo com o estatuto posicional do atleta (defesa 

lateral; defesa central; médio centro, médio ala e avançado) numa 

escala do tipo Likert, com cinco possibilidades de escolha: 1: Nada 

importante; 2: Pouco importante; 3: Importante; 4: Muito importante; 5: 

Imprescindível.  

 

A aplicação do questionário à amostra realizou-se entre os dias 3 e 11 de 

Novembro de 2005.  

 
3.2.2. Procedimentos estatísticos 
Para o tratamento de dados das questões colocadas recorremos aos seguintes 

procedimentos:  

  Para a questão Importância dos factores (dimensões) de 
performance, utilizou-se as frequências de respostas convertidas em 

percentagem.   
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 Para a questão Perfil do atleta de acordo com o seu estatuto 
posicional foram usados:  

1. As frequências relativas em percentagem para contabilizar o 

número de respostas atribuídas ao grau de importância do 

indicador. 

2. As médias aritméticas simples (medida de tendência central) para 

averiguar a posição do indicador relativamente à tendência 

central, valor 3 da escala de Likert. 

3. O desvio padrão (medidas de dispersão) para verificar a 

variabilidade de respostas para os indicadores estudados.   

4. O teste não paramétrico, teste de independência do Qui-

Quadrado (X2), para comparar às diferenças nas frequências 

obtidas e esperados dos indicadores estudados em função dos 

estatutos posicionais. O nível de significância mantido em 5%. 

 

O programa estatístico usado foi o SPSS 11.0, para Windows XP. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. HIERARQUIZAÇÃO DAS DIMENSÕES DA PERFORMANCE NA 
PERCEPÇÂO DOS TREINADORES 

 

Para a questão Importância dos factores (dimensões) de performance, 

constatamos que os treinadores da amostra consideram, por ordem 

decrescente de importância (Figura 2): 

 Em primeiro lugar: a dimensão táctica e a dimensão técnica, com 

igual valor, 40%; seguida da dimensão psicológica, com 10% de respostas. 

 Em segundo lugar: a dimensão táctica, com 50%; a dimensão 

técnica, com 40% e a dimensão psicológica, com 10% de respostas.  

 Em terceiro lugar: a dimensão psicológica e a dimensão física, com 

igual valor, 40%; seguida da dimensão técnica, com 10% de respostas. 

 Em quarto lugar: a dimensão física e fisiológica, com 50%; a 

dimensão psicológica, com 20%; a dimensão técnica e somática, com igual 

valor, 10% de respostas. 

 Em quinto lugar: a dimensão somática, com 80%; seguida da 

dimensão psicológica, com 10% de respostas. 

 

Assim sendo, a partir dos resultados expressos na figura 2 podemos concluir 

que a maioria dos treinadores consideram por ordem decrescente de 

importância: 

1. A dimensão táctica 

2. A dimensão técnica 

3. A dimensão psicológica  

4. A dimensão física e fisiológica  

5. A dimensão somática.  

 

A figura 2 revela, também, que um treinador da amostra pondera que as cinco 

dimensões de rendimento têm a mesma importância para a performance do 

atleta de elite.  
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Figura 2: Ordem decrescente de importância das dimensões da performance em Futebol na 
perspectiva dos treinadores. 
 

A performance de excelência do atleta decorre de um alto grau de 

desenvolvimento e especialização de diversos indicadores agrupados nas 

dimensões referidas (Janelle & Hillman, 2003). No Futebol, em particular, 

observam-se atletas de alto nível considerados talentosos pelas suas 

qualidades táctico-técnicas, enquanto outros se revelam pelas suas 

capacidades físicas e outros, ainda, pela sua personalidade.  

Porém, como defende Sobral (1994), a performance do atleta decorre de uma 

multiplicidade de constrangimentos com pesos diversos para o rendimento 

final. Garganta (1997) sustenta a mesma posição, mencionando que as 

dimensões da performance adquirem um impacto variável em função da 

especificidade da modalidade desportiva.   

De facto, 90% da amostra do estudo hierarquiza as dimensões de 

performance. 

Assim sendo, o Futebol como modalidade desportiva situacional faz com que a 

literatura (Matvieiev, 1986; Gréhaigne 1992; Dufour, 1993; Pinto, 1996; 

Garganta, 1997; Oliveira, 2004; Pacheco, 2005) e relevante parte dos 

treinadores entrevistados consideram a dimensão táctica como a mais 

importante e a dimensão física (a dimensão somática e dimensão física e 
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fisiológica13) (Garganta, 1997; Reilly & col. 2000; Janelle & Hillman, 2003) como 

a menos importante para induzir performances de excelência. Aliás, Garganta 

(1997) tinha já constatado idêntica tendência. 

 

A natureza do jogo de Futebol permite a expressividade de um conjunto de 

características físicas e somáticas, admitindo a participação eficaz de 

jogadores “altos” e “baixos”, “rápidos” e “lentos”, “fortes” e “frágeis”. Como 

sustentam Reilly & col. (2000) e Horta (2002), um jogador de elite pode ser 

bem sucedido na competição com uma menor capacidade física se tiver um 

domínio cultural táctico-técnico elevado.  

Perante a elevada multiplicidade de perfis físicos e somáticos no Futebol 

(Garganta & col., 1992; Reilly & col, 2000; Bangsbo, 2002), Reilly & col. (2000) 

mencionam, ainda, que a possibilidade de definir constrangimentos físicos que 

nos garantam sucesso no alto rendimento com elevada confiança é 

extremamente difícil.   

Nesta perspectiva, Oliveira (1991) constatou no seu estudo que o jogador que 

era considerado mais rápido em jogo obteve resultados medíocres 

relativamente aos restantes nos testes de velocidade.  

Garganta (1999a) explica que a capacidade de previsão permite que um 

jogador, mesmo sendo “mais lento” do que outro, do ponto visto 

neuromuscular, possa chegar mais depressa a um determinado lugar do 

terreno de jogo porque previu e antecipou a situação.  

Isto, explica, também, o porquê um jogador “mais baixo” ganhar um duelo 

aéreo a um jogador “mais alto”.  

Assim, é, por isso que vários autores referem que a táctica assume-se como o 

elemento chave para a optimização do rendimento (Pinto, 1996; Garganta, 

1997; Oliveira, 2004; Pacheco, 2005) e a dimensão física, assim como as 

restantes dimensões parecem adquirirem importância, na medida em que 

maximizam a expressão táctica (Konzag, 1991; Gréhaigne, 1992; Gréhaigne & 

Guillon, 1992; Dufour, 1993; Sisto & Greco, 1995; Garganta, 1997).  

Neste sentido, justifica-se que as dimensões da performance não podem 

assumir a mesma importância. 

                                                 
13 Seguindo a sequência da revisão da literatura para a dimensão física consideramos a 
dimensão somática e a dimensão física e fisiológica separadamente. 
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A dimensão técnica surge em segundo lugar como a mais importante para os 

treinadores da amostra, na medida em que, tal como refere Moya (1996), 

permite materializar e exprimir a inteligência e o acto táctico, como sustenta 

Bota & Colibaba-Evulet (2000), descreve a estrutura motriz de cada jogo 

desportivo, como enunciam Tavares (1993) e Castelo (1996)  é o meio para 

poder jogar, ou como assume Rink & col. (1996), um menor domínio técnico, 

pode limitar sua performance, apesar da consciência da decisão mais 

apropriada para tomar.  

 

Desta forma, as dimensões tácticas e técnicas, como são expressos pelos 

resultados dos treinadores da amostra e como sustentam alguns autores 

(Sobral, 1988; Oliveira, 2004), parecem ser as mais determinantes para 

performances de excelências no Futebol.  

 

Com a questão Perfil do atleta de acordo com o respectivo estatuto 
posicional, foi-nos possível reagrupar os indicadores de performance nas suas 

respectivas dimensões (conforme quadro 4).  

 
 
Quadro 4: Indicadores de performance utilizados no instrumento do estudo para cada 
dimensão de performance. 
Dimensão Cognitiva 

Conhecimento táctico; Capacidade perceptiva; Capacidade de antecipação; Tomada de 
decisão; Capacidade de atacar; Capacidade de defender. 

Dimensão Técnica 
Domínio do drible; Domínio do remate; Domínio do passe; Domínio da recepção da bola; 
Domínio do cruzamento; Domínio do jogo aéreo; Domínio do duelo ofensivo 1x1; Domínio do 
duelo defensivos 1x1. 

Dimensão 
mental/emocional  

Capacidade de Persistência; Força mental; Capacidade de Superação; Atitude Competitiva; 
Capacidade de Concentração; 
Estabilidade emocional; Motivação. 

Dimensão Física e 
Fisiológica 

Resistência; Velocidade de deslocamento; Velocidade de reacção; Força rápida; Velocidade 
de execução 

Dimensão somática Idade; Altura; Peso. 

 

Esta operação foi desenvolvida na perspectiva de averiguar a congruência 

entre as cotações dadas numa escala de 1 a 5 (1: Nada importante; 2: Pouco 

importante; 3: Importante; 4: Muito importante; 5: Imprescindível) pelos 

entrevistados relativamente aos indicadores de performance.  

Como ilustra o quadro 5, verifica-se que as dimensões de performance mais 

importantes (por ordem decrescente) são: 
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  Para o estatuto posicional Defesa lateral: dimensão cognitiva 

(4,2±0,4) e dimensão mental/emocional (4,2±0,4); dimensão técnica (3,8± 

0,6); dimensão física e fisiológica (3,7± 0,4) e dimensão somática (2,6± 0,7). 

 Para o estatuto posicional Defesa central: dimensão 

mental/emocional (4,2±0,6); dimensão cognitiva (4,0± 0,5); dimensão física e 

fisiológica (3,8±0,5); dimensão técnica (3,7± 0,4) e dimensão somática (3,1± 

0,6). 

 Para o estatuto posicional Médio centro: dimensão cognitiva (4,1± 

0,5); dimensão mental/emocional (4,1±0,6); dimensão física e fisiológica 

(3,9± 0,7); dimensão técnica (3,7± 0,7) e dimensão somática (2,7± 0,7). 

 Para o estatuto posicional Médio ala: dimensão cognitiva (4,2±0,5); 

dimensão técnica (4,1± 0,5); dimensão mental/emocional (4,1±0,6); 

dimensão física e fisiológica (4,0± 0,5) e dimensão somática (2,6± 0,8). 

 Para o estatuto posicional Avançado: dimensão cognitiva (4,2±0,5); 

dimensão mental/emocional (4,1±0,5); dimensão técnica (3,9± 0,5); 

dimensão física e fisiológica (3,8± 0,5) e dimensão somática (2,8± 0,7). 

 

Deste modo, pode concluir-se que a ordem decrescente de importância dos 

indicadores de performance na globalidade dos estatutos posicionais são: 

1. A dimensão cognitiva 

2. A dimensão mental/emocional 

3. A dimensão técnica 

4. A dimensão física e fisiológica  

5. A dimensão somática. 
 
Quadro 5: Médias e desvios-padrão dos indicadores de performance agrupados nas suas 
respectivas dimensões para cada estatuto posicional: defesa lateral, defesa central, médio 
centro, médio ala, avançado; e na totalidade. 

Dimensão Táctica 
(Cognitiva) Técnica Mental/Emocional Física e 

Fisiológica Somática 

Defesa lateral: 
Média±dp 4,2±0,4 3,8±0,6 4,2±0,4 3,7±0,4 2,6±0,7 

Defesa central: 
Média±dp 4,0±0,5 3,6±0,5 4,2±0,6 3,8±0,5 3,1±0,6 

Médio centro: 
Média±dp 4,1±0,5 3,7±0,7 4,1±0,6 3,9±0,7 2,7±0,7 

Médio ala: 
Média±dp 4,2±0,5 4,1±0,5 4,1±0,6 4,0±0,5 2,6±0,8 

Avançado: 
Média±dp 4,2±0,5 3,9±0,5 4,1±0,5 3,8±0,5 2,8±0,7 

Total  
Média±dp  4,2±0,5 3,9±0,5 4,1±0,5 3,8±0,5 2,8±0,7 
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A dimensão cognitiva é apontada como a mais importante e a dimensão física 

(a dimensão física e fisiológica e a dimensão somática) como a menos 

importante nos indicadores de performance, estando congruente com os 

resultados obtidos na questão anteriormente retratada. 

 

Verifica-se que a dimensão cognitiva e dimensão mental/emocional são 

cotadas para todos os estatutos posicionais acima do valor 4 (muito 

importante). 

 

Assim sendo, ao contrário da questão Importância dos factores (dimensões) 
de performance, a dimensão mental/emocional (psicológica) se assume como 

a segunda dimensão de performance mais importante para performances de 

elite, com médias muito próximas dos valores da dimensão cognitiva.  

A importância da dimensão psicológica é evidenciada no estudo de Garganta 

(1997) quando retira como conclusão a necessidade que os treinadores e 

investigadores atribuem de mais investigação nesta área em relação as 

restantes dimensões. 

Autores como Morris (2000) e Janelle & Hillman (2003) reconhecem que a 

dimensão mental/emocional pode influenciar fortemente o rendimento do atleta. 

Zeyfang (2001) salienta a grande importância que as capacidades psicológicas 

têm no desporto. 

Pacheco (2005) chega mesmo a afirmar que no futuro as diferenças de 

performance entre os atletas poderão explicar-se através das capacidades 

psicológicas.  

 

Outro dado relevante neste quadro 5, é a proximidade das médias entre a 

dimensão técnica e a dimensão física e fisiológica. Para os estatutos 

posicionais defesa central e médio centro, os valores médios da dimensão 

física e fisiológica são superiores dos valores médios da dimensão técnica. 

De facto, para todos os estatutos posicionais, a dimensão física e fisiológica  

apresenta médias com um grau de importância muito próximo do valor 4 

(“muito importante”) da escala de Likert.  

Pode explicar-se esses resultados pelo facto de, no Futebol actual, as 

solicitações e o ritmo do jogo ser cada vez mais intensas e alternadas (Rebelo, 
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2004; Reilly, 2005). Por isso, os treinadores parecem revelar que a dimensão 

física e fisiológica não pode ser descuidada, dada que se torna importante 

desenvolver um conjunto de capacidades físicas e fisiológicas para poder 

responder as exigências do jogo.  

Por outro lado, para compreender a diminuição da importância atribuída a 

dimensão técnica nos indicadores de performance relativamente a questão 
Importância dos factores (dimensões) de performance, será necessário 

identificar o grau de importância atribuída para cada indicador técnico, porque 

considerar, apenas, como referência os resultados do quadro 5, poder-se-á 

subestimar a importância desta dimensão. 
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4.2. HIERARQUIAZAÇÃO DOS INDICADORES DE PERFORMANCE EM 
FUNÇÂO DO ESTATUTO POSICIONAL  
 
De seguida, ir-se-á recorrer a uma análise para cada estatuto posicional no 

grau de importância atribuído pelos peritos numa escala de 1 a 5 (1: Nada 

importante; 2: Pouco importante; 3: Importante; 4: Muito importante; 5: 

Imprescindível) para a questão Perfil do atleta de acordo com o respectivo 
estatuto posicional  
 
4.2.1. Defesa lateral 
Os indicadores mais relevantes14 apontados pelos treinadores para o defesa 

lateral são (Figura 3): 

 Dimensão física e fisiológica: a velocidade de deslocamento e a 

velocidade de execução, com 90% de respostas. 

 Dimensão mental e emocional: a atitude competitiva e a motivação, 

com 100%; a força mental, a capacidade de superação, a estabilidade 

emocional e a capacidade de concentração, com 90%; a capacidade de 

persistência, com 80% de respostas.  

  Dimensão cognitiva: o conhecimento táctico, a capacidade perceptiva, 

a capacidade de antecipação e a tomada de decisão, com 100%; a 

capacidade de defender, com 90% de respostas. 

 Dimensão técnica: o domínio do passe, o domínio da recepção da bola, 

o domínio do cruzamento e o domínio do duelo defensivo 1x1, com 90% de 

respostas. 

 
A partir da figura 3, pode verificar-se, ainda que: 

 Não há nenhum indicador somático relevante, mas, 80% da amostra 

considera a altura como um indicador “importante”. 

 A amostra reparte a importância da resistência como “importante” e 

“muito importante”, com 50% de respostas, respectivamente.  

                                                 
14 Um indicador é distinguindo como relevante se apresentar uma percentagem de frequência 
igual ou superior a 80% obtido pelo somatório de respostas dadas como “muito importante” e 
“imprescindível” (frequências relativas iguais ao valor 4 e 5 da escala de Likert) pelos 
treinadores da amostra. 
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 Todos os indicadores cognitivos, com a excepção da capacidade de 

atacar são considerados relevantes, mas 70% da amostra ponderam essa 

capacidade como “muito importante”. 

 Todos os indicadores psicológicos são considerados relevantes.  

 60% da amostra consideram o domínio do jogo aéreo “muito 

importante”.  
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Figura 3: Frequências relativas respeitante ao grau de importância percepcionado pelos 
treinadores relativamente os indicadores de performance em função do estatuto posicional de 
defesa lateral. 
 

Para a dimensão física e fisiológica, os resultados demonstram dados 

consistentes com a literatura (Mombaerts, 1991; Weinek, 1994; Castelo, 1996; 

Garganta, 1997; Garganta, 1999a; Shephard, 1999; Reilly e col., 2000).  

Segundo a amostra, a velocidade de deslocamento, de reacção e de execução 

são mais importantes do que a resistência.  

Nesta perspectiva, Garganta refere (1999a: 10) que “as marcações são cada 

vez mais pressionantes, a velocidade de jogo cada vez mais elevada, o tempo 

para agir cada vez mais curto, pelo que cada vez é mais premente a 

necessidade de realizar a antecipação mental e motora”. 

Também, alguns autores sustentam (Yamanaka & col., 1988; Bosco, 1994; 

Soares & Rebelo, 1995; Garganta, 1997; Rebelo, 1999) que as actividades 

realizadas a velocidades optimais revestem-se de uma importância 
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fundamental, uma vez que estão associadas aos momentos cruciais e 

decisivos do jogo e outros apontam (Reilly & Thomas, 1976; Withers & col., 

1982; Eklbom, 1994; Soares, 2000) a velocidade como um indicador 

diferenciador entre jogadores de diferentes qualidades. 

 

Todavia, o Futebol como exercício de longa duração e de longas distâncias, em 

que o sistema aeróbio é o principal sustento energético, faz com que a 

resistência seja uma capacidade física e a ter em conta tal como indica a 

literatura (Bangsbo, 1994; Reilly, 1996; Shephard, 1999, Impellizzeri & col., 

2005) e parece sugerir a amostra quando 50% consideram a resistência como 

um indicador “importante” e 50% como um indicador “muito importante”. 

 

Os resultados obtidos na dimensão cognitiva e mental/emocional são 

congruentes com o que foi referido atrás. 

Por outras palavras, o Futebol é uma modalidade situacional com forte 

implicação da componente cognitiva (Konzag, 1983; Pinto, 1995; Tavares & 

Faria, 1996; Garganta, 1997; Brito & Maças, 1998; Pinto, 1998; Costa, 2001; 

Vieira, 2003; Oliveira, 2004; Garganta, 2005).  

Assim, as diversas conclusões dos investigadores (Schellenberg, 1990; Alves & 

Araújo, 1996; Rink & col, 1996; Sereni, 1996; Garganta, 1997; Greco & col., 

1998; Mangas, 1999; Tavares, 1999; Williams & col., 1999; Carvalho, 2000; 

Correia, 2000, Costa, 2001; Miragaia, 2001; Vieira, 2003) parecem ser 

coincidentes com a opinião dos treinadores, quando estes estimam o 

conhecimento táctico, a capacidade de antecipação, a capacidade de 

percepção e a tomada de decisão como indicadores “muito importante” ou 

“imprescindíveis” para poder ser um defesa lateral de elite. 

Também, o Futebol, sendo uma modalidade exigente, com uma multiplicidade 

de constrangimentos, faz com que na opinião dos treinadores e da literatura 

(Brown, 2001), a atitude competitiva, a motivação, a força mental, a capacidade 

de superação, a estabilidade emocional, a capacidade de concentração e a 

capacidade de persistência sejam atributos mentais e emocionais importantes 

de possuir para poder atingir a expertise neste estatuto posicional.  
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O defesa lateral corresponde a um estatuto posicional localizado no sector 

defensivo em zonas mais laterais do terreno do jogo (Castelo, 1996). Assim, os 

indicadores de carácter defensivo, como o domínio do duelo defensivo 1x1 e o 

domínio da capacidade de defender são tidos como mais importantes 

relativamente aos indicadores de carácter ofensivo, como a capacidade de 

atacar e o domínio do duelo ofensivo 1x1. 

Contudo, a literatura refere que os defesas laterais são cada vez mais 

importantes nas acções ofensivas para criar superioridade numérica e rupturas 

nos equilíbrios defensivos dos adversários (Dufour, 1993; Castelo, 1996; 

Marques, 2000). Parece que os treinadores também assumem essa posição, 

quando 70% consideram a capacidade de atacar como “muito importante” e o 

domínio dos cruzamentos como um indicador relevante.   

 

Sendo o Futebol uma modalidade colectiva, faz todo o sentido que o domínio 

do passe e da recepção apresentam relevância para os treinadores e para a 

investigação (Wrzos, 1984; Castelo, 1996; Bezerra, 1996; Silva, 1998). De 

facto, as suas importâncias, não surpreendem, uma vez que são as acções 

mais vezes realizadas num jogo (Wrzos, 1984; Castelo, 1996; Bezerra, 1996; 

Silva, 1998). 

 

É curioso verificar que 60% da amostra considera o domínio do jogo aéreo 

“muito importante”, e 80% da amostra considera a altura como um indicador 

“importante”.  

Como o poder do jogo aéreo é cada vez mais determinante no Futebol (Withers 

& col. 1982; Garganta, 1986; Rebelo, 1994; Castelo, 1996), parece que os 

treinadores atribuem à altura uma cotação cada vez mais significativa 

(Shephard, 1999), porque poderá ser uma mais valia para poder disputar esses 

tipos de lances.  

Como refere Ronald Koeman: “Avalio os jogadores pela qualidade técnica e 

não pela altura. Primeiro têm de ser bons tecnicamente. Claro que se tiver 

técnica e medir um 1,95m, melhor” (Oliveira & Marques, 2005: 8). 
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4.2.2. Defesa central 
Na figura 4, averigua-se que os indicadores apurados como relevantes pelos 

peritos são: 

 Dimensão somática: a altura, com 80% de respostas. 

 Dimensão física: a velocidade de reacção, com 90%; a velocidade de 

deslocamento e a velocidade de execução, com 80% de respostas. 

 Dimensão emocional: a força mental, a capacidade de superação, a 

capacidade de concentração e a motivação, com 90%; a capacidade de 

persistência, a atitude competitiva e a estabilidade emocional, com 80% de 

respostas. 

  Dimensão cognitiva: o conhecimento táctico, a capacidade perceptiva, 

a capacidade de antecipação, a tomada de decisão e capacidade de 

defender, com 90% de respostas. 

 Dimensão técnica: o domínio do passe, o domínio do jogo aéreo, o 

domínio do duelo defensivo 1x1, com 90%; o domínio da recepção da bola, 

com 80% de respostas. 

 

Outros dados que se pode constatar para o estatuto posicional defesa central 

são: 

 O peso: é considerado por 50% da amostra como “importante”  

 A resistência: é considerado por 80% da amostra como “importante”. 

  O domínio do cruzamento: é considerado por 50% da amostra como 

“pouco importante”, 

 O domínio do duelo ofensivo 1x1: é considerado por 50% da amostra 

como pouco “importante”.  

 O domínio do remate: é considerado por 80% da amostra como 

“importante”. 
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Figura 4: Frequências relativas respeitante ao grau de importância percepcionado pelos 
treinadores relativamente os indicadores de performance em função do estatuto posicional de 
defesa central. 
 
 
Os resultados obtidos nos indicadores das dimensões: mental/emocional e 

cognitiva, justificam-se do mesmo modo com os resultados obtidos no estatuto 

posicional já referido. 

 

Para a dimensão somática, os resultados obtidos relativamente aos indicadores 

altura e peso são coincidentes com a literatura (Gomes & col., 1989; Puga & 

col., 1991; Shephard, 1999; Reilly & col., 2000; Santos & col., 2002). 

Verifica-se, também a maior importância atribuída a velocidade do que as 

restantes capacidades físicas (resistência e força rápida). 

Como referem estudos de Thomas & Reilly (1976), Bangsbo & col. (1991), 

Rebelo (1994), Weineck (1994), Reilly & col. (2000) e Svensson & Drust (2005), 

muitas das acções de jogo no Futebol são intensas e do tipo explosiva, com 

constantes mudanças de direcção, acelerações e desacelerações de curtas 

distâncias (entre cinco e quinze metros), por isso, a velocidade de reacção, de 

deslocamento e de execução são capacidades físicas muito importantes na 

óptica dos treinadores e da investigação (Luthanen, 1994; Reinzi & col., 2000) 

para os defesas centrais.  
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Na dimensão técnica, como o defesa central ocupa zonas mais defensivas e 

centrais do terreno do jogo (Castelo, 1996), os treinadores ressalvam como 

habilidades técnicas de maior importância o domínio do jogo aéreo e o domínio 

dos duelos defensivos 1x1, tal como concluíram investigações nacionais e 

internacionais (Withers & col., 1982; Gerisch & Reichelt, 1993; Rebelo, 1994; 

Rosário & Garganta, 1994; Castelo, 1996; Garganta, 1999b). 

 

Como foi referido atrás, a importância atribuída a altura poderá estar 

directamente relacionado com o domínio do jogo aéreo.  

 

A importância do passe e da recepção da bola justifica-se do mesmo modo 

como foi dito a priori.  

 

As zonas de actuação do defesa central parece justificar a pouca importância 

que é atribuída ao domínio do cruzamento e do domínio do duelo ofensivo 1x1. 

Um dado importante de ressalvar é que 80% dos peritos consideram o remate 

como um indicador “importante”. Pensámos que este grau de importância 

poderá estar relacionado com a necessidade que este estatuto posicional 

requer para finalizar nos lances de bola parada (cantos, livres directos e 

indirectos), uma vez que, por vantagens de altura, é frequente ver defesas 

centrais nas zonas de finalização em situações deste tipo.   

 

4.2.3. Médio centro 
Como se pode observar na figura 5, os indicadores relevantes para o médio 

centro na perspectiva dos peritos são: 

 Dimensão física: a velocidade de execução, com 90%; a velocidade de 

reacção, com 80% de respostas. 

 Dimensão mental e emocional: a capacidade de concentração e a 

estabilidade emocional, com 90%; a capacidade de persistência, a força 

mental, a capacidade de superação, a atitude competitiva e a motivação, 

com 80% de respostas.  

 Dimensão cognitiva: o conhecimento táctico, a capacidade perceptiva, 

a capacidade de antecipação, a tomada de decisão e a capacidade de 

defender, com 90% de respostas. 
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 Dimensão técnica: o domínio do passe e o domínio do jogo aéreo, com 

90%; o domínio do remate, o domínio do duelo ofensivo 1x1, e o domínio do 

duelo defensivo 1x1, com 80% de respostas. 

 

Pode-se destacar, ainda, que: 

  Não há nenhum indicador somático considerado relevante, embora para 

70% da amostra a altura é um indicador “importante”. 

 A capacidade de atacar: 50% da amostra considera o indicador “muito 

importante”. 
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Figura 5: Frequências relativas respeitante ao grau de importância percepcionado pelos 
treinadores relativamente os indicadores de performance em função do estatuto posicional de 
médio centro. 
 
 

Os resultados obtidos nos indicadores das dimensões: mental/emocional e 

cognitiva, justificam-se do mesmo modo com os resultados obtidos nos 

estatutos posicionais já referidos. 

 

O médio centro é um estatuto posicional em que é responsável pela ligação 

entre o ataque e a defesa (Reilly, 1996; Bangsbo, 2002).  

Assim, averiguamos relativamente a dimensão técnica que o domínio dos 

duelos 1x1 ofensivos e defensivos são indicadores relevantes para os 
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treinadores, mas a capacidade de atacar, embora muito próxima do resultado 

necessário, não o é.  

Uma possível explicação pode-se dever com os modelos de jogo preconizados 

pelos treinadores e/ou pelos objectivos estipulados, ou seja, a maioria parte 

dos treinadores da amostra estão em equipas, onde os seus objectivos 

competitivos são de menores dimensões, ou seja, a manutenção da equipa na 

competição. Daí que, possivelmente, nos médios centros sejam mais relevante 

a capacidade de defender do que de atacar para os treinadores da amostra. 

É de destacar, também, que o domínio do remate surge pela primeira vez como 

um indicador relevante. Estes resultados são coincidentes com ilações 

retiradas de investigações mensuráveis, ou seja, em termos estruturais, o 

médio centro ocupa zonas centrais mais próximas da baliza adversário, logo o 

domínio do remate ganha cada vez mais preponderância (Castelo, 1996).       

 

4.2.4. Médio-ala 
Relativamente ao médio-ala, na figura 6 pode verificar-se que os indicadores 

relevantes são: 

 Dimensão física: a velocidade de deslocamento e a velocidade de 

reacção, com 90%; a velocidade de execução, com 80% de respostas. 

 Dimensão mental e emocional: a estabilidade emocional, com 100%; a 

atitude competitiva, a capacidade de concentração e a força mental, com 90%; 

a capacidade de persistência, a capacidade de superação e a motivação, com 

80% de respostas.  

 Dimensão cognitiva: o conhecimento táctico, a capacidade perceptiva, a 

capacidade de antecipação, a tomada de decisão, a capacidade de atacar e a 

capacidade de defender, com 90% de respostas. 

 Dimensão técnica: o domínio da recepção de bola e domínio do 

cruzamento, com 90%; o domínio do drible, o domínio do passe, o domínio do 

remate e o domínio do duelo ofensivo 1x1, com 80% de respostas. 
 
Outros resultados importantes de destacar são: 

 Nenhum indicador somático é tido como relevante.  

 O domínio do duelo defensivo 1x1: 70% da amostra considera o 

indicador muito importante 
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Figura 6: Frequências relativas respeitante ao grau de importância percepcionado pelos 
treinadores relativamente os indicadores de performance em função do estatuto posicional de 
médio ala. 
 

Os resultados obtidos nos indicadores das dimensões: cognitiva, 

mental/emocional e física e fisiológicas, justificam-se do mesmo modo com os 

resultados obtidos nos estatutos posicionais já abordados. 

 

Há diferenças mais visíveis na dimensão técnica com a relevância atribuída 

novamente ao domínio do cruzamento e a continuidade dada a importância do 

domínio do remate e dos duelos ofensivos 1x1 relativamente ao estatuto 

posicional médio centro.  

Por outro lado, verifica-se a diminuição da importância atribuída aos duelos 

defensivos e ao domínio do jogo aéreo.  

De facto, o médio ala é um estatuto posicional que ocupa zonas mais ofensivas 

e mais laterais do terreno de jogo (Castelo, 1996). Assim, tal como refere a 

literatura (Dufour, 1993; Gerisch & Reichelt, 1993; Castelo, 1996; Marques, 

2000) e os treinadores da amostra, justifica-se a maior importância do domínio 

dos cruzamentos, do remate, dos duelos ofensivos 1x1 e a menor importância 

ao domínio do jogo aéreo e dos duelos defensivos 1x1.  
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4.2.5. Avançado 
Na figura 7 pode constatar-se que os indicadores considerados relevantes para 

o avançado são: 

 Dimensão física: a velocidade de reacção e a velocidade de execução, 

com 90%; a velocidade de deslocamento, com 80% de respostas.  

 Dimensão mental e emocional: a força mental com 100%, a 

capacidade de superação, a atitude competitiva, a motivação, a capacidade 

de concentração, com 90%; a capacidade de persistência e a estabilidade 

emocional, com 80% de respostas.  

 Dimensão cognitiva: o conhecimento táctico, a capacidade perceptiva, 

a capacidade de antecipação, a tomada de decisão e a capacidade de 

atacar, com 90% de respostas.  

 Dimensão técnica: o domínio do remate, o domínio da recepção de 

bola e o domínio do jogo aéreo, com 90%; o domínio do drible e o domínio 

do duelo ofensivo 1x1, com 80% de respostas. 
 

Há, ainda que referir que: 

 Não há nenhum indicador somático considerado relevante. 

 60% da amostra considera a altura como um indicador “importante”. 

 A resistência: 90% da amostra considera o indicador “importante”.  

 O domínio do duelo defensivo 1x1: 80% da amostra considera o 

indicador como “importante”. 
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Figura 7: Frequências relativas respeitante ao grau de importância percepcionado pelos 
treinadores relativamente os indicadores de performance em função do estatuto posicional de 
avançado. 

 

Os resultados obtidos nas dimensões: cognitiva, mental/emocional e física e 

fisiológica, justificam-se do mesmo modo com os resultados obtidos nos 

estatutos posicionais já abordados. 

 

Na dimensão técnica, a opinião dos treinadores está de acordo com o que é 

referido na literatura (Hughes, 1990; Castelo, 1996). O avançado é um jogador 

que joga em espaços mais centrais do terreno do jogo e mais próximo da baliza 

adversária (Castelo, 1996), logo, o domínio do remate, o domínio do jogo 

aéreo, o domínio do duelo ofensivo 1x1, o domínio da recepção de bola (o 

avançado actua em zonas com elevada concentração de jogadores), são 

habilidades técnicas muito importantes para a performance do atleta.  

Por outro lado, para os peritos, há uma diminuição da importância dada ao 

passe para este estatuto posicional. Tal como refere Castelo (1996), há uma 

diminuição percentual do passe à medida que o centro de jogo se aproxima da 

baliza adversária porque os jogadores precisam de encontrar outros 

argumentos para a concretização eficiente do ataque.   
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  4.3. ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ATRIBUÍDAS PELOS TREINADORES 
PARA OS INDICADORES DE PERFORMANCE EM FUNÇÃO DO ESTATUTO 
POSICIONAL 
 
A análise realizada com as frequências relativas não permitiram constatar de 

forma rigorosa para cada dimensão e entre elas quais a ordem relativa de 

importância dos indicadores de performance para cada estatuto posicional, 

embora ficassem já expressas algumas diferenças.  

Deste modo, elaborou-se a figura 8 que perfila o atleta para cada estatuto 

posicional com as médias obtidas para cada indicador de performance. 

     

1

2

3

4

5

Id
ad

e

A
ltu

ra

Pe
so

R
es

is
tê

nc
ia

V
. d

e 
de

sl
oc

am
en

to

V
. d

e 
re

ac
çã

o

V.
 d

e 
ex

ec
uç

ão

Fo
rç

a 
rá

pi
da

C
ap

. d
e 

Pe
rs

is
tê

nc
ia

Fo
rç

a 
m

en
ta

l

C
ap

. d
e 

Su
pe

ra
çã

o

A
tit

ud
e 

C
om

pe
tit

iv
a

C
ap

. d
e 

C
on

ce
nt

ra
çã

o

E
st

ab
ilid

ad
e 

em
oc

io
na

l

M
ot

iv
aç

ão

C
on

he
ci

m
en

to
 tá

ct
ic

o

C
ap

. p
er

ce
pt

iv
a

C
ap

. d
e 

an
te

ci
pa

çã
o

To
m

ad
a 

de
 d

ec
is

ão

C
ap

. d
e 

at
ac

ar

C
ap

. d
e 

de
fe

nd
er

D
om

ín
io

 d
o 

dr
ib

le

D
om

ín
io

 d
o 

re
m

at
e

D
om

ín
io

 d
o 

pa
ss

e

D
om

ín
io

 d
a 

re
ce

p.
 d

e 
bo

la
 

D
om

ín
io

 d
o 

cr
uz

am
en

to

D
om

ín
io

 d
o 

jo
go

 a
ér

eo

D
om

ín
io

 d
o 

du
el

o 
of

. 1
x1

.

D
om

ín
io

 d
o 

du
el

o 
de

f. 
1x

1

Indicadores de performance no Futebol

M
éd

ia
s

Defesa lateral Defesa central Médio centro Médio ala Avançado  
Figura 8: Comparação das médias dos indicadores de performance em função dos estatutos 
posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, médio ala e avançado. 
 

Como se pode observar na figura 8, entre os estatutos posicionais, constatam-

se diferenças assinaláveis na maioria dos indicadores de performance da 

dimensão técnica (domínio do drible, domínio do remate, domínio do 

cruzamento, domínio do jogo aéreo, domínio do duelo ofensivo 1x1 e domínio 

do duelo defensivo 1x1); num indicador somático (altura); em alguns da 

dimensão cognitiva (capacidade de atacar e capacidade de defender). 

Por outro lado, verificam-se diferenças menos acentuadas como nos 

indicadores da dimensão física e fisiológica (resistência, velocidade de 

deslocamento, força rápida) e da dimensão somática (peso).  
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Também, averiguam-se valores muito próximos em indicadores da dimensão 

mental/emocional (força mental, capacidade de concentração, capacidade de 

superação, estabilidade emocional, atitude competitiva, capacidade de 

persistência e motivação), da dimensão cognitiva (conhecimento táctico, 

capacidade de percepção, tomada de decisão e capacidade de concentração), 

da dimensão técnica (domínio do passe e domínio da recepção da bola) e da 

dimensão somática (idade).  

 

Assim, sugere-se que seja efectuada uma análise particular da figura 8 para 

cada dimensão de performance em função dos diferentes estatutos posicionais 

para diferenciar e compreender melhor as diferenças entre os indicadores de 

performance atribuídos pelos treinadores da amostra. 

 

4.3.1. A dimensão física  
4.3.1.1. A dimensão somática 
Pode observar-se na figura 9 que para a dimensão somática: 

 A idade é “pouco importante” para todos os estatutos posicionais. 

 A altura é mais importante para os defesas centrais do que para os 

restantes estatutos posicionais.  

 O peso é mais importante para os defesas centrais do que para os 

outros estatutos posicionais.  

 A altura é o indicador mais importante e a idade é o menos importante 

para todos os estatutos posicionais.  
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Defesa lateral Defesa central Médio centro Médio ala Avançado  
Figura 9: Comparação das médias dos indicadores de performance da dimensão somática em 
função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, médio ala e 
avançado 
 
 

Os resultados dos indicadores Altura e Peso percepcionados pelos treinadores 

da amostra para os diferentes estatutos posicionais sugerem concordância com 

os resultados apontados na revisão da literatura quando referem que os 

defesas centrais são os jogadores tendencialmente mais altos e mais pesados 

e os médios e os defesa laterais são os atletas menos altos e menos pesados 

(Gomes & col., 1989; Puga & col., 1991; Shephard, 1999; Reilly & col., 2000; 

Bangsbo, 2002; Santos & col., 2002).   
 
Com os valores expressos no quadro 6, constata-se mais nitidamente a maior 

importância atribuída a altura relativamente aos outros dois indicadores e, 

particularmente nos jogadores que ocupam zonas mais centrais e defensivas 

do terreno do jogo (defesa central, avançado, médio centro e defesa lateral por 

ordem decrescente de importância). Estes resultados, como já foi referido, 

poder-se-á dever a importância do jogo aéreo no Futebol actual (Rebelo, 1994; 

Castelo, 1996), e consequentemente a tendência para captar jogadores mais 

altos (Shephard, 1999).  

Relativamente à idade, a pouca importância atribuída pelos treinadores neste 

indicador poderá estar relacionado com o facto de não se ter especificado um 

intervalo de idade.  
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A literatura revela que são necessários no mínimo dez anos de prática para 

poder atingir a expertise e a idade óptima parece ser entre os 24 e 27 anos 

(Shephard, 1999).  

Assim, se tivéssemos especificados intervalos de idade, talvez os resultados 

teriam sidos diferentes.  
 
Quadro 6: Médias e desvios-padrão relativo aos indicadores de performance da dimensão 
somática em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, 
médio ala e avançado. 

 
Defesa 
lateral 

Média±dp 

Defesa 
central 

Média±dp 

Médio 
centro 

Média±dp 

Médio-Ala 
 

Média±dp 

Avançado 
 

Média±dp 
Idade 2.4±1,0 2,3±1,0 2,4±1,0 2,5±1,1 2,4±1,0 
Altura 3,0±0,5 4,1±0,7 3,1±0,6 2,7±0,8 3,4±0,5 
Peso 2,5±1,0 3,0±0,9 2,6±1,0 2,5±1,0 2,6±1,0 

 
 
 
4.3.1.2. A dimensão física e fisiológica  
Na figura 10, pode constatar-se que: 

 A resistência é mais importante para os médios e defesa lateral do que 

para os avançados e os defesas centrais. 

 A força rápida é mais importante para os avançados e defesas centrais 

do que para os defesas laterais e os médios. 

 A velocidade de execução é “muito importante” para todos os estatutos 

posicionais. 

 A velocidade de reacção e de deslocamento é “muito importante” ou 

próximo dessa cotação para todos os estatutos posicionais. 

 



  
 

 
72 

1

2

3

4

5

Resistência V. de deslocamento V. de reacção V. de execução Força rápida

Indicadores de performance da dimensão física e fisiológica

G
ra

u 
de

 im
po

rt
ân

ci
a 

(m
éd

ia
s)

Defesa lateral Defesa central Médio centro Médio ala Avançado  
Figura 10: Comparação das médias dos indicadores de performance da dimensão física e 
fisiológica em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, 
médio ala e avançado. 
 
Os jogadores desempenham funções distintas em campo, logo as suas 

características físicas e fisiológicas terão que ser diferentes (Bangsbo, 1994; 

Rebelo, 1994; Reilly, 1996; Santos & col., 1998; Reilly & col., 2000). 

Como indica a literatura (Ekblom, 1986; Bangsbo & col., 1991; Rebelo, 1994; 

Reilly, 1996; Reinzi & col., 2000; Ares, 2002; Bangsbo 2002), possivelmente, a 

responsabilidade pelas funções ofensivas e defensivas que os médios e os 

defesas laterais possuam, explicam a maior importância da resistência nos 

resultados.  

Por outro lado, tal como descreve a investigação (Luhtanen, 1994; Reinzi & 

col., 2000), pelo maior número de acções explosivas e de intensidade máxima 

que os avançados e defesas centrais executam, se compreendem a maior 

importância atribuída a força rápida para estas duas posições. 

Apesar das divergências dos valores médios da resistência e da força rápida 

entre os estatutos posicionais, os peritos parecem concordar com a 

investigação (Santos & Soares 2002, Valente & Santos 2002, Rebelo, 2004; ver 

refs. Impellizzeri e col, 2005), quando atribuem no mínimo “importante” estas 

duas capacidades, porque são capacidades físicas necessárias para permitir 

prolongar o tempo de esforço de máxima intensidade e melhorar a capacidade 

do atleta em realizar esforços máximos repetidamente e em máximas 

intensidades.  
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Figura 11: Comparação das médias dos indicadores de performance da dimensão 
mental/emocional em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio 
centro, médio ala e avançado. 
 

Como já foi discutido, na opinião dos treinadores e da literatura (Brown, 2001), 

a atitude competitiva, a motivação, a força mental, a capacidade de superação, 

a estabilidade emocional, a capacidade de concentração e a capacidade de 

persistência são atributos mentais e emocionais relevantes de possuir para 

poder atingir a expertise no Futebol para qualquer um dos estatutos posicionais 

destacados neste presente estudo. 

Como ilustra o quadro 8, pode observar-se, entre cada estatuto posicional 

verificam-se ligeiras diferenças nos indicadores desta dimensão.  

Contudo, não temos revisão literária que nos permitem confrontar estas ligeiras 

diferenças, porque esta dimensão é uma realidade ainda difusa (Morris, 2000; 

Williams & Reilly, 2000; Brown, 2001; Janelle & Hillman, 2003).  

 
Quadro 8: Médias e desvios-padrão relativo aos indicadores de performance da dimensão 
mental/emocional em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio 
centro, médio ala e avançado. 

 
Defesa 
lateral 

Média±dp 

Defesa 
central 

Média±dp 

Médio 
centro 

Média±dp 

Médio-Ala 
 

Média±dp 

Avançado 
 

Média±dp 
Cap. persistência 4,0±0,7 4,1±0,7 4,0±0,7 3,9±0,6 4,0±0,7 
Força mental 4,2 0,6 4,2±0,6 4,1±0,7 4,2±0,6 4,3±0,5 
Cap. superação 4,2±0,6 4,2±0,6 4,1±0,7 4,1±0,7 4,1±0,6 
Atitude competitiva 4,5±0,5 4,3±0,8 4,3±0,8 4,3±0,7 4,3±0,7 
Cap. concentração 4,4 0,7 4,4±0,7 4,4±0,7 4,3±0,7 4.3±0,7 
Estabilidade emocional 3,9±0,3 3,9±0,6 3,9±0,3 3,8±0,4 3,8±0,4 
Motivação 4,2±0,4 4,1±0,6 4,0±0,7 4,0±0,7 4,1±0,6 
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4.3.3. A dimensão cognitiva 
Relativamente à dimensão cognitiva, pode observar-se na figura 12 que: 

 O conhecimento táctico, a capacidade perceptiva, a capacidade de 

antecipação e a tomada de decisão são indicadores cognitivas “muito 

importantes” para todos os estatutos posicionais. 

 À medida que avançamos em direcção à baliza adversária, a capacidade 

de atacar é cada vez mais importante, e a capacidade de defender cada vez 

menos importante, e vice-versa. 
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Figura 12: Comparação das médias dos indicadores de performance da dimensão cognitiva 
em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, médio ala e 
avançado. 
 

Valdano (2002, cit. Oliveira, 2004: 38) expressa bem o quanto é decisivo a 

dimensão cognitiva para a excelência desportiva no Futebol, quando 

caracterizou Zinedine Zidane: “O seu corpo grande e potente faz com que os 

seus movimentos sejam pausados, mas a aparente lentidão não tira agilidade 

ao seu jogo. O grande futebol depende da velocidade de pensamento, e Zidane 

necessita de décimos de segundo para ver tudo (o movimento dos seus 

atacantes, a intenção do adversário, os espaços vazios que aparecem e 

desaparecem…) e eleger a melhor opção”. 

Luís Figo ao jornal Público (15/11/99 cit. Costa, 2001) reforça, também, tal 

ideia: “Não tenho um repertório para fazer uma coisa e outra. Associo o futebol 

à rapidez. O importante é pensar rápido, executar rápido, entrar rápido no jogo 
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Conforme mostra o quadro 7, a maior importância atribuída a velocidade 

(velocidade de deslocamento, de reacção e de execução) em relação a 

resistência e a força rápida pelos peritos em todas os estatutos posicionais, é 

entendida quando Weineck (1994) expressa que esta capacidade constitua 

uma das capacidades físicas mais importantes para o futebolista, quando 

Balmer & Franks (2000) enuncia que é uma das componentes essencial do 

jogo, ou quando Reilly & Thomas (1976); Withers & col. (1982); Ekblom (1986; 

1994) e Soares (2000) referenciam que jogadores de diferentes qualidades são 

diferenciadas pelas suas capacidades em realizar acções e distâncias em alta 

velocidade.  

 
Quadro 7: Médias e desvios-padrão relativo aos indicadores de performance da dimensão 
física e fisiológica em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio 
centro, médio ala e avançado. 

 
Defesa 
lateral 

Média±dp 

Defesa 
central 

Média±dp 

Médio 
centro 

Média±dp 

Médio-Ala 
 

Média±dp 

Avançado 
 

Média±dp 
Resistência 3,5±0,5 3,2±0,4 3,9±0,9 3,8±0,8 3,1±0,3 
V. de deslocamento 4,0±0,5 3,9±0,6 3,8±0,8 4,2±0,6 4,0±0,7 
Velocidade de reacção 3,9±0,7 4,1±0,6 4,0±0,7 4,1±0,6 4,1±0,6 
Velocidade de execução 4,0±0,5 4,1±0,7 4,3±0,7 4,2±0,6 4,4±0,7 
Força rápida 3,3±0,5 3,8±0,8 3,6±0,9 3,7±0,7 3,9±0,8 

 

A preponderância da velocidade de execução e de reacção relativamente a 

velocidade de deslocamento na perspectiva dos treinadores evidencia bem que 

no Futebol actual, mais do que correr rápido, é importante pensar, agir e 

executar.  

Como refere Garganta (1999a), no Futebol, a velocidade deixou de ser 

entendida como a capacidade de executar acções motoras no mais breve 

espaço de tempo, para passar a ser uma capacidade de adequação da 

velocidade à tarefa de realizar. Devemos, assim, analisar a velocidade na 

interligação das valências perceptivas, decisionais e motoras, sobrevalorizando 

a importância da leitura de jogo e velocidade de jogo e entendendo-a como 

uma grandeza táctico-técnica, perceptiva e informacional.  

 

 

Reagrupados os resultados da dimensão física obtidos na dimensão física e 

fisiológica e na dimensão somática, verifica-se particularidades importantes de 

salientar.  
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Os elevados valores dos desvios-padrão evidenciados no quadro 6: dimensão 

somática e quadro 7: dimensão física e fisiológica, revelam variabilidade do 

grau de importância entre as respostas dos treinadores nos indicadores de 

performance da dimensão física.  

Por exemplo, a um defesa lateral, a resistência é classificada por um treinador 

da amostra como “muito importante”, porque, possivelmente, ele assume um 

papel decisivo no processo ofensivo e defensivo, enquanto que para outro 

treinador, esse mesmo lateral, provavelmente estando proibido de atacar, faz 

com que essa capacidade física seja ponderada como “importante”. 

Assim, estes dados sugerem concordância com a investigação (Bangsbo & 

col., 1991; Bangsbo, 1994; Castelo, 1996; Reilly, 1996; Garganta, 1997; Reilly, 

2005; Svensson & Drust, 2005), demonstrando a heterogeneidade de perfis 

físicos expressos por diversos motivos (estilo de jogo da equipa, estatuto 

posicional e funcional, nível competitivo, aspectos tácticos particulares, entre 

outros) e tal como refere Reilly & col. (2000), a dificuldade em determinar 

constrangimentos físicos que nos indicam com garantias o sucesso desportivo 

no alto rendimento como elevada confiança.    

   

4.3.2. A dimensão mental/emocional 
Para a dimensão mental/emocional, observa-se na figura 11 que: 

 Os indicadores mentais/emocionais apresentam valores próximos ou 

acima da cotação “muito importante” para os diferentes estatutos 

posicionais. 

 Os indicadores mais importantes são a capacidade de concentração e 

atitude competitiva e os indicadores com as médias mais baixas são a 

estabilidade emocional e a capacidade de persistência. 

  Os indicadores apresentam valores muito próximos ou semelhantes 

entre os diferentes estatutos posicionais, averiguando a justaposição das 

médias dos indicadores em alguns estatutos posicionais.   
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e isso não depende apenas de mim, mas tenho que tentá-lo, procurar que a 

mente seja mais veloz que as pernas”. 

 

De facto, como já foi referido, os treinadores da amostra e os resultados 

apresentados na revisão da literatura mostram que no Futebol, a dimensão 

cognitiva (conhecimento táctico, capacidade de antecipação, capacidade 

perceptiva e tomada de decisão) parece ser decisiva para se atingir a 

expertise. 

 

Relativamente as diferenças entre a capacidade de atacar e de defender, o 

quadro 9 mostra-nos mais facilmente que: 

 A capacidade de atacar é mais importante para (por ordem 

decrescente): o avançado (4,5±0,7); o médio-ala (4,3±0,7); o médio centro 

(3,9±0,7); o defesa lateral (3,7±0,5) e o  defesa central (2,9±0,9). 

 A capacidade de defender é mais importante para (por ordem 

decrescente): o defesa central (4,5±0,7); o defesa lateral (4,4±0,7); o médio 

centro e médio-ala (4,0±0,5); e o avançado (3,4±0,5). 
 
 
Quadro 9: Médias e desvios-padrão relativo aos indicadores de performance da dimensão 
cognitiva em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, 
médio ala e avançado. 

 
Defesa 
lateral 

Média±dp 

Defesa 
central 

Média±dp 

Médio 
centro 

Média±dp 

Médio-Ala 
 

Média±dp 

Avançado 
 

Média±dp 
Conhecimento táctico 4,4±0,5 4,2±0,5 4,3±0,7 4,2±0,6 4,2±0,6 
Cap. perceptiva 4,4±0,5 4,2±0,5 4,3±0,7 4,2±0,6 4,2±0,6 
Cap. de antecipação 4,4±0,5 4,2±0,5 4,3±0,7 4,2±0,6 4,2±0,6 
Tomada de decisão 4,4±0,5 4,2±0,5 4,3±0,7 4,2±0,6 4,2±0,6 
Cap. de atacar 3,7±0,5 2,9±0,9 3,9±0,7 4,3±0,7 4,5±0,7 
Cap. de defender 4,4±0,7 4,5±0,7 4,0±0,5 4,0±0,5 3,4±0,5 

 
 
Assim, a funcionalidade parece explicar que seja mais importantes para os 

atacantes do que para os defesas a capacidade de atacar do que defender e 

vice-versa, o que sugere uma especialização funcional e não tanto uma 

polivalência.  

 
4.4.4. A dimensão técnica 
Com a figura 13 pode verificar-se diferenças assinaláveis consoante o estatuto 

posicional nos indicadores da dimensão técnica.  



  
 

 
78 

1

2

3

4

5

Domínio do
drible

Domínio do
remate

Domínio do
passe

Domínio da
recep. de bola 

Domínio do
cruzamento

Domínio do jogo
aéreo

Domínio do
duelo of. 1x1.

Domínio do
duelo def. 1x1

Indicadores de performance da dimensão técnica

G
ra

u 
de

 im
po

rt
ân

ci
a 

(m
éd

ia
s)

Defesa lateral Defesa central Médio centro Médio ala Avançado

Figura 13: Comparação das médias dos indicadores de performance da dimensão técnica em 
função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, médio ala e 
avançado. 
 

De facto, entre as dimensões abordadas, a dimensão técnica é onde as 

diferenças são mais visíveis.  

Como parece concluir a investigação (Ekblom, 1986), consoante o estatuto 

posicional do jogador de Futebol, certas acções táctico-técnicas são mais 

importantes do que outras.  

Estes resultados são consistentes com os resultados expressos nos 

indicadores cognitivos: capacidade de atacar e capacidade de defender, ou 

seja: 

 Para o defesa central é mais importante a capacidade de defender do 

que de atacar, logo o domínio do duelo defensivo 1x1 é mais importante do 

que o domínio do duelo ofensivo 1x1.  

 Para o avançado é mais importante a capacidade de atacar do que de 

defender, logo o domínio do remate, do drible e domínio do duelo ofensivo 

1x1 são mais importantes do que o domínio do duelo defensivo 1x1.  

 Assim, verifica-se uma ordem crescente de importância (defesa central, 

defesa lateral, médio centro, médio ala e avançado) no domínio do drible, no 

domínio do remate, no domínio dos duelos ofensivos 1x1, à medida que se 

avança em direcção a baliza adversária; 
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 E verifica-se uma ordem decrescente de importância (defesa central, 

defesa lateral, médio centro, médio ala e avançado) no domínio dos duelos 

defensivos 1x1, à medida que se avança em direcção a baliza adversária. 
 

Assim, parece que a funcionalidade do atleta e os constrangimentos do jogo 

impõem um grau de importância diferente entre os indicadores da dimensão 

técnica, mostrando mais uma vez, uma especialização funcional em detrimento 

de uma polivalência.  

 

Com o quadro 10, é-nos possível averiguar que: 

 Para o defesa lateral, os indicadores acima do valor 4 (“muito 

importante”) são (por ordem decrescente): o domínio do passe, o domínio da 

recepção da bola, o domínio do cruzamento e o domínio dos duelos 

defensivos 1x1.  

 Para o defesa central, os indicadores acima do valor 4 (“muito 

importante”) são (por ordem decrescente): o domínio do jogo aéreo, o 

domínio dos duelos defensivos 1x1, o domínio da recepção da bola e o 

domínio do passe. 

 Para o médio centro, os indicadores acima do valor 4 (“muito 

importante”) são (por ordem decrescente): o domínio do passe e o domínio 

da recepção da bola. 

 Para o médio ala, os indicadores acima do valor 4 (“muito importante”) 

são (por ordem decrescente): o domínio do cruzamento, o domínio dos 

duelos ofensivos 1x1, o domínio da recepção da bola, o domínio do passe, o 

domínio do remate e o domínio do drible. 

 Para o avançado, os indicadores acima do valor 4 (“muito importante”) 

são (por ordem decrescente): o domínio do remate, o domínio do jogo aéreo, 

o domínio da recepção de bola, o domínio dos duelos ofensivos 1x1 e o 

domínio do drible. 

 O domínio da recepção da bola é considerado acima do valor 4 (“muito 

importante”) para todos os diferentes estatutos posicionais. 

 O domínio do passe é ponderado como “muito importante” (acima do 

valor 4), com excepção do avançado que apresenta uma média muito 

próxima dessa cotação (3,9 como média). 
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 Comparando os estatutos posicionais que ocupam zonas mais centrais 

do jogo (defesa central, médio centro e avançado) relativamente aos 

estatutos posicionais que ocupam zonas mais laterais do terreno do jogo, 

verifica-se que o domínio do cruzamento é mais importante para o defesa 

lateral e o médio ala do que nos restantes estatutos posicionais. Por sua 

vez, o domínio do jogo aéreo é mais importante para o defesa central, o 

avançado e o médio centro (estatutos posicionais que actuam em zonas 

mais centrais do terreno do jogo) do que para os estatutos posicionais que 

actuam em zonas mais laterais.  
 
 
Quadro 10: Médias e desvios-padrão relativo aos indicadores de performance da dimensão 
técnica em função dos estatutos posicionais: defesa lateral, defesa central, médio centro, 
médio ala e avançado. 

 
Defesa 
lateral 

Média±dp 

Defesa 
central 

Média±dp 

Médio 
centro 

Média±dp 

Médio-Ala 
 

Média±dp 

Avançado 
 

Média±dp 
Domínio do drible 3,4±0,8 2,7±0,7 3,7±0,7 4,0±0,7 4,1±0,7 
Domínio do remate 3,2±0,8 3,0±0,5 3,9±0,6 4,2±0,8 4,5±0,7 
Domínio do passe 4,4±0,7 4,1±0,6 4,4±1,0 4,4±0,8 3,9±0,7 
Domínio da recepção de bola 4,2±0,9 4,2±0,8 4,4±1,0 4,4±0,7 4,2±0,6 
Domínio do cruzamento 4,2±0,9 2,6±0,7 3,1±0,7 4,5±0,7 3,5±0,7 
Domínio do jogo aéreo  3,7±0,8 4,5±0,7 3,9±1,0 3,3±0,8 4,3±0,7 
Domínio dos duelos of. 1x1 3,2±0,8 3,1±1,3 3,7±1,1 4,5±0,7 4,2±0,8 
Domínio dos duelos def.  1x1 4,2±0,9 4,5±1,0 3,8±1,1 3,7±0,5 3,0±0,5 

 

A perspectiva dos treinadores da amostra relativamente aos indicadores da 

dimensão técnica está congruente com as investigações expressas na revisão 

da literatura (Wrzos, 1984; Hughes, 1990, Dufour, 1993; Gerisch & Reichelt, 

1993; Rosário & Garganta, 1994; Bezerra, 1996; Castelo, 1996; Silva, 1998, 

Marques, 2000).  

Tal como na dimensão física, os elevados valores dos desvios-padrão 

evidenciados nos indicadores da dimensão técnica revelam variabilidade do 

grau de importância entre as respostas, sugerindo funcionalidades diferentes 

nos estatutos posicionais, devido, por exemplo, a funcionalidade do estatuto 

posicional e aos estilos de jogos preconizados por cada treinador.   

 

Com estes resultados, compreende-se a diminuição da importância da 

dimensão técnica quando consideramos a média de todos os indicadores para 

todos os estatutos posicionais em relação a questão Importância dos factores 
(dimensões) de performance, como referida no capítulo 4.1.  
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4.5. Diferenças nos indicadores de performance em função do estatuto 
posicional e funcional do atleta de Futebol. 
Após ter assinalado as diferenças entre os indicadores de performance em 

função dos estatutos posicionais, seria pertinente averiguar as suas diferenças 

significativas.  

A partir dos resultados expressos no quadro 11, pode verificar-se que na 

perspectiva dos treinadores da amostra: 

 Os cinco indicadores menos importantes são (por ordem decrescente): a 

idade (2,4±0,9), o peso (2,6±0,9), a altura (3,3±0,7); a resistência (3,5±0,7) e 

domínio do drible (3,6±0,8).  

 Os indicadores mais importantes são (por ordem decrescente): a 

capacidade de concentração (4,4±0,7), o conhecimento táctico (4,3±0,6), a 

capacidade perceptiva (4,3±0,6), a capacidade de superação (4,3±0,7), 

atitude competitiva (4,3±0,7). 

 A partir do teste não paramétrico Qui-Quadrado, verificou-se que os 

indicadores: altura, capacidade de atacar, capacidade de defender, domínio 

do drible, domínio do remate, domínio do cruzamento, domínio dos duelos 

defensivos 1x1, apresentam diferenças estatisticamente significativas entre 

os diferentes estatutos posicionais;  

 Todos os restantes indicadores de performance não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas. 
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Quadro 11: Médias, desvios-padrão, valores do qui-quadrado e valores de prova (nível de 
significância =0,05) dos indicadores de performance  

Indicador de performance N Média±dp Valor de X2 Valor de p 
Idade 50 2,4±0,9 01,3 1,000 
Altura 50 3,3±0,7 26,6 0,009 
Peso 50 2,6±0,9 04,8 0,966 
Resistência 50 3,5±0,7 15,0 0,590 
V. de deslocamento 50 4,0±0,6 06,0 0,650 
V. de reacção 50 4,0±0,6 02,5 0,962 
V. de execução 50 4,2±0,7 05,2 0,740 
Força rápida 50 3,7±0,7 05,6 0,700 
Cap. de Persistência 50 4,0±0,6 01,3 0,995 
Força mental 50 4,2±0,6 00,8 0,999 
Cap. de Superação 50 4,3±0,7 03,3 0,915 
Atitude Competitiva 50 4,3±0,7 03,7 0,880 
Cap. de Concentração 50 4,4±0,7 00,4 1,000 
Estabilidade emocional 50 3,9±0,4 05,1 0,748 
Motivação 50 4,1±0,6 02,8 0,949 
Conhecimento táctico 50 4,3±0,6 01,5 0,993 
Cap. perceptiva 50 4,3±0,6 01,5 0,993 
Cap. de antecipação 50 4,2±0,6 01,3 0,996 
Tomada de decisão 50 4,2±0,6 01,3 0,996 
Cap. de atacar 50 3,9±0,9 32,0 0,001 
Cap. de defender 50 4,0±0,7 25,3 0,001 
Domínio do drible 50 3,6±0,8 21,4 0,045 
Domínio do remate 50 3,7±0,9 29,5 0,003 
Domínio do passe 50 4,2±0,8 17,1 0,145 
Domínio da recep. de bola  50 4,3±0,8 10,6 0,564 
Domínio do cruzamento 50 3,6±1,0 35,7 0,000 
Domínio do jogo aéreo 50 3,9±0,9 14,3 0,280 
Domínio do duelo of. 1x1. 50 3,7±1,1 33,9 0,006 
Domínio do duelo def. 1x1 50 3,8±1,0 44,8 0,000 

 

 

Sabendo que o treino (Prática Deliberada) constitui o meio decisivo para se 

alcançar a expertise (Ericsson e col., 1993; Howe e col., 1998; Davids, 2000; 

Helsen & col. 2000; Starkes, 2000; Williams & Reilly, 2000; Janelle & Hillman, 

2003; Garganta, 2004; Oliveira, 2004; Williams & Hodges, 2005), estes 

resultados mostram que no Futebol parece importante que o conteúdo 

programático do treino seja na perspectiva de desenvolver os indicadores de 

performance cotados como os mais importantes pelos treinadores e 

coincidentes com as investigações. 

Assim, confirma-se que os indicadores cognitivos (conhecimento táctica, a 

capacidade perceptiva, a tomada de decisão, a capacidade de antecipação), 

psicológicos (a capacidade de concentração, a atitude competitiva, a 

capacidade de superação, a força mental, a motivação), a velocidade de 

execução, o passe e a recepção da bola são indicadores “muito importantes” 

em todos os estatutos posicionais. 

Por outro lado, outros indicadores, nomeadamente indicadores da dimensão 

cognitiva (capacidade de atacar e capacidade de defender), da dimensão 
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técnica (domínio do drible, domínio do remate, domínio do cruzamento, 

domínio do jogo aéreo, domínio dos duelo ofensivo e defensivo 1x1), da 

dimensão física e fisiológica (resistência e força rápida) e da dimensão 

somática (altura e peso) serão diferenciadamente importantes em função do 

estatuto posicional, tal como nos demonstra os resultados obtidos e já 

apresentados e as conclusões das investigações referenciados na revisão da 

literatura e já debatidos neste capítulo.   
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5. CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

 

 A literatura parece identificar uma heterogeneidade de perfis físicos e 

somáticos entre os estatutos posicionais. O estilo de jogo e a funcionalidade 

do atleta são as causas mais apontadas pela investigação.  

 

 A literatura revela que a dimensão cognitiva (conhecimento táctico, 

capacidade perceptiva, capacidade de antecipação e tomada de decisão) é 

decisiva para alcançar a expertise. 

 

 As investigações encontradas na dimensão técnica parecem demonstrar 

que consoante o estatuto posicional e funcional, as habilidades técnicas são 

diferenciadamente solicitadas.  

 

 Relativamente a dimensão psicológica, apesar de ser uma realidade 

ainda difusa, a literatura parece revelar que alguns indicadores 

mentais/emocionais (capacidade de persistência, força mental, atitude 

competitiva, capacidade de concentração, estabilidade emocional e 

motivação) são atributos decisivos para alcançar a expertise.  

 

 Relativamente à questão Importância dos factores (dimensões) de 
performance, constata-se que os treinadores da amostra consideram às 

dimensões de performance por ordem decrescente de importância do 

seguinte modo: a dimensão táctica, a dimensão técnica, a dimensão 

psicológica, a dimensão física e fisiológica e a dimensão somática. 

  

 Relativamente à questão Perfil do atleta de acordo com o respectivo 
estatuto posicional, verifica-se que os treinadores da amostra ponderam 

por ordem decrescente de importância os indicadores de performance do 

seguinte modo: a dimensão cognitiva, a dimensão mental/emocional, a 

dimensão técnica, a dimensão física e fisiológica e a dimensão somática. 
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 Assim, na opinião dos treinadores da amostra, a dimensão cognitiva 

parece ser a mais importante e a dimensão somática a menos importante 

para poder atingir performances de excelência. 

 

 Os cinco indicadores atribuídos pelos treinadores como os mais 

importantes são (por ordem decrescente): a capacidade de concentração, o 

conhecimento táctico, a capacidade perceptiva, a capacidade de superação, 

atitude competitiva. 

 

 Os cinco indicadores atribuídos pelos treinadores como os menos 

importantes são (por ordem decrescente): a idade, o peso, a altura e a 

resistência e o domínio do drible. 

 

 Os treinadores não atribuem o mesmo grau de importância entre os 

indicadores da performance referenciados neste presente estudo. 

 

 Com os resultados apontados pelos treinadores da amostra, verificou-se 

que os indicadores: capacidade de atacar (dimensão cognitiva), capacidade 

de defender (dimensão cognitiva), domínio do drible (dimensão técnica), 

domínio do remate (dimensão técnica), domínio do cruzamento (dimensão 

técnica); domínio dos duelos defensivos 1x1 (dimensão técnica) e a altura 

(dimensão somática) apresentam diferenças estatisticamente significativas 

entre os diferentes estatutos posicionais. 

 

 Segundo os treinadores da amostra, o domínio do drible, o domínio do 

remate, o domínio dos duelos ofensivos 1x1 e a capacidade de atacar são 

mais importante à medida que se avança em direcção a baliza adversária. 

Por outro lado, o domínio do duelo defensivo 1x1 e da capacidade de 

defender são menos importantes.  

 

 No ponto de vista dos treinadores, o domínio do jogo aéreo é mais 

importante para os jogadores que ocupam zonas mais centrais do terreno de 

jogo (defesa central, médio centro e avançado) e o domínio do cruzamento é 
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mais importante para os jogadores que ocupam zonas mais laterais do 

terreno de jogo (defesa lateral e médio ala). 

 

 Relativamente a dimensão física e fisiológica, os treinadores da amostra 

consideram a velocidade de execução como o indicador físico mais 

importantes para todas os estatutos posicionais.  

 

 Entre os indicadores somático do estudo, a altura é cotada pelos 

treinadores da amostra como o mais importante para todos os estatutos 

posicionais. A importância que lhe é dada parece ser explicada pela 

importância dado ao domínio do jogo aéreo.  

 

 A literatura e os treinadores parecem não atribuir o mesmo grau de 

importância entre as dimensões de performance do Futebol. 

 

 O conhecimento táctico, a capacidade de percepção, a capacidade de 

antecipação e a tomada de decisão são considerados indicadores cognitivos 

relevantes na perspectiva dos treinadores da amostra e da literatura para 

todos os estatutos posicionais retratados no presente estudo. 

 

 Os treinadores da amostra e a literatura parecem considerar a força 

mental, a capacidade de superação, a atitude competitiva, a capacidade de 

concentração, a motivação, a estabilidade emocional e a capacidade de 

persistência como “muito importante” e com um grau de importância muito 

semelhante entre os diferentes estatutos posicionais.  

 

 Na perspectiva dos treinadores e da literatura, a altura e o peso são 

indicadores da dimensão somática mais importantes para os defesas 

centrais do que para os restantes estatutos posicionais. 

 

 Com as diferenças encontradas entre os indicadores da dimensão 

técnica, da dimensão física (somática e física e fisiológica) e cognitivo 

(capacidade de atacar e defender), a literatura e os treinadores da amostra 

parecem sugerir a especialização funcional. 
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 Sendo o treino o meio mais importante e mais influente de preparação 

dos atletas, dever-se-á procurar desenvolver e aperfeiçoar os indicadores de 

performance cotados como mais importantes pelos treinadores da amostra e 

pela literatura, ou seja, os aspectos cognitivos, psicológicos e os indicadores 

técnicos e físicos mais preponderantes para o respectivo estatuto posicional.
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6. SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Como referem Williams & Hodges (2005), para compreender melhor o caminho 

da excelência há necessidade de encaminhar novas investigações para 

determinar o “que é que se pratica” e “como se prática”. Por isso, parece 

importante investigar num futuro próximo: 

 

 Se os indicadores de performance considerados como os mais 

importantes pelos treinadores são os predominantemente submetidos à 

Prática Deliberada.  

 

 Perfilar modelos de desenvolvimento do atleta das etapas de formação 

até a performance de elite, para identificar os processos de detecção, 

selecção, identificação e desenvolvimento de talentos que podem conduzir à 

expertise. 

 

 Identificar perfis de performance em relação aos sistemas de jogo 

utilizados. 

 

Deixaríamos, ainda, outras sugestões para realizar no âmbito do presente 

estudo: 

 

 Aumentar o número de elementos da amostra e confrontar outros 

indicadores (importância social dos pais e familiares, constrangimentos 

culturais; lesões sofridas ao longo da carreira, entre outros).  

 

 Procurar encontrar perfis de performance de futebolistas de escalões 

competitivos inferiores e averiguar as principais diferenças entre os atletas 

de distinto nível competitivo. 
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8. ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DO DESPORTO E DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
1. 
Idade:_______________ 

 
2. Como treinador 
Anos de actividade como treinador:____________ 
 
 
3. Importância relativa das dimensões de performance  
Coloque por ordem decrescente de importância as dimensões de performance 

necessárias para o atleta de elite: psicológicos; somáticos; físicos e fisiológicos; 

tácticos; técnicos.  

 
1º __________________ 
2º___________________ 
3º___________________ 
4º___________________ 
5º___________________ 
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4 Perfil do atleta de acordo com o seu estatuto posicional 
Assinale a importância dos seguintes indicadores de performance para o 

Futebol, tendo em consideração o estatuto posicional.  

Critérios de 1-5:  

1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Muito importante; 5- 

Imprescindível 

 
DEFESA LATERAL 
 

INDICADORES  1 2 3 4 5 
1: Idade cronológica       
2: Altura       
3: Peso       
4: Resistência       
5: Velocidade de deslocamento      
6: Velocidade de reacção      
7: Velocidade de execução      
8: Força rápida      
9: Capacidade de Persistência       
10: Força mental      
11: Capacidade de Superação      
12: Atitude Competitiva      
13: Capacidade de Concentração      
14: Estabilidade emocional      
15: Motivação      
16: Conhecimento táctico      
17: Capacidade perceptiva      
18: Capacidade de antecipação      
19: Tomada de decisão      
20: Capacidade de atacar      
21: Capacidade de defender      
22: Domínio do drible       
23: Domínio do remate      
24: Domínio do passe      
25: Domínio da recepção de bola      
26: Domínio do cruzamento      
27: Domínio do jogo aéreo      
28: Domínio do duelo ofensivo 1x1.      
29: Domínio do duelo defensivos 1x1      
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DEFESA CENTRAL 
 
 

INDICADORES  1 2 3 4 5 
1: Idade cronológica       
2: Altura       
3: Peso       
4: Resistência       
5: Velocidade de deslocamento      
6: Velocidade de reacção      
7: Velocidade de execução      
8: Força rápida      
9: Capacidade de Persistência       
10: Força mental      
11: Capacidade de Superação      
12: Atitude Competitiva      
13: Capacidade de Concentração      
14: Estabilidade emocional      
15: Motivação      
16: Conhecimento táctico      
17: Capacidade perceptiva      
18: Capacidade de antecipação      
19: Tomada de decisão      
20: Capacidade de atacar      
21: Capacidade de defender      
22: Domínio do drible       
23: Domínio do remate      
24: Domínio do passe      
25: Domínio da recepção de bola      
26: Domínio do cruzamento      
27: Domínio do jogo aéreo      
28: Domínio do duelo ofensivo 1x1.      
29: Domínio do duelo defensivos 1x1      

 
Critérios de 1-5:  
1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Muito importante; 5- 
Imprescindível 
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MÉDIO CENTRO 
 
 

INDICADORES  1 2 3 4 5 
1: Idade cronológica       
2: Altura       
3: Peso       
4: Resistência       
5: Velocidade de deslocamento      
6: Velocidade de reacção      
7: Velocidade de execução      
8: Força rápida      
9: Capacidade de Persistência       
10: Força mental      
11: Capacidade de Superação      
12: Atitude Competitiva      
13: Capacidade de Concentração      
14: Estabilidade emocional      
15: Motivação      
16: Conhecimento táctico      
17: Capacidade perceptiva      
18: Capacidade de antecipação      
19: Tomada de decisão      
20: Capacidade de atacar      
21: Capacidade de defender      
22: Domínio do drible       
23: Domínio do remate      
24: Domínio do passe      
25: Domínio da recepção de bola      
26: Domínio do cruzamento      
27: Domínio do jogo aéreo      
28: Domínio do duelo ofensivo 1x1.      
29: Domínio do duelo defensivos 1x1      

 
Critérios de 1-5:  
1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Muito importante; 5- 
Imprescindível 
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MÉDIO ALA 
 
 

INDICADORES  1 2 3 4 5 
1: Idade cronológica       
2: Altura       
3: Peso       
4: Resistência       
5: Velocidade de deslocamento      
6: Velocidade de reacção      
7: Velocidade de execução      
8: Força rápida      
9: Capacidade de Persistência       
10: Força mental      
11: Capacidade de Superação      
12: Atitude Competitiva      
13: Capacidade de Concentração      
14: Estabilidade emocional      
15: Motivação      
16: Conhecimento táctico      
17: Capacidade perceptiva      
18: Capacidade de antecipação      
19: Tomada de decisão      
20: Capacidade de atacar      
21: Capacidade de defender      
22: Domínio do drible       
23: Domínio do remate      
24: Domínio do passe      
25: Domínio da recepção de bola      
26: Domínio do cruzamento      
27: Domínio do jogo aéreo      
28: Domínio do duelo ofensivo 1x1.      
29: Domínio do duelo defensivos 1x1      

 
Critérios de 1-5:  
1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Muito importante; 5- 
Imprescindível 
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AVANÇADO 
 
 

INDICADORES  1 2 3 4 5 
1: Idade cronológica       
2: Altura       
3: Peso       
4: Resistência       
5: Velocidade de deslocamento      
6: Velocidade de reacção      
7: Velocidade de execução      
8: Força rápida      
9: Capacidade de Persistência       
10: Força mental      
11: Capacidade de Superação      
12: Atitude Competitiva      
13: Capacidade de Concentração      
14: Estabilidade emocional      
15: Motivação      
16: Conhecimento táctico      
17: Capacidade perceptiva      
18: Capacidade de antecipação      
19: Tomada de decisão      
20: Capacidade de atacar      
21: Capacidade de defender      
22: Domínio do drible       
23: Domínio do remate      
24: Domínio do passe      
25: Domínio da recepção de bola      
26: Domínio do cruzamento      
27: Domínio do jogo aéreo      
28: Domínio do duelo ofensivo 1x1.      
29: Domínio do duelo defensivos 1x1      

 
Critérios de 1-5:  
1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Muito importante; 5- 
Imprescindível 
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