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Resumo 
 

Este trabalho pretende analisar os percursos da formação no Andebol, no que 

diz respeito à cascata de conceitos para nós determinantes no processo – 

Objectivos, Conteúdos e Metodologias de treino. Para além da revisão da 

literatura efectuada para o enquadramento do tema, foi aplicado um 

questionário elaborado no sentido de inquirir os treinadores da cidade acerca 

do processo de treino que conduzem. Assim, a nossa amostra foi constituída 

pelos treinadores de quatro escalões de formação estudados (Minis, Infantis, 

Iniciados e Juvenis), dos cinco clubes da cidade da Maia, constituindo um total 

amostral de vinte treinadores. Estes estão, na sua totalidade, habilitados para 

conduzir o processo, havendo ainda uma grande parte que possui habilitações 

específicas superiores ao requerido pela Federação de Andebol de Portugal, o 

que revela uma aposta clara na qualidade da Formação desportiva. 

Concluímos que os conceitos Psicossociais são os mais referidos pelos 

treinadores como componentes objectivados da formação desportiva, bem 

como aqueles aos quais os treinadores atribuem mais importância no processo. 

Ao nível da cultura desportiva, os conteúdos mais importantes para os 

treinadores de todos os escalões foram as regras da modalidade. 

No que diz respeito à condição física, as capacidades coordenativas são 

subvalorizadas em importância pelos treinadores do escalão Minis. No que diz 

respeito às capacidades condicionais, os escalões mais avançados conferem-

lhes gradualmente mais importância. 

Nas habilidades motoras específicas os treinadores dos escalões Minis e 

Infantis atribuíram maior importância à técnica e táctica individual, enquanto os 

escalões Iniciados e Juvenis atribuem maior importância aos meios tácticos de 

grupo e organização colectiva. 

No que diz respeito à metodologia de treino, à medida que subimos no escalão 

etário, os treinadores atribuem menos importância aos jogos pré-desportivos e 

acrescem importância aos jogos reduzidos e condicionados. 

 

Palavras-chave: ANDEBOL; FORMAÇÃO; OBJECTIVOS; CONTEÚDOS; 

METODOLOGIAS DE TREINO. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho monográfico será realizado no âmbito do seminário, disciplina 

inserida no currículo do 5º ano da Licenciatura em Desporto e Educação Física 

na área de rendimento – opção de Andebol, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 

O nosso estudo levará a cabo uma análise dos objectivos, conteúdos e 

metodologias indicados para o treino nos escalões de formação no Andebol.  

Na primeira fase do trabalho procuraremos reunir um conjunto de opiniões de 

autores exploradores do tema, finda qual passaremos a inquirir os treinadores 

da cidade da Maia, culturalmente distinguida na modalidade, acerca da 

aplicabilidade destes conceitos no seu processo de treino.  

Em Portugal, o Andebol tem, de uma forma gradual, conquistado um 

reconhecimento desportivo, social e cultural inequívoco, edificado em 

resultados desportivos internacionais relevantes. 

Evidenciam-se já alguns clubes onde a formação parece significar uma 

identidade própria e bem edificada, expressa por exemplo na qualidade 

desportiva evidenciada pelos atletas formados nos clubes em causa, no 

entanto, como refere Ehret (2002) a exigência de conhecimentos nos escalões 

de formação é de certa forma mais elevada do que num escalão Sénior, o que 

nos leva a questionar acerca do processo de formação dos atletas numa 

cidade em que a modalidade é de tão grande expressão. 

Como será que os treinadores realizam e pensam o ensino do Andebol, a 

formação dos seus jogadores e da sua equipa? Existirá coerência entre o 

processo desenvolvido entre os vários treinadores do mesmo clube e entre 

vários clubes?  

Segundo Oliveira (1995), podemos verificar que a inter-influência que, dentro 

de um mesmo clube, se exerce entre as equipas de escalões superiores se 

torna um factor muitas vezes decisivo para a melhoria da qualidade do jogo. 

Deste modo, quanto mais elevado for o nível de competição da equipa Sénior 

de um clube, melhor será a qualidade das equipas dos escalões inferiores por 
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vários motivos. Primeiro porque os modelos a “imitar” têm, naturalmente, 

melhor qualidade, depois o grau de exigência é mais elevado e assim a 

qualidade do trabalho de treino é, por via disso, superior e as perspectivas de 

carreira dentro da modalidade são mais aliciantes. Não é por isso de estranhar, 

que as melhores escolas da modalidade estejam habitualmente sediadas nos 

clubes de primeiro plano (Oliveira, 1995).  

Assim, pensamos que a cidade da Maia poderá ser globalmente uma potencial 

escola de formação da modalidade, reunindo condições óptimas de produção 

de jogadores de referência, uma vez que três dos cinco clubes que sedia 

competem ao mais alto nível (AAAS, NDSJ e CDCASSM), servindo as equipas 

Séniores como bons e principalmente próximos referenciais da modalidade. 

Tentaremos assim verificar ao longo do nosso trabalho se o processo de 

formação dos atletas da cidade se aproxima do indicado pelos peritos, 

confirmando o aproveitamento da potencialidade que apresenta. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. O desporto de formação 

 

Segundo Silva et al. (2001), a crescente importância da prática desportiva, em 

conjunto com o acentuado aumento do quadro de competições, por sua vez, 

crescente em especialização, tem determinado a participação cada vez mais 

precoce e consequentemente uma maior atenção na preparação dos jovens 

desportistas. No entanto, embora reconhecidas as contribuições da prática 

desportiva para o desenvolvimento físico e psicossocial do ser humano, a 

especificidade do treino com os mais jovens, como refere este autor, confere-

lhe nuances que o diferenciam do treino dos adultos. 

Ferreira (1999) acrescenta que para treinar jovens temos de conhecer 

completamente as modificações que operam ao longo da sua vida, e neste 

contexto refere que estudos em pediatria do treino assentam basicamente em 

três domínios:  

(a) Factores que determinam o crescimento e a maturação, e a sua 

identificação com a melhoria das capacidades físicas (aqui têm imperado os 

estudos hormonais); 

(b) Caracterização do tipo de actividade física: 

• Treino formal (disciplinado, orientado por um treinador); 

• Actividade física informal, de rua, sem objectivos de competição ou 

quadro formal de treino. 

(c) Análise da plasticidade e da capacidade para melhorar, através do treino, 

dos diversos órgãos e funções, nomeadamente as capacidades musculares. 

Neste sentido, o autor em estudos deste foro, ao monitorizar um jovem de 10-

12 anos, verificou que a carga física das actividades físicas diárias não 

orientadas (jogos de rua ou outros desportos de ocupação dos tempos livres), 

contêm por vezes uma carga física maior do que uma hora e meia diária de 

treino formal, pelo que o autor interroga até que ponto o incremento da 
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performance num jovem é resultado mais de uma ou de outra actividade, da 

informal ou do treino formal. 

Assim, interroga-se ainda se as mesmas melhorias apresentadas ao nível de 

uma modalidade por um jovem desta idade, se devem ao processo de treino ou 

se deverão mais ao facto deste estar a crescer e a desenvolver-se.   

Corroborando este cepticismo face á prática de desporto orientada, Bompa 

(1999), conclui, que em cada grupo etário a prática da actividade física pode 

surtir efeitos positivos desde que devidamente orientada para a propensão 

biológica característica de cada um deles que se definem da seguinte forma: 

- Entre os 6 e os 9 anos situa-se o período óptimo para a aquisição de 

habilidades motoras que permitem o conhecimento consciente do próprio 

corpo, das suas capacidades e potencialidades; 

- Entre os 10 e os 12 anos devem ser adquiridas as habilidades corporais 

solicitadas pelas técnicas da maioria das modalidades desportivas; 

- A partir dos 13 anos deve começar a especialização por modalidade. 

No entanto, o mesmo autor assume que a especialização precoce pode 

conduzir a graves problemas de adaptação e superação dos insucessos e 

frustrações desportivo-competitivas em idades posteriores, seja como jovens, 

ou mesmo adultos, pelo que só deve ocorrer quando a criança está física e 

psicologicamente “pronta” e firmemente convencida que deseja especializar-se. 

Assumindo o treino dos jovens e concordando com Silva et al. (2001), nas 

diferenças que devem existir face ao treino do adulto Czerwinski e Taborsky 

(1997) apontam algumas regras fundamentais para adequar o treino a grupos 

etários de tenra idade de formação: 

- Tanto as sessões de treino como os jogos devem ser de duração inferior aos 

grupos mais avançados; 

- O esforço deve ser ajustado ao nível do grupo em questão; 

- A escolha dos exercícios deve assentar num critério de variedade; 

- O equipamento deve ser apropriado as condições físicas do grupo; 

- Pelo menos 1/3 do treino deve ser constituído por jogos condicionados e pré-

desportivos; 
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- O grupo deve ser regularmente submetido a controlo médico. 

Dada a complexidade exposta pelos autores referidos no que diz respeito ás 

exigências específicas do desporto de formação, emerge a discussão acerca 

da importância do gestor do treino destes jovens, pelo que passaremos a tratar 

o papel do treinador nos escalões de formação. 

 

2.1.1. Importância dos treinadores de formação 

 

A actividade física realizada num quadro de treino de alto nível é algo bem 

diferente da actividade física como meio de promoção de saúde e bem-estar, 

pelo que Pereira (1999), alega já serem proveitosas as situações de treino que 

não façam mal. Portanto, treinar jovens pode ser efectivamente um risco, e 

este será tanto maior quanto menos preparado o treinador estiver. Infelizmente 

sabemos que os treinadores de jovens apresentam, na sua maioria, menos 

preparação que os treinadores que acompanham escalões adultos, o que na 

opinião do autor é um erro grave.  

Neste contexto, Ehret (2002) acrescenta ainda que a exigência de 

conhecimentos nos escalões de formação, leva a constatar que os “nossos 

melhores técnicos devem actuar com os jogadores principiantes nas fases de 

desenvolvimento da capacidade do atleta”. 

Como princípio para esta questão Lima (1999) defende que o treinador que 

dirige a formação desportiva das crianças e dos mais jovens deve preocupar-se 

primeiro em ensinar e depois em treinar e, ainda saber responder a duas 

perguntas que se colocam hoje em todo o desporto ocidental: 

- A quem se destina o desporto infantil e o desporto juvenil? 

- Que valores devem ser respeitados no desporto para crianças e jovens? (cita 

Martin Lee, 1993) 

Para o autor a resposta a estas perguntas só pode ser que as crianças e os 

jovens devem ser o sujeito de todas as prioridades do desenvolvimento 

desportivo, social e cultural. No entanto, refere com tristeza que o treino nestas 

idades continua a ser moldado nas práticas seguidas na preparação desportiva 
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dos adultos, efectivamente submetida aos interesses competitivos dos 

treinadores, dos clubes e das federações das respectivas modalidades, não 

obstante toda a contra-indicação da maior parte dos autores face a esta 

tendência. 

Sugere então que perante esta situação no processo sociodesportivo, a 

formação desportiva das crianças e dos jovens tem de ser reformulada com 

urgência, face à pouca importância que outros objectivos, como sejam o 

desenvolvimento das capacidades coordenativas, sendo estas um factor 

limitador do sucesso individual da capacidade de execução das técnicas 

fundamentais de cada modalidade. 

Assim, Antón et al. (2000) conclui que para evitar que se cometam erros 

irreversíveis com os nosso jovens, a formação de um treinador de andebol 

requer uma actualização constante dos conhecimentos para desempenhar da 

melhor forma a difícil tarefa de ensinar, que exige por sua vez uma atitude 

pedagógica proactiva no sentido de acompanhar as novas tendências para que 

o ensino seja cada vez de maior qualidade e mais frutífero. 

 

2.1.2. O Andebol como jogo desportivo colectivo 

 

Neste trabalho iremos analisar a prática do Andebol na formação pois, estando 

este inserido na categoria dos jogos desportivos colectivos, é indicado por 

vários autores como uma modalidade deveras benéfica e impulsionadora de 

um crescimento e desenvolvimento rico por parte de um jovem, pelo que 

procederemos à revisão neste sentido. 

Desde estudos que remontam aos primórdios da investigação nas ciências do 

desporto, esta posição é partilhada por vários autores, senão vejamos Coca 

(1973, citado por Oliveira, 1995) que indicava já, segundo parâmetros 

psicopedagógicos, desportos desta natureza pelas suas características de 

“recreação”, permitindo á criança desenvolver a capacidade de recriar novas 

soluções, de “excedente de energias”, como válvula de escape e necessária 

libertação de movimentos reprimidos, de “imitação e preparação para a vida”, 
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pela projecção da realidade da vida para o jogo, e pela atribuição dos princípios 

subjacentes ao jogo na vida, como “veículo de integração no grupo”, por 

requisitar constantemente o espírito de colaboração, e por ter como “meio de 

expressão” universal, constituída por movimentos corporais, que, por si só, 

afirmam uma personalidade. 

Para Antón et al. (2000), o que caracteriza o Andebol para a categoria dos 

jogos desportivos colectivos é o facto das acções do jogador de Andebol se 

desenvolverem numa situação dinâmica, em que as relações espaciais se 

alteram constantemente, bem como a exequibilidade da própria acção iniciada, 

sendo que todas as acções desenvolvidas nesta modalidade se definem como: 

- Habilidades abertas: devem ser modificáveis durante a sua execução, pois 

durante uma situação de jogo em que esta se torna inviável, ou o jogador tem a 

capacidade de alterar, ou está condenada ao fracasso, pois já foi antecipada; 

- De regulação externa: significa que o jogador não tem o controlo absoluto do 

tempo disponível e consequentemente do ritmo a que executa as suas acções, 

pois depende de uma situação em constante alteração; 

- Predominantemente perceptivas: para se adaptar, o jogador que realiza a 

acção com bola, deve conseguir desempenhá-la sem lhe dirigir toda a sua 

atenção, de forma a poder simultaneamente controlar todas as alterações 

permanentes da situação de jogo. 

Em concordância, Cuesta (2001), os desportos colectivos, classe onde o 

Andebol está inserido, são modalidades muito abertas, nas quais a sua 

principal característica é o grande grau de incerteza acerca do que irá 

acontecer, pelo que, em cada situação, a melhor execução será sempre em 

função do que acontece ao redor do momento. Por assim ser, a qualidade do 

jogador dependerá da sua capacidade de análise e interpretação das situações 

de jogo, bem como a capacidade de adaptação às mesmas, o que deverá ser 

apelado aquando o treino da táctica individual. 

Assim sendo, defende que nas modalidades desportivas abertas a táctica 

individual é determinante, sendo a técnica um elemento que exige adaptação e 

que também apelidamos de aberta. O facto de existirem jogadores que 



Revisão da Literatura 

 8 

realizam bem a técnica em situações isoladas, mas que quando colocados 

perante a defesa essa mesma qualidade de execução altera-se por completo, 

passa por um deficiente treino da sua táctica individual, e pela sua técnica não 

ter sido aprendida sob condicionantes da situação de jogo. 

Se apenas trabalharmos os sistemas de táctica colectiva, sem que a táctica 

individual dos jogadores se desenvolva de forma adequada, nunca se 

conseguirá implementar um sistema de jogo com êxito, pois apesar da equipa 

se puder movimentar de forma planeada, os jogadores não saberão escolher o 

momento e o gesto adequado. Assim defende que o treinador deve estar 

sempre atento às características de cada fase de desenvolvimento de um 

jogador, para que, em cada uma delas se tire o maior proveito na 

aprendizagem e aquisição de capacidades fundamentais a este tipo de 

modalidade com exigências perceptivas bastante elevadas. 

Neste sentido, analisaremos como os autores definem as fases do ensino no 

Andebol, bem como a forma de potenciar a aprendizagem em cada uma delas. 

 

2.2. As fases do ensino no Andebol – Quando se iniciar? 

 

Mais uma vez, neste capítulo, dada a especificidade da análise, tentaremos 

considerar a posição de autores que estão intrinsecamente envolvidos na área 

do andebol, sem desconsiderar, no entanto estudos mais abrangentes como 

por exemplo o de Silva et al. (2001), que concluiu, no seu estudo, que os 

treinadores apontavam como idades propícias à iniciação de um desporto 

colectivo, as compreendidas entre os 9 e os 12 anos e que por parte dos 

autores consultados a média de idades indicadas se sistematizava ligeiramente 

mais cedo. É ainda num contexto mais amplo, que Ferreira (1999), num estudo 

acerca dos riscos do desporto de competição em jovens, não identifica 

qualquer inconveniente no início da prática de uma modalidade cedo (10-12 

anos), desde que esteja nela presente a indispensável função educadora, 

revelando ainda dúvidas perante o facto do treino tradicional, objectivando 

apenas o rendimento, possa ser veículo de bem-estar nestas idades. 
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A idade ideal para a iniciação apontada por Ehret (2002), não corrobora os 

princípios defendidos pelo autor, pois defende que a faixa etária dos 10 aos 14 

anos é vista para o treino do Andebol como o momento decisivo, pois este é o 

período da infância – visto de uma forma geral – mais apropriado para a 

aprendizagem de habilidades motoras, admitindo apenas um desfasamento 

entre os dois sexos, o qual concede vantagem de 18 a 24 meses às meninas. 

Para Ehret (2002), durante o período da primeira fase pubertária (12/14 anos), 

o treinador deve ainda estar atento às crescentes diferenças individuais entre 

os jovens, como por exemplo aqueles que, com crescimento acelerado, estão 

acima dos demais da sua faixa etária no que diz respeito ao desenvolvimento 

corporal, bem como às diferenças do foro da performance técnico-táctica e 

condicional.  

Cuesta (2001) e Filin (1996, citado por Silva et al., 2001), apontam como idade 

de iniciação ideal, no caso específico do Andebol, os 9 anos de idade, 

defendendo que é ainda mais precoce do que a idade apontada por Ehret 

(2002), a melhor altura para se iniciar o processo de aprendizagem no Andebol, 

pois alegam ser nesta idade que parece começar a desenvolver-se o processo 

de socialização das crianças. Antes disso elas encaram as suas actividades de 

uma forma essencialmente egocêntrica. Pelo contrário, a partir daqui, 

começam a aparecer os jogos de cooperação e de oposição, pelo que as 

crianças começam a dar sentido colectivo às acções, sentido este exigido pelas 

características da modalidade.  

No entanto, Cuesta (2001) vai em certo modo de encontro à posição atrás 

defendida por Ferreira (1999), quando esclarece que nesta idade não se deve 

tentar ensinar a modalidade em si, ou transportar para o seu jogo o jogo adulto, 

isto porque a etapa social inicia-se mas ainda não está consolidada, a 

capacidade motora e inteligência são diferentes do adulto e a maturação 

neuromuscular não se completa até aos 14-16 anos. Assim, Cuesta (2001) 

propõe o ensino em três etapas: 

Período global (dos 9 aos 14 anos): Neste período defende que o método 

detrabalho mais importante deve incidir em formas de jogo que não imitem as 

dos adultos e que simultâneamente não imponham soluções fechadas, 
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facilitando o desenvolvimento da criatividade. Desta maneira dever-se-á 

começar por Incidir de de forma fundamental em conceitos globais, que, 

segundo se vai avançando se tornam menos genéricos e mais concretos, 

valorizando neste percurso o “bem feito” e não o resultado. 

Período específico (dos 14 aos 18 anos): Neste período concebe já que os 

atletas conheçam e dominem os princípios do jogo adulto, pelo que o prescreve 

já como forma adequada de treino nestas idades. Assim, neste período é 

também mais procurada a eficácia e domínio do jogo individual e colectivo, pelo 

que a componente analítica do ensino na procura da eficácia dos gestos ganha 

uma importância muito maior neste período. 

Período de rendimento: Cuesta (2000) divide este período em cinco fases, no 

entanto, todas elas partem já com o objectivo de especialização no entanto, o 

autor não considera que possa ser dada por terminada a formação do jogador, 

alegando que muito tem ainda para aprender.  

   

Também Antón et al. (2000), distingue três etapas distintas da formação de um 

jogador: (1) Etapa de aprendizagem global (equivalente à faixa etária de 

Bambis e Minis); (2) Etapa de aprendizagem específica (equivalente à faixa 

etária de Infantis); (3) Etapa de aprendizagem específica (equivalente à faixa 

etária de Iniciados), fazendo ainda coincidir a sua opinião quanto à idade ideal 

para a iniciação de um jogador de Andebol com a posição apresentada por 

Cuesta (2001), discordando no entanto das idades inseridas em cada etapa, 

bem como não estendendo a sua análise das fases de aprendizagem até 

idades tão tardias como este autor. 

 

Torna-se, no entanto, irrelevante saber qual a idade mais propícia à iniciação 

da formação de um jogador ou as características de cada fase de ensino 

enunciadas, se não houver uma consequente apropriação e adequação dos 

objectivos estabelecidos pelo treinador destes jovens a cada uma das suas 

fases de desenvolvimento, pelo que passaremos a pesquisar a opinião dos 

autores quanto ao delineamento de objectivos para o treino de formação. 
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2.2.1. Objectivos de formação 

 

2.2.1.1. Objectivos gerais 

 

Para Antón et al. (2000), o processo de formação desportiva e iniciação do 

jogador deve objectivar apenas a aprendizagem de rotinas indispensáveis à 

prática do Andebol, que se exprimem em: 

- Que o jovem compreenda os princípios elementares do desporto; 

- Que adquira progressivamente os hábitos da prática desportiva; 

- Que realizem adequadamente as aprendizagens técnico-tácticas específicas; 

- Que possam desenvolver amplamente as qualidades motoras nas suas 

diversas formas de manifestação; 

- Que adquiram um leque o mais variado possível de experiências. 

No entanto, numa visão menos redutora, mas igualmente relutante de 

objectivos centrados em resultados competitivos, Ehret (2002), relembrando 

que na formação ainda se comete o erro de realizar um treino precoce 

altamente especializado (e unilateral) com crianças e adolescentes, objectiva-

se de forma redutora chegar relativamente rápido ao sucesso, ou seja, à vitória 

em campeonatos. Alega ainda que, anos de experiência prática da 

Confederação Alemã de Andebol mostram que este erro pode levar a uma 

ascensão extremamente rápida da performance, mas imediatamente seguida 

de uma estagnação ainda durante os escalões infanto-juvenis, ou o mais tardar 

na fase de transição para a categoria adulta.  

Assim defendem que é importante objectivar a estruturação da performance no 

treino, de acordo com os níveis de desenvolvimento, pelo que sintetizam os 

seguintes objectivos gerais: 

- Conseguir todas as condições para que os jovens possam praticar o Andebol 

de uma forma saudável, preparadas a longo prazo, de forma adequada para 

todas as suas manifestações e níveis de rendimento; 
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- Garantir um acompanhamento pedagógico orientado para a formação da 

personalidade (individualidade) destes jovens no clube, através de técnicos e 

professores devidamente qualificados; 

- Forçar o treino orientado para o desenvolvimento das habilidades; 

- O treino deve contribuir ao longo dos anos para uma formação motora básica 

multifacetada; 

- Não incumbir precocemente uma orientação táctica fechada, mas promover 

as suas qualidades e habilidades de forma objectiva e consciente; 

- Evitar a desmotivação devida a treinos altamente especializados; 

- Certificar-se que a orientação táctico-técnica dos jogadores vai de encontro à 

concepção de jogo adoptada pelo país em causa. 

 

2.2.1.2. Objectivos específicos 

 

Dada a especificidade da modalidade, que aporta exigências proprioceptivas 

bastante elevadas Antón et al. (2000), perspectiva como objectivos essenciais 

na formação melhorar a capacidade proprioceptiva, descentra-se da 

importância normalmente atribuída à execução motora, e realça a importância 

do desenvolvimento da capacidade espacio-temporal, do aumento do campo 

visual, do desenvolvimento dos níveis de atenção bem como a sua 

selectividade, da melhoria dos processos de antecipação e finalmente da 

melhoria da destreza e capacidades coordenativas em geral, para uma 

crescente imprevisibilidade das suas acções. 

Lima (1999), reforça a posição deste autor defendendo que as primeiras etapas 

da formação desportiva das crianças têm de valorizar o desenvolvimento das 

capacidades coordenativas na medida em que o seu índice de 

desenvolvimento vai depender o “estado de prontidão desportiva” (cita Sobral, 

1993). Afirma ainda que só há garantia de uma evolução positiva no processo 

de formação desportiva a partir do momento em que este desenvolvimento 

atinge a maturação exigida pela fixação e uso das técnicas próprias de cada 

uma das diferentes modalidades desportivas. 
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Ehret (2002), especifica os objectivos, mais uma vez na sua perspectiva de 

aprendizagem pelo jogo, diferente dos autores anteriores, no entanto não 

antagónica, defendendo que os objectivos devem também ser edificados na 

base das diferentes fases de aprendizagem. Assim, numa primeira fase, os 

objectivos do treinador devem incidir apenas em motivar para a prática do 

Andebol e garantir uma formação geral e multidisciplinar, como já apontado 

pelos autores referidos; numa segunda fase os objectivos devem incidir no 

desenvolvimento criativo da “capacidade de jogo” sem uma obrigação táctica; 

numa terceira fase o desenvolvimento da “capacidade de jogo”; e só numa 

quarta fase apelar ao desenvolvimento da “capacidade de jogo” contra os 

diferentes posicionamentos do adversário (defensivo, ofensivo e antecipativo). 

Todo o delineamento de objectivos ganha corpo e caminha para resultados 

perante uma metodologia coerente com os mesmos, pelo que analisaremos as 

defendidas prioritariamente pelos autores aqui citados. 

 

2.2.2. As metodologias para o treino na formação  

 

Como verificamos em capítulos anteriores desta revisão, são vários os autores 

que conferem complexidade na escolha de uma metodologia adequada ao 

treino de jovens, pelo que julgamos coerente no âmbito deste trabalho 

aprofundar esta temática no caso particular da modalidade que estamos a 

estudar, e por pretendermos especificar, centramos este capítulo apenas em 

autores especialistas no Andebol. 

Para Ehret (2002), o mais importante é motivar os atletas para o Andebol, com 

uma formação orientada para o desenvolvimento da sua personalidade e das 

suas necessidades. Assim deve-se evitar o treino específico, caminhando 

antes para a formação múltipla e geral do atleta. 

Segundo Cuesta (2001), o primeiro passo do processo de ensino deverá 

passar por conhecer as características da modalidade que vamos ensinar, 

mesmo antes de dividirmos os temas por etapas, numa conveniente sucessão 

metodológica. O autor aponta como um erro central muitas vezes cometido ao 
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adequar os conteúdos às etapas, dividir o jogo adulto em fatias, ensinando-as 

progressivamente, juntando a cada etapa um novo pedaço, na expectativa que 

no final o jogo adulto seja reproduzido. 

Na sua opinião a solução poderá passar por pegar na globalidade do jogo e 

adaptá-la a cada uma das idades. Assim, devem ser determinadas fases que 

se adaptem ao momento evolutivo do praticante de forma a conduzi-lo ao 

domínio do jogo através da obtenção de êxitos sucessivos. Em cada uma 

destas fases devem-se: 

- Propor objectivos e conteúdos; 

- Definir o momento de aplicação e respectiva duração; 

- Seleccionar os métodos adequados; 

- Eleger as formas de avaliação; 

Prever mecanismos de correcção e adaptação do processo. 

Lima (1999), enuncia para uma progressão no desenvolvimento das 

capacidades prioritariamente preconizadas por si para a formação 

(capacidades coordenativas) as seguintes recomendações pedagógicas gerais 

a aplicar na metodologia do treino alegando serem também defendidas por 

vários autores da actualidade: 

- Acentuar o desenvolvimento multilateral. Utilizar exercícios específicos e 

exercícios que ajudem as crianças a aprender habilidades que são 

fundamentais para a modalidade escolhida pela criança, bem como para outras 

modalidades; 

- Incluir habilidades diversificadas que abranjam corridas, sprints, saltos, 

preensão, recepção de bolas, arremessos, batimentos, equilíbrios e quedas 

com rolamentos; 

- Providenciar para que cada criança disponha de tempo suficiente para 

desenvolver habilidades, participar em jogos (todas devem jogar o mesmo 

tempo) e em actividades novas; 

- Fazer o reforço pedagógico quando se empenham nas actividades e são 

auto-disciplinadas; 

- Elogiar os progressos conseguidos no desenvolvimento das habilidades; 
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- Promover aprendizagens experimentais em que as crianças tenham 

oportunidade de organizar os seus próprios exercícios e outros em a 

concentração e o controle da atenção, requisitos das etapas superiores da 

formação desportiva e da própria competição; 

- Reforçar comportamentos e opiniões que enalteçam a ética e o espírito 

desportivo do jogo limpo; 

- Criar condições para que nos jogos possam ser inseridos conceitos tácticos 

de uma forma básica. 

 Passando agora a uma análise mais pormenorizada e descrição mais 

específica das metodologias a aplicar no seguimento dos objectivos e 

respectivos princípios encontrados como essenciais no decorrer desta revisão 

passamos a citar. 

Para Czerwinski e Taborsky (1997), ensinar é o método escolhido por um 

treinador usando várias medidas para atingir os objectivos, entre elas, as 

regras do ensino, as formas de ensino, as etapas do ensino de um novo 

elemento e as regras para ensinar um principiante. Apontam em cada medida 

uma panóplia de opções, mas o que para nós se revela essencial neste 

capítulo são as formas de ensino que indica para os jovens atletas, sendo elas 

os jogos pré-desportivos (diferentes formas de jogo são utilizados em fases 

iniciais da aprendizagem) e a “forma do jogo simples, educacional e básico”, na 

qual são utilizados jogos simples para principiantes. Neste tipo de jogos apenas 

são inseridas as regras que têm relevância para os elementos técnicos 

anteriormente ensinados. Isto resulta, na opinião dos autores, num fluir suave 

do jogo no qual os atletas jovens podem desfrutar dos resultados. Mais uma 

vez, autores especializados revelam neste momento a importância do jogo 

condicionado, neste caso quanto às regras, para a formação de um jogador.  

Assim, embora Czerwinski e Taborsky (1997) definam três etapas de ensino de 

um novo elemento – Generalização, Concentração e Automatização – e só na 

terceira admitem ser o momento em que os elementos aprendidos devem ser 

implementados em fragmentos do jogo, concebem como metodologia ideal de 

formação de um jogador, a aprendizagem pelo jogo. 
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Ehret (2002), aprofunda mais esta posição, especificando numa análise 

bastante cuidada e pormenorizada, cada forma de jogo como mais ou menos 

adequada a cada fase de aprendizagem, no manual de formação para 

treinadores da Federação de Andebol da Alemanha, metodologia que por sua 

vez, comparada à enunciada por Rinck (1997) em documento orientador da 

Federação Europeia de Andebol, cumpre e assume todos os parâmetros 

propostos para cada fase de ensino, ganhando ainda em especificidade de 

orientações, baseadas nas mais globais propostas pelo mesmo: 

 

Fase 1 (até 12 anos):  

Como ferramentas principais a serem utilizadas o autor indica jogos com 

situações simplificadas e estandardizadas, aprimorando-se inicialmente o jogo 

básico 4x4+1. Com os jogadores de 9 a 12 anos admite poder ser aumentado o 

número de jogadores até a forma 6x6, contando, no entanto, que estes tenham 

experiência anterior na forma mais simples de jogo.  

A preferência é a utilização de jogos livres com as várias formas da marcação 

individual. 

Em vez de campeonatos, o autor defende ainda que seria preferível oferecer às 

crianças festivais, sobretudo na faixa dos 6 aos 8 anos. 

 

Fase 2 (até 13/14 anos): 

Para o desenvolvimento criativo da capacidade de jogo, sem uma obrigação 

táctica, o autor defende que nesta fase é mais importante jogar do que 

exercitar do ponto de vista metodológico, devendo por isso utilizar-se jogos 

básicos elementares nos quais – pelo menos no sector da formação ofensiva – 

exista uma relação de superioridade numérica. Alerta para o facto de que os 

jovens devem aprender, o mais amplamente possível, a forma grossa de um 

repertório de variações técnicas e comportamentos tácticos elementares no 

ataque e na defesa. Portanto, nesta faixa etária proíbe-se a colocação dos 

jogadores precocemente em posições específicas predeterminadas (objectiva-

se o jogador “polivalente”). 
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Não devem ser, segundo o autor, determinados o percurso da bola e de linhas 

de corrida ou deslocamento, método este, definido e simultaneamente também 

contra-indicado por Czerwinski e Taborsky (1997) como “método estrito”, mas 

de acordo com ambos os autores, apenas devem ser ensinados os meios 

tácticos de grupo pela sua lógica, quer ofensivos, quer defensivos. 

 

Fase 3 (até 15/16 anos): 

Para o desenvolvimento da “capacidade de jogo” preconizado, os pontos 

principais para o treino do ataque são a multiplicidade de acções na táctica 

grupal em pequenos grupos de 2/3 jogadores no jogo posicional e a transição 

de formações ofensivas com um ou dois pivots. Quanto à táctica individual 

deve-se treinar já em posições específicas, porém, não unilateralmente. Por 

exemplo: 

- Jogador de 1ª linha: assume a sua posição inicial em 60% do tempo de treino, 

30% na posição de pivot e 10% na posição de ponta; 

- Jogador pivot: assume a sua posição inicial em 60% do tempo de treino, 20% 

nas posições de 1ª linha e 20% na posição de ponta; 

- Jogador ponta: assume a sua posição inicial em 40% do tempo de treino, 30% 

nas posições de 1ª linha e 30% na posição de pivot. 

 

No aspecto defensivo deve já haver uma transição da defesa individual para o 

sistema 3:2:1 e 4:2, baseando agora o jogo no posicionamento da bola, em vez 

do anterior posicionamento do adversário como referência. O bloco, a 

cobertura, a troca de adversário ganha aqui um valor especial no processo de 

treino defensivo. 

 

Fase 4 (até 17/18 anos): 

Para responder à necessidade da evolução da “capacidade de jogo” contra 

diferentes posicionamentos (defensivo, ofensivo e antecipativo). 

Assim, no ataque deve-se insistir no “princípio da continuidade” em que por 

exemplo a jogada se constrói, após um contra-ataque sem concretização, mas 
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sem perder o ritmo deste. Na defesa são já introduzidas as formações 

defensivas do tipo 6:0. 

Ao nível  da condição física devem ser treinadas as capacidades específicas da 

força (força de impulsão e de lançamento).  

Em suma, indica para o treino de jovens os jogos pré-desportivos e a forma do 

jogo simples, educacional e básico, que na nomenclatura nacional se pode 

equiparar ao jogo condicionado em regras, tempo e espaço.  

No entanto, assume que o treino de Andebol compõem-se em todos os níveis 

de rendimento e categorias de jogo, de uma combinação das formas de jogos e 

de exercícios, pelo que nenhum treinador deverá deixar a sua equipa só jogar 

ou só exercitar, mas sim ter a noção do momento certo de utilização de um ou 

de outro conteúdo e dos dois factores em correcta interacção. 

Partindo do mesmo princípio base do autor supra-analisado, Antón et al. (2000) 

parte da base de que o jogo é caracterizado por finalidades de oposição, pelo 

que não existe desporto se não houver também competição, nem tão pouco se 

este não for estruturado na base do próprio jogo. Sem competição o treino 

desgasta-se rapidamente por não ter um objectivo claro. Apesar desta 

necessidade intrínseca ao ser humano, para muitos evidente, a competição no 

treino tem sido objecto de grandes controvérsias. Estudos no campo da 

psicologia, pedagogia, medicina, filosofia e sociologia demonstram que a sua 

presença no treino contribui para a valorização da afectividade, possibilidades 

de desenvolvimento da vontade (estimulação do esforço, perseverança…), 

auto educação (o desportista educa-se através do jogo), desenvolvimento da 

socialização (adaptação de normas, coesão de grupo, assumir funções 

distintas na busca do mesmo objectivo), em suma como melhoria da condição 

humana. Assim, do ponto de vista pedagógico a competição deve imperar 

durante a formação de um jogador de Andebol, não como uma forma de 

rivalidade e conflito social, mas como um meio imprescindível para a própria 

progressão e respeito pela liberdade dos outros. 

As correntes mais radicais visam eliminar a competição do treino, como por 

exemplo, Ferreira (1999), defende que nas idades entre os 10/12 anos, 

segundo apenas se deve aplicar treino base, sem grandes objectivos 
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competitivos, mas com o principal objectivo de ensinar bem a modalidade, 

incentivando os seus aspectos técnicos. Mas Antón et al. (2000), refuta esta 

ideia alegando que o ensino da técnica por si só, retira também o elemento 

essencial e mais característico da modalidade. Para isso, alegam os factores 

negativos intrínsecos as situações competitivas (rivalidade, fonte de conflitos 

sociais, ganhar por “cima de tudo”), no entanto existem também factores muito 

positivos que lhes estão associados e na formação de um jogador, durante o 

seu processo de aprendizagem, a competição deve obedecer a um modelo de 

organização próprio, no qual as rivalidades devem ser substituídas por uma 

emulação sã, representada pela aceitação de resultados como consequência 

natural da expressão de uma superioridade momentânea e de onde a 

componente educativa e pedagógica estará sempre acima dos resultados 

obtidos. 

Desta forma, a competição poderá constituir para o treinador um meio de 

excelência para a identificação dos traços dominantes do comportamento dos 

atletas, proporcionando os elementos necessários e indispensáveis para 

avaliar e corrigir o processo de treino, possibilitar a reformulação do 

planeamento, incluindo até o acréscimo de novas habilidades ou 

conhecimentos. Tendo em conta as dificuldades encontradas na competição 

podem-se corrigir os objectivos preconizados, os conteúdos, o modelo de jogo, 

e consequentemente ensinar a jogar melhor.  

Neste sentido a competição constitui-se como um dos momentos mais 

significativos de avaliação da actividade e, por isso, um dos momentos mais 

significativos da prática desportiva. 

Conclui assim que retirar a competição do processo de formação de um 

jogador principiante é um erro grave pois, para além de não ir de encontro às 

motivações de um jovem atleta, representaria uma situação que, sem 

justificações pedagógicas, provocaria irreparáveis reflexos negativos no 

desenvolvimento das suas capacidades na modalidade, isto porque um jogador 

só se torna competente quando as habilidades são aplicadas com eficiência em 

situação de jogo. 
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No entanto, tal como Ehret (2002), defende que a competição na formação não 

tem de adquirir as formas do jogo adulto, podendo o treinador usufruir de dois 

métodos para a inserir no treino: 

1. Método analítico: com partes jogo fraccionadas, por exemplo uma 

competição de remates, ou fraccionando o ataque cada equipa dispõe 

consecutivamente de 20 ataques, que só após concluídos passa para a 

situação defensiva, entre outros. 

2. Método global ou competição dirigida: a actividade desenrola-se na sua 

totalidade, de forma pura, ou polarizando a atenção dos jogadores para 

um aspecto fundamental, alterando a situação real de competição. Desta 

forma as regras podem ser condicionadas, valorizando por exemplo com 

dois pontos um golo executado da 1ª linha do lado esquerdo. 

Em todos os métodos são possíveis a aplicação de determinadas adaptações a 

escalões de formação, sendo que entre elas o autor sugere: 

- Globalizar as acções para todos os jogadores; 

- Adaptar as regras em simplicidade consoante o estado de 

desenvolvimento das habilidades do sujeito; 

- Possibilitar a função de arbitragem a todos os jogadores; 

- Os resultados devem ser considerados na perspectiva da valorização da 

actividade e não por si só; 

- Organização de competições mais cooperativas do que competitivas e 

sem nunca incluir a estrutura eliminatória; 

- Os objectivos devem assentar sempre em pressupostos educativos e 

formativos. 

Mais uma vez os autores são consonantes na indicação do jogo condicionado 

em tempo, regras e espaço, como metodologia fundamental do treino na 

formação. 

Terminada a revisão da opinião de vários autores acerca da cascata de 

conceitos que dão base ao nosso trabalho – Objectivos, Conteúdos e 

Metodologia no treino de formação –, passamos à fase prática do nosso 

trabalho, durante a qual questionaremos os treinadores de escalões de 
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formação que abrangem as idades apontadas pelos autores revistos como 

decisivas para a edificação de um atleta (do escalão Minis até ao escalão 

Juvenis), acerca dos temas explorados. 
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3. Objectivos e hipóteses 

 

O nosso estudo está centrado nos escalões de Minis, Infantis, Iniciados e 

Juvenis, por se aceitar que é nestes escalões que a formação no Andebol é 

maioritariamente desenvolvida. A partir do escalão Júnior é passível incidir já 

na especialização, o que significa focar mais a preparação realizada no tipo de 

treino necessário à modalidade desportiva, para tentar alcançar bons 

resultados desportivos (Bompa, 1999), pelo que não foi contemplado este 

escalão no nosso estudo. 

 

3.1. Objectivos 

 

Objectivos gerais: 

- Saber se existem diferenças de planeamento por parte dos treinadores de 

cada escalão de formação no que diz respeito aos Objectivos, Conteúdos e 

Metodologias, face ás diferenças biológicas dos jovens do respectivo escalão; 

 

Objectivos específicos:  

(a) Saber a opinião dos treinadores sobre a concepção de formação desportiva 

e a sua duração;  

(b) Identificar o tipo de objectivos que são concebidos pelos treinadores para 

cada escalão; 

(c) Identificar os conteúdos indicados pelos treinadores como mais importantes 

para cada escalão de formação; 

(d) Identificar os objectivos indicados pelos treinadores como mais importantes 

para cada escalão de formação; 

(e) Identificar as metodologias indicados pelos treinadores como mais 

importantes para cada escalão de formação; 
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3.2. Hipóteses 

 

Neste capítulo formulamos afirmações em resposta aos objectivos 

anteriormente postulados, tendo por base não só as informações recolhidas 

durante a revisão bibliográfica, como também poderão espelhar um pouco da 

nossa vivência pessoal na modalidade. 

Assim passaremos a apresentar: 

 

H1: Os treinadores dos escalões de formação caracterizam-se por pouca 

experiência ao nível do treino e grau técnico mínimo exigido pelo escalão. 

 

H2: Os treinadores incluem com mais frequência conteúdos psicossociais e de 

habilidades específicas da modalidade para a concepção de formação 

desportiva. 

 

H3: Os treinadores estabelecem a tendência de limite do processo de formação 

desportiva no Andebol entre os escalões Minis e Juvenis. 

 

H4: Os treinadores dos escalões etários mais altos estabelecem mais 

objectivos de índole competitiva do que os treinadores de escalões etários mais 

baixos. 

 

H5: Os conteúdos aos quais os treinadores atribuem mais importância são os 

do foro psicossocial. 

 

H6: Os conteúdos integrantes na cultura desportiva que se destacam como 

mais importantes para escalões mais baixos são as referências da modalidade, 

enquanto nos escalões mais altos destaca-se a importância da terminologia. 
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H7: Relativamente aos conteúdos da condição física destacam-se em 

importância nos Minis e Infantis as capacidades coordenativas, destacando-se 

nos restantes escalões como mais importantes as capacidades condicionais. 

 

H8: Tendo em conta as habilidades motoras específicas os treinadores dos 

escalões Minis e Infantis atribuem maior importância à técnica e táctica 

individual. 

 

H9: Tendo em conta as habilidades motoras específicas os treinadores dos 

escalões Iniciados e Juvenis atribuem maior importância aos meios tácticos de 

grupo e organização colectiva. 

 

H10: Objectivos do foro psicossocial e de habilidades específicas da 

modalidade são os mais importantes para os treinadores de todos os escalões 

considerados. 

 

H11: À medida que subimos no escalão etário, os treinadores atribuem menos 

importância aos jogos pré-desportivos e acrescem importância aos jogos 

reduzidos e condicionados. 
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4. Material e Métodos 

 

4.1. Caracterização da amostra 

 

A nossa amostra é constituída por um total de 20 treinadores dos cinco clubes 

inseridos no concelho da Maia – Associação Atlética de Águas Santas 

(A.A.A.S), Centro Desportivo e Cultural de Santana (C.D.C.S), Ismai (Instituto 

Superior da Maia), Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade 

Social Maiastars (CDCASSM) e Núcleo Desportivo de Santa Joana (N.D.S.J.), 

sendo que os três primeiros apenas têm escalões masculinos e os dois últimos 

femininos. Os treinadores da A.A.A.S. contemplam uma amostra de 4 sujeitos, 

encarregues dos escalões de formação: Minis (n=1), Infantis (n=1), Iniciados 

(n=1) e Juvenis (n=1). Os treinadores do C.D.C.S. constituem uma amostra de 

4 sujeitos, responsáveis pelos escalões de Minis (n=1), Infantis (n=1), Iniciados 

(n=1) e Juvenis (n=1). Os treinadores do Ismai contemplam uma amostra de 4 

sujeitos, encarregues dos escalões de formação: Minis (n=1), Infantis (n=1), 

Iniciados (n=1) e Juvenis (n=1). Os treinadores do CDCASSM contemplam 

uma amostra de 4 sujeitos, encarregues dos escalões de formação: Minis 

(n=1), Infantis (n=1), Iniciados (n=1) e Juvenis (n=1). Os treinadores do NDSJ 

contemplam uma amostra de 4 sujeitos, encarregues dos escalões de 

formação: Minis (n=1), Infantis (n=1), Iniciados (n=1) e Juvenis (n=1). 

 

4.2. Caracterização do instrumento 

 

Foi elaborado um questionário com o objectivo de conhecer a opinião dos 

treinadores sobre o que entendem ser a formação desportiva e modo como 

concebem e estruturam o ensino do Andebol. A sua construção teve como 

suporte todo um conjunto de normas e regras de procedimento que se 

pretendem adequados.  Este questionário passou ainda por um processo de 

validação sujeito a dois peritos da Faculdade de Desporto, bem como ao 

preenchimento do mesmo por um sujeito exterior á amostra mas com as 
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mesmas características dos sujeitos nela incluidos. Após o seu preenchimento 

foi realizada uma reflexão falada acerca da estrutura do mesmo, resultante nas 

devidas alterações, novamente aprovadas pelo peritos anteriormente referidos. 

O questionário elaborado tem como corpo as seguintes dimensões: (1) 

identificação dos treinadores; (2) conceito/ideia de formação desportiva em 

andebol e sua duração; (3) objectivos fundamentais no domínio de cada grupo 

de conteúdos, a saber, psicossociais, cultura desportiva, condição física e 

habilidades motoras específicas, com respectiva hierarquização dos conteúdos 

anteriores; (4) metodologia de treino privilegiado em função de cada escalão, 

formas de exercitação privilegiadas. 

 

4.3. Procedimentos metodológicos 

 

Todos os treinadores foram informados do objectivo deste questionário e 

esclarecidos sobre o modo de preenchimento. Foi-lhes solicitado o máximo de 

seriedade no preenchimento individual do seu próprio questionário, sendo 

alertados para o facto de que as respostas não seriam analizadas como certas 

ou erradas, mas que seria realmente importante espelharem o seu trabalho 

real.  

Alertamos ainda que não se pretendia com este questionário obter uma opinião 

global acerca da importãncia dos conteúdos, mas sim a importância real que 

cada um deles assumia no planeamento anual da época em curso, para o 

escalão pelo qual estão responsáveis. 

Foi de seguida apresentada a escala numérica: 

(1) considero imprescindível para o meu escalão; 

(2) considero um pouco importante para o meu escalão; 

(3) considero importante para o meu escalão; 

(4) considero muito importante para o meu escalão; 

(5) considero imprescindível para o meu escalão. 
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4.4. Procedimentos estatísticos 

 

Utilizamos para tratar os dados recolhidos da nossa amostra, a versão 2003 do 

Excel, onde foram integralmente inseridos.  

Os procedimentos utilizados dentro deste programa foram a média, a 

frequência, a percentagem e o intervalo de valores. 
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5. Análise e discussão dos resultados 

 

5.1. Características dos treinadores 

 

Neste capítulo tentaremos definir algumas características dos treinadores, 

nomeadamente aquelas que julgamos serem limitadoras do processo de treino 

de um escalão de formação, no qual todos são intervenientes. Assim, 

analisaremos as habilitações literárias e específicas da modalidade. 

Controlaremos também a longevidade do envolvimento na modalidade, não só 

considerando a experiência acumulada com a função de treinador, mas 

também como jogador, uma vez que consideramos que todos os momentos 

são válidos no sentido de retirar algo para a formação própria. 

 

Quadro nº 1: Características dos treinadores da amostra relativamente à idade, habilitações literárias, específicas e 
experiência na modalidade. 

Escalão Idade Habilitações 
Literárias 

Grau 
Técnico 

Instituição 
Formação 

Inicial 

Anos 
Jogador 

Anos 
Treinador 

Anos 
treinador 
Escalão 
Actual 

Clube 

22 Licenciatura 2 FCDEF 11 2 1 AAAS 

22 Licenciatura 2 ISMAI 13 0 0 ISMAI 

21 12º Ano 2 AAP 12 4 4 CDCS 

17 12º Ano 1 AAP 7 1 1 NDSJ 

M
in

is
 

21 12º Ano 1 AAP 10 3 3 CDCASSM 

 

41 Mestrado 3 FCDEF 7 16 3 AAAS 

23 Licenciatura 2 ISMAI 11 2 2 ISMAI 

26 Licenciatura 1 FCDEF 14 2 0 CDCS 

25 12º Ano 1 AAP 13 3 1 NDSJ In
fa

nt
is

 

35 Licenciatura 3 FCDEF 8 10 4 CDCASSM 

 

30 12º Ano 3 FAP 10 12 4 AAAS 

25 Licenciatura 2 ISMAI 10 5 2 ISMAI 

23 Licenciatura 2 ISMAI 8 3 1 CDCS 

25 12º Ano 1 AAP 13 3 1 NDSJ In
ic

ia
do

s 

43 Licenciatura 3 FAP 22 27 3 CDCASSM 

 

40 Licenciatura 3 FCDEF 16 19 0 AAAS 

28 Licenciatura 2 AAP 11 7 2 ISMAI 

36 12º Ano 2 AAP 11 16 6 CDCS 

24 Licenciatura 3 FCDEF 14 7 1 NDSJ Ju
ve

ni
s 

32 Mestrado 3 FCDEF 18 8 1 CDCASSM 
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Figura nº 1: Características dos treinadores da amostra relativamente à idade, habilitações literárias, específicas e 
experiência na modalidade (anos como atleta e como jogador). 
 
Verificamos no gráfico da figura nº 1 intitulado “habilitações literárias”, que num 

total de 20 treinadores inquiridos, 11 possuem Licenciatura (55%) na área do 

Desporto e 2 deles são possuidores de Mestrado na mesma área, 7 dos quais 

formados pela nossa Instituição (FADEUP). Os restantes 7 possuem o ensino 

secundário, no entanto, destes, 4 frequentam actualmente o ensino 

Universitário. 

Quanto ao grau de técnico atribuído pela Formand, o qual foi sujeito a um 

processo de averiguação para equivalências no ano transacto, razão pela qual 

somo levados a crer que o currículo esta actualizado ao grau concedido, 

podemos ler no gráfico da figura nº 1, intitulado habilitações específicas 

existem 35% possui o grau técnico máximo – 3 – o que é satisfatório, uma vez 

que estamos a tratar apenas de escalões de formação, nos quais a execução 

da função de treinador não exige tal grau. Dos restantes treinadores 40% 

possuem o grau intermédio – 2 – e apenas uma minoria de 25% possui o grau 

mínimo – 1 –, no entanto, estes possuem todos mais de 7 anos de 

intrusamento na modalidade como jogadores, como podemos verificar nos dois 
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últimos gráficos da figura nº 1, intitulados “anos como atleta” e “anos como 

treinador”. De focar ainda que, como se pode verificar ainda neste gráficos, a 

totalidade da amostra foi já praticante da modalidade e que a sua maior parte 

(80%) o fez durante mais de 10 anos. A experiência ao nível da direcção do 

treino também não é de desconsiderar nos treinadores por nós inquiridos, uma 

vez que 25% da amostra possuem entre 5 a 10 anos de treinador, 20% dos 

treinadores possuem 11 a 20 anos de experiência e um possui 27 anos de 

experiência. 

O escalão Minis, é ao que parecem ser atribuídos treinadores com menos 

experiência, como podemos ler no quadro nº 1, no entanto, vemos distribuídos 

pelos restantes escalões treinadores com diversas características, não 

havendo na nossa amostra uma tendência ilustrativa da associação de 

experiência, grau técnico, habilitações literárias, ou idoneidade à medida que 

passamos para escalões superiores. 

O comportamento da amostra quanto às habilitações literárias e específicas da 

modalidade revela-se, na nossa opinião bastante satisfatório, uma vez que a 

grande parte dos treinadores que estão a formar os jovens atletas da cidade da 

Maia, demonstram-se altamente qualificados para o fazer, e todos eles 

possuem qualificação aprovada pela Formand para exercer as suas funções, o 

que nem sempre acontece em todos os clubes ou modalidades desportivas. 

Estes resultados são confortantes na medida em que Pereira (1999), alega que 

treinar jovens pode ser efectivamente um risco, e este será tanto maior quanto 

menos preparado o treinador estiver. A nossa amostra refuta ainda as suas 

afirmações quando conclui, num dos seus estudos alargado a diversas 

modalidades que os treinadores de jovens apresentam, na sua maioria, menos 

preparação que os treinadores que acompanham escalões adultos, o que na 

opinião do autor é um erro grave. Verificamos a existência, na nossa amostra 

de treinadores com habilitações para treinar um escalão sénior e que, no 

entanto, colocam toda a sua experiência ao serviço da formação, o que pode 

indicar que, na cidade da Maia existe uma preocupação em assegurar a 

qualidade do treino do Andebol com jovens. 
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5.2. Análise das perguntas qualitativas da formação desportiva 

 

5.2.1. Conceito de formação desportiva 

 

Após inquirir os treinadores acerca do seu conceito de formação desportiva, 

depuramos as suas definições englobando os parâmetros enunciados nos 

grupos de conteúdos considerados no questionário por nós utilizado. 

Uma vez que esta resposta se encontra no referido questionário, antes da 

organização de conteúdos nele sistematizada, pensamos conseguir com a 

resposta dos treinadores percepcionar os conteúdos aos quais dão realmente 

valor no processo de formação de atletas que conduzem. 

Assim passaremos a sistematizar as respostas obtidas no quadro e gráficos 

que se seguem, com a devida análise dos mesmos. 

 

Quadro nº 2: Frequência de respostas quanto aos conteúdos enunciados pelos treinadores na definição de formação 

desportiva. 
                                       Escalão 
Conteúdos Minis Infantis Iniciados Juvenis Total 

Psicossociais 4 4 3 2 9 

Cultura desportiva 2 1 2 0 5 

Condição física 2 3 2 1 8 

Habilidades motoras específicas 3 5 5 3 16 
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Figura nº 2: Frequência de respostas quanto aos conteúdos enunciados pelos treinadores na definição de formação 

desportiva. 
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No escalão de Minis apenas um dos treinadores não enunciou na sua definição 

conteúdos do foro psicossocial, como se pode verificar no quadro nº 2, sendo 

que os conteúdos mais frequentemente enunciados de seguida foram os 

relacionados com as habilidades motoras específicas da modalidade, como 

ilustrado no gráfico da figura nº 2. Apenas dois treinadores revelaram como 

conteúdos inerentes ao seu conceito de formação desportiva a cultura 

desportiva e condição física respectivamente, como se verifica o quadro nº 2. 

O comportamento da frequência de grupo de conteúdos enunciados mantém-

se nos escalões seguintes, com mais incidência no grupo de conteúdos que 

referencia as habilidades motoras específicas da modalidade por parte dos 

treinadores dos escalões Infantis e Iniciados, sendo também a nível geral este 

o grupo de conteúdos mais frequentemente enunciado nas definições 

elaboradas pelos treinadores em estrutura de resposta aberta. O grupo de 

conteúdos menos frequentemente nomeado foi o da cultura desportiva, como 

se pode verificar no gráfico da figura nº 2. 
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5.2.2.Quando iniciar e terminar 

 

Neste capítulo tentaremos encontrar uma tendência na opinião dos treinadores 

acerca da longevidade da formação de um atleta, identificando o início e o 

término por eles mais frequentemente apontados.  

Assim, a frequência de respostas encontra-se representada no quadro 

seguinte.  

 

Quadro nº 3: Frequência de respostas quanto ao início e término da formação desportiva no andebol. 

                                Escalão Minis Infantis Iniciados Juvenis 

Quando iniciar? 

Bambis 4 4 3 4 

Minis - 1 1 - 

Infantis - - - - 

Outro - - 1 - 

Quando termina? 

Iniciados - 2 1 - 

Juvenis - 1 1 1 

Juniores 1 1 1 1 

Séniores 1 - - - 

Veteranos 1 - - 1 

Abandono da modalidade 1 - 1 - 

Nunca - 1 1 1 

 

A grande parte dos treinadores enunciou o escalão Bambis como o mais 

propício à iniciação da formação desportiva no Andebol de um jovem atleta (15 

em 20 treinadores) como se pode verificar no quadro nº 3, o que vai de 

encontro ao enunciado por Cuesta (2001) e Filin (1996, citado por Silva, 2001), 

que apontam como idade de iniciação ideal, no caso específico do Andebol, os 

9 anos de idade. 

Parece ser por isso consensual entre os treinadores da nossa amostra que a 

idade em que os atletas têm oportunidade de iniciar a sua carreira desportiva 
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no Andebol, coincide com a estrutura vigente na Federação nacional da 

modalidade. 

No que diz respeito ao término da formação desportiva, as opiniões dispersam 

sem tendência delineada entre o escalão Iniciados e o abandono da 

modalidade, havendo mesmo alguns que afirmam nunca terminar, como 

podemos verificar no quadro nº 3, concebendo certamente um conceito muito 

mais abrangente de formação desportiva.  

 

5.2.3. Objectivos de formação  

 

Mais uma vez, esta resposta foi elaborada pelos treinadores de forma aberta e 

antes de tomar conhecimento da sistematização dos mesmos ao longo do 

questionário, de forma a não a limitar.  

Passamos assim a sistematizar as respostas dos treinadores através da sua 

inclusão em conceitos critério, de forma a conseguirmos encontrar alguma 

tendência nos resultados, como se pode verificar no quadro e gráficos que se 

seguem. 

 
Quadro nº 4: Frequência de respostas quanto aos objectivos enunciados pelos treinadores para a formação dos 
no escalão que conduzem. 

                                                  Escalão 
 
Objectivos 

Minis Infantis Iniciados Juvenis Total 

Psicossociais 3 2 3 4 12 

Culturais - - 1 - 1 

Capacidades Físicas - 1 2 2 5 

Habilidades específicas da modalidade 2 3 2 5 12 

Percepção do jogo - 1 - - 1 

Divertimento 2 - 1 - 3 

Competitivos 1 2 2 - 5 

Internos ao clube (organizacionais) 1 - 2 - 3 

Gosto pela modalidade - 2 2 - 4 
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Os objectivos mais frequentemente enunciados pelos treinadores referem-se 

ao desenvolvimento das habilidades motoras específicas da modalidade e 

relacionados com parâmetros psicossociais, maioritariamente seleccionados 

como desenvolvimento da personalidade e aquisição de estilos de vida 

saudáveis, como podemos verificar no primeiro gráfico da figura nº 3. Esta 

constatação demonstra coerência nas respostas ao longo do inquérito, uma 

vez que foram também estes os conteúdos mais indicados na anterior análise 

do conceito de formação desportiva pelos nossos treinadores.  
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Figura nº 3: Frequência de respostas quanto aos objectivos enunciados pelos treinadores para a formação dos no 
escalão que conduzem. 
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O único escalão em que os objectivos psicossociais são menos referidos do 

que as habilidades motoras específicas é Juvenis, como ilustrado no segundo 

gráfico da figura nº 3. De salientar ainda que contrariamente ao indicado pelos 

autores revistos no nosso trabalho, que atribuem à competição uma 

componente pedagógica determinante do ensino e não como objectivo por si 

só como Antón et al. (2000), que aponta a competição como um dos momentos 

mais significativos de avaliação da actividade e, por isso, um dos momentos 

mais significativos da prática desportiva, os treinadores da nossa amostra 

responsáveis pelos escalões etários mais baixos formulam mais 

frequentemente objectivos de índole competitiva, do que o escalão mais 

avançado (Juvenis) considerado como se pode verificar no segundo gráfico da 

figura nº 3, com vista em obtenção de resultados e não como aplicação 

eficiente dos conteúdos abordados no treino. 

 

5.3. Análise quantitativa da importância dos diferentes conteúdos no 

planeamento 

 

Neste capítulo os resultados serão apresentados em valores médios de 

importância atribuídos a cada parâmetro pelos treinadores em função do 

escalão. Será ainda apresentado o intervalo de graus de importância 

enunciados em cada escalão para cada parâmetro no sentido de proceder a 

uma análise mais profunda quando necessário. 
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5.3.1. Conteúdos psicossociais 

 

A média e intervalos de valores estão apresentados no quadro que se segue, 

sendo que para uma melhor visualização da tendência dos resultados as 

médias são espelhadas em gráficos. Posteriormente estes são apresentados e 

discutidos no texto subsequente. 

 
Quadro nº 5: Importância dos conteúdos Psicossociais para o planeamento anual em valores médios e intervalos de 
valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                  Escalão 
 

Conteúdos Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Fair-play 4,6 4-5 4,4 4-5 4,6 4-5 4,8 4-5 

Tolerância 4,2 3-5 4,4 4-5 4,4 4-5 4,6 4-5 

Espírito de equipa 5 5 4,8 4-5 5 5 5 5 

Responsabilidade 4,6 4-5 4,2 3-5 4,8 4-5 4,8 4-5 

Autonomia 4 3-5 4,2 3-5 4,8 4-5 4,4 4-5 

Respeito 4,8 4-5 5 5 4,8 4-5 5 5 

Média conteúdos 
psicossociais 

4,47 4,47 4,73 4,77 
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Figura nº 4: Importância atribuída aos conteúdos psicossociais para o planeamento anual em valores 
médios para cada escalão de formação. 
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Os conteúdos psicossociais assumem em todos os escalões médias acima dos 

4 valores, como é visível no primeiro gráfico da figura nº 4, e analisando os 

intervalos de valores de resposta, nunca foi atribuído a nenhum dos conceitos 

menos do que o grau 3 de importância, como se pode confirmar no quadro nº 

5, o que indica que os treinadores, consideram todos os conteúdos deste foro, 

no mínimo, importantes para o respectivo escalão, sendo, que em valores 

médios, todos os escalões lhes conferem “muita importância” (acima do grau 

4). Por contraditório que seja, foram os treinadores do escalão mais alto da 

nossa amostra (Juvenis) que atribuíram as médias mais elevadas a este grupo 

de conteúdos, como podemos analisar no primeiro gráfico da figura nº 4. 

De salientar ainda que os conteúdos melhor cotados em todos os escalões 

foram o espírito de equipa e o respeito, como é visível no segundo gráfico da 

figura nº 4. Ainda no mesmo gráfico podemos verificar que nos escalões Minis 

e Infantis o conteúdo menos cotado foi o da autonomia, o que é perceptível 

enquadrando as características das crianças com idades tenras, seguido da 

tolerância, sendo que o últimos permanece na condição de menor importância 

relativa perante os restantes até ao escalão Juvenil. 

A elevada importância concedida pela nossa amostra a este grupo de 

conteúdos vai de encontro ao defendido pelos autores que como Ferreira 

(1999), não identificam qualquer inconveniente no início da prática de uma 

modalidade cedo (10-12 anos), desde que esteja nela presente a indispensável 

função educadora, revelando ainda dúvidas perante o facto do treino 

tradicional, objectivando apenas o rendimento, possa ser veículo de bem-estar 

nestas idades. Ainda Antón et al. (2000), reforça esta ideia alegando que o 

processo de formação desportiva e iniciação do jogador deve objectivar 

essencialmente a aprendizagem de rotinas indispensáveis à prática do 

Andebol, que se exprimem, entre outras, em: 

- Que o jovem compreenda os princípios elementares do desporto; 

- Que adquira progressivamente os hábitos da prática desportiva. 
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5.3.2. Conteúdos de cultura desportiva 

 

A média e intervalos de valores obtidos da nossa amostra quanto aos 

conteúdos da cultura desportiva são apresentados no quadro que se segue, 

sendo que para uma melhor visualização da tendência dos resultados, as 

médias são expostas nos gráficos que se seguem ao respectivo quadro. 

Posteriormente os valores com significado são apresentados e discutidos no 

texto subsequente. 

 
Quadro nº 6: Importância dos conteúdos de cultura desportiva para o planeamento anual em valores médios e 
intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                  Escalão 
 

Conteúdos 
Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Referências da 
modalidade 3,6 2-5 3,2 3-4 4,4 4-5 4,4 3-5 

Regras 4,2 3-5 4 3-5 5 5 4,6 4-5 

Terminologia 2,8 2-4 3,4 2-5 4,4 4-5 4 2-5 

Média conteúdos 
cultura desportiva 

3,53 3,53 4,60 4,33 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conteúdos da cultura desportiva parecem ser menos importantes para os 

escalões mais baixos (Minis e Infantis), e melhor cotados em grau de 

importância nos escalões mais altos (Iniciados e Juvenis), como podemos 

verificar no primeiro gráfico da figura nº 5.  
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Figura nº 5: Importância dos conteúdos de cultura desportiva para o planeamento anual em valores médios para cada 
escalão de formação. 
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Nas suas sub-categorias a que foi indicada como mais importante em todos os 

escalões amostrais foram as regras da modalidade, como é possível visualizar 

no segundo gráfico da figura nº 5. 

O facto de estes conteúdos serem os menos cotados pela nossa amostra, vai 

de encontro a tendência dos autores da bibliografia da modalidade que 

igualmente não referem este tipo de conteúdos nas suas análises. 

 

5.3.3. Conteúdos da condição física 

 

A média e intervalos de valores obtidos da nossa amostra quanto aos 

conteúdos da cultura desportiva são apresentados no quadro que se segue, 

sendo que é apresentada para além da média de valores para a condição física 

por escalão, é também apresentada uma média parcial das capacidades 

condicionais e coordenativas, para uma análise mais profunda. 

Para uma melhor visualização da tendência dos resultados, as médias são 

expostas nos gráficos que se seguem ao respectivo quadro. Posteriormente os 

valores com significado são apresentados e discutidos no texto subsequente. 
 

Quadro nº 7: Importância dos conteúdos de condição física para o planeamento anual em valores médios e intervalos 
de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                  Escalão 
 

Conteúdos 
Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Força 3 2-4 4,2 3-5 4,6 4-5 4,2 3-5 

Velocidade 3,6 1-5 4,2 3-5 4,8 4-5 4,2 4-5 

Resistência 3,4 2-4 4,4 3-5 5 5 4,2 4-5 

C
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is
 

Flexibilidade 4 3-5 4 2-5 4,8 4-5 4,4 4-5 

Ritmo 3,8 3-5 4,2 3-5 4,4 4-5 4,4 4-5 

Equilíbrio 4 3-5 4,4 4-5 4,4 4-5 4,4 4-5 

Orientação 
espacial 

3,8 3-5 4,6 4-5 4,6 4-5 4,4 4-5 

Percepção 
cinestésica 

3,4 3-5 4,2 3-5 4,4 3-5 4,4 4-5 C
ap

ac
id

ad
es

 
co

or
de

na
tiv

as
 

Velocidade 
de reacção 

3,6 3-4 4,8 4-5 4,8 4-5 4,4 4-5 

Média capacidades 
condicionais 

3,5 4,2 4,8 4,25 

Média capacidades 
coordenativas 

3,52 4,44 4,52 4,4 

Média conteúdos 
condição Física 

3,62 4,33 4,64 4,33 



Apresentação e discussão dos resultados 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conteúdos referentes à condição física ganham mais importância na nossa 

amostra à medida que o escalão etário avança, como se pode verificar nos três 

gráficos da figura nº 6, mas se isto vai de encontro à opinião dos autores 

revistos, no que diz respeito às capacidades condicionais, como Ehret (2002), 

que salienta como fundamentais conteúdos ao nível  da condição física 

condicional na fase dos 17/18 anos, o mesmo não deveria acontecer com o 

treino das capacidades coordenativas, às quais deveria ser dada extrema 

importância nos escalões mais baixos, pelo que notamos uma tendência errada 

por parte da nossa amostra. Segundo Bompa (2000), a coordenação é a base 

de todo o trabalho motor. Para este autor uma criança bem coordenada vai 

interiorizar as habilidades motoras de forma mais rápida, permitindo atingir 

melhores performances com menor dispêndio de energia, do que uma criança 

menos coordenada. Assim, afirma que a melhor altura para incidir neste 

trabalho são as idades “tenras”, nas quais as crianças aprendem mais rápido. 

Afirma ainda que o trabalho da coordenação não é só fundamental para 

modalidades predominantemente técnicas como a ginástica, mas para os 
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Figura nº 6: Importância dos conteúdos de condição física para o planeamento anual em valores médios e para cada 
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desportos colectivos, onde pode e deve ser inserido através de um processo de 

treino multilateral. 

 

5.3.4. Conteúdos das habilidades motoras específicas 

 

Os resultados obtidos nas perguntas referentes às habilidades motoras 

específicas, vão ser apresentados e discutidos por capítulos coincidentes com 

cada um dos sub-grupos projectados, no sentido de poderem ser retiradas 

conclusões mais específicas acerca dos conteúdos mais valorizados pelos 

treinadores em geral e de cada escalão. Assim, as habilidades motoras 

específicas dividem-se em conteúdos técnico-tácticos individuais (TTI) 

defensivos e ofensivos, meios tácticos de grupo (MTG) defensivos e ofensivos 

e conteúdos da organização colectiva (OC) também eles defensivos e 

ofensivos. 

 

5.3.4.1. Técnico-tácticos individuais defensivos 

 

A média e intervalos de valores obtidos da nossa amostra quanto aos 

conteúdos TTI defensivos são apresentados no quadro que se segue. Para 

uma melhor visualização da tendência dos resultados, as médias são expostas 

nos gráficos seguintes, sendo posteriormente analisadas e discutidas. 

 
Quadro nº 8: Importância dos conteúdos técnico-tácticos Individuais Defensivos para o planeamento anual em valores 
médios e intervalos de valores para cada escalão de formação.  

Minis Infantis Iniciados Juvenis                     Escalão 
 

Conteúdos 
Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Posição base 3,6 2-5 3,8 2-5 4,8 4-5 4,8 4-5 

Deslocamentos 3,4 2-5 4,2 3-5 4,4 3-5 4,6 4-5 

Desarme  2,8 2-4 4,2 4-5 4,4 3-5 4 3-5 

Controlo defensivo 2,8 2-4 4,6 4-5 4,6 4-5 4,8 4-5 

Intercepção 2,8 2-4 4 3-5 4,6 4-5 4 3-5 

Bloco 2,4 2-3 2,4 1-4 3,4 3-4 3,6 1-5 

Média técnico- 
tácticos individuais 
defensivos 

2,97 3,87 4,37 4,30 
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Os conteúdos da TTI parecem assumir na nossa amostra a sua maior 

importância no escalão Iniciados, não sendo representativo o decréscimo 

quando comparamos com a média enunciada pelos treinadores do escalão 

superior, mas bastante gradual do mais baixo desde o escalão Minis e Infantis. 

Nos escalões Iniciados e Juvenis assumem mesmo uma importância média 

acima dos 4 valores, ou seja descritos como “muito importantes para o meu 

escalão”, como se pode verificar no primeiro gráfico da figura nº 7. Esta 

importância é também atribuída a estes conteúdos por Cuesta (2001), que 

refere que a qualidade do jogador dependerá da sua capacidade de análise e 

interpretação das situações de jogo, bem como a capacidade de adaptação às 

mesmas, o que deverá ser apelado aquando o treino da táctica individual. 

Assim sendo, defende que nas modalidades desportivas abertas a táctica 

individual é determinante. 
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Figura nº 7: Importância dos conteúdos técnico-tácticos individuais defensivos para o planeamento anual em valores 
médios para cada escalão de formação. 
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Quanto às sub-categorias destes conteúdos podemos constatar que o bloco é 

o conteúdo menos importante para os treinadores de todos os escalões etários, 

sendo ainda de realçar que os escalões Minis e Infantis lhe conferem uma 

média inferior ao grau 3 de importância, não considerando por isso o conteúdo 

importante para o seu escalão, como se pode verificar no segundo gráfico da 

figura nº 7. Este resultado mostra-se coerente e poderá advir da grande 

importância que estes escalões atribuíram a defesas predominantemente 

abertas, como sejam a individual e o sistema defensivo 3:2:1. (como podemos 

confirmar mais à frente na figura nº 11), nas quais o bloco não se constitui 

como um elemento fundamental, mas sim aqueles aos quais estes escalões 

atribuíram em média mais importância – posição base, deslocamentos, controlo 

defensivo e desarme e intercepção, como ilustrado no segundo gráfico da 

figura nº 7. Ainda através deste gráfico, podemos observar que os 

deslocamentos são o conteúdo que denota a subida mais gradual de 

importância ao longo dos escalões, sendo que esta tendência também 

transparece na análise da posição base e do controlo defensivo, embora com 

menor destacamento de valores. 
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5.3.4.2. Técnico-tácticos individuais ofensivos 

 

No quadro que se segue serão apresentadas as médias e intervalos de valores 

obtidos da nossa amostra no que diz respeito à valorização dos conteúdos TTI 

ofensivos. Para uma melhor visualização da tendência dos resultados, as 

médias são expostas nos gráficos seguintes, sendo posteriormente analisadas 

e discutidas. 

 

Quadro nº 9: Importância dos conteúdos técnico-tácticos individuais ofensivos para o planeamento anual em valores 
médios e intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                     Escalão 
 

Conteúdos Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Pega da bola 4,6 3-5 4,8 4-5 4,6 4-5 4,4 3-5 

Posição base 
ofensiva 

3,2 2-5 4,4 3-5 4,6 3-5 4,4 4-5 

Passe de ombro 4,6 3,5 4,8 4,5 4,8 4,5 4,8 4,5 

Passe de pulso 2 1-4 2,2 1-5 2,8 3-4 2,8 3-4 

Passes especiais 1,8 1-3 3 1-4 3 2-4 3 2-4 

Recepção 4,6 4-5 4,2 3-5 4,2 4-5 4,6 4-5 

Remate em apoio 4,2 3-5 4,4 3-5 4,2 3-5 3,6 2-5 

Remate em salto (2ª 
linha) 

4,2 3-5 4,8 4-5 4,4 4-5 4,8 4-5 

Remate em 
suspensão (1ª linha) 

4 2-5 4,4 4-5 4,6 4-5 4,8 4-5 

Remate em queda 2,4 1-4 3,4 1-5 4,2 3-5 3,8 3-4 

Desmarcação 4,8 4-5 5 5 5 5 4,6 4-5 

Fintas com bola 3,4 2-5 4,6 4-5 4,4 4-5 4 1-5 

Fintas sem bola 4,8 4-5 4,8 4-5 5 5 4,6 4-5 

Drible de protecção 3,8 3-5 4,6 4-5 4,2 3-5 3,8 2-5 

Drible de 
progressão 

4,4 3-5 4,8 4-5 4,4 3-5 3,8 2-5 

Média técnico- 
tácticos individuais 
ofensivos 

3,79 4,28 4,29 4,12 
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Os conteúdos TTI ofensivos atingem a importância máxima conferida nos 

escalões Infantis e Iniciados, sendo que o escalão Juvenil, não acompanha a 

tendência de elevação de importância para estes conteúdos relativamente ao 

escalão anterior, como se pode verificar no primeiro quadro da figura nº 8. 

A análise detalhada dos conteúdos da TTI ofensiva que se segue pode ser 

ainda confirmada no segundo gráfico da figura nº 8. 
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Figura nº 8: Importância dos conteúdos técnico-tácticos individuais ofensivos para o planeamento anual em valores 
médios para cada escalão de formação. 
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Para os treinadores do escalão Minis os conteúdos da TTI ofensiva mais 

importantes são a pega da bola, a desmarcação, o passe de ombro, a 

recepção e a finta sem bola, sendo que a média de importância se situa para 

todos eles acima dos quatro valores (“muito importante para o meu escalão”). 

No escalão de Infantis a acrescer aos conteúdos referenciados ganham 

também grande importância no planeamento dos treinadores inquiridos, o 

drible de progressão e o remate em salto. 

Para todos os treinadores do escalão Iniciados a desmarcação e finta sem bola 

são conteúdos que requerem o grau 5 de importância, o que nos parece 

contrário à tendência da amostra em aumentar a importância de conteúdos 

cada vez mais complexos à medida em que o escalão avança, como 

anteriormente analisado. 

À semelhança do constatado ao nível geral deste grupo de conteúdos os 

treinadores do escalão Juvenil não elevam a importância atribuída a nenhum 

dos conteúdos da TTI ofensiva relativamente aos restantes escalões. Assim 

constatamos que o abaixamento de média verificado no primeiro gráfico da 

figura nº 8 não se deve à atribuição de maior importância unicamente aos 

conteúdos mais complexos mas a uma efectiva diminuição relativa da 

importância da maior parte dos conteúdos face aos restantes escalões, 

independentemente da sua complexidade, como se pode verificar no segundo 

quadro da figura nº 8. 

Ainda no mesmo gráfico referenciado, os conteúdos apontados a nível geral da 

amostra como mais importantes para o planeamento foram a desmarcação e o 

passe de ombro, o que nos parece apontar para o facto destes serem 

efectivamente os elementos mais limitadores da construção do jogo. O passe 

de ombro foi ainda largamente destacado como mais importante do que os 

restantes tipos de passe enunciados, sendo ele também o mais presente 

durante o jogo. 

O remate em suspensão foi o conteúdo mais gradualmente escalonado ao 

nível da importância que lhe foi concedida pelos treinadores à medida que 

avançamos no escalão etário (resultado que se pode observar no segundo 

quadro da figura nº 8), talvez pelo facto de ser predominantemente utilizado 
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perante defesas fechadas e ter como requisito de aplicação alguma 

disponibilidade condicional e técnica por parte dos jogadores. 

 

5.3.4.3. Meios tácticos de grupo defensivos 

O quadro e a figura que se seguem reflectem as médias e intervalos de valores 

obtidos na nossa amostra a partir das respostas obtidas quanto à importância 

atribuída aos conteúdos de MTG defensivos. 

 

Quadro nº 10: Importância dos conteúdos de meios tácticos de grupo defensivos para o planeamento anual em valores 
médios e intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                     Escalão 
 

Conteúdos Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Ajudas 3 1-4 4 3-5 4,2 3-5 4,2 4-5 

Troca de adversário 2,8 1-4 3,6 3-5 4,2 3-5 4,4 4-5 

Bloco individual com 
colaboração do G.R. 

2,2 1-3 2,4 1-5 3 2-4 3 1-5 

Média meios 
tácticos de grupo 
defensivos 

2,67 2,33 3,80 3,87 
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Os conteúdos referentes ao MTG em geral não apresentam uma tendência 

crescente de importância ao longo dos escalões etários, como é visível no 

primeiro gráfico da figura nº 9, no entanto, se analisarmos particularmente cada 

um dos conteúdos como ilustrado no segundo gráfico da figura nº 9, esta 

tendência é já mais visível, não obstante o facto de as ajudas e o bloco 

individual com colaboração do GR estagnarem no grau de importância 

atribuído, aquando a passagem do escalão Iniciados para o escalão Juvenis. 

Troca do adversário torna-se mais importante quando caminhamos em 

direcção aos juvenis. 

As ajudas são o conteúdos mais importante para os treinadores dos escalões 

Minis e Infantis, o que nos parece razoável, dado que se preconiza como o 

MTG defensivo base para a evolução dos restantes para a concepção de todos 

os sistemas defensivos, à excepção da defesa individual não nominal. 

À medida que caminhamos para escalões etários mais avançados as trocas de 

adversário não só vão ganhando mais importância no planeamento por parte 

dos treinadores, como se afirmam efectivamente como MTG mais importante 

para os escalões mais avançados (Iniciados e Juvenis). 

O bloco individual com colaboração do GR, segundo a nossa amostra 

apresenta-se relativamente pequena para todos os escalões, dado que 

efectivamente só é referenciada como “importante para o meu escalão” (grau 3 

de importância), pelos treinadores do escalão Juvenis e mesmo estes são 

pouco estáveis na resposta, sendo que os intervalos de valores de importância 

atribuídos variam do 1 até ao 5, como se pode verificar no quadro nº 10. 

 

5.3.4.4. Meios tácticos de grupo ofensivos 

 

No quadro que se segue expõem-se as médias e intervalos de valores obtidos 

na nossa amostra a partir das respostas obtidas quanto à importância atribuída 

aos conteúdos de MTG defensivos. Na figura seguinte é ilustrada a tendência 

dos resultados médios, posteriormente analisada e discutida em texto. 
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Quadro nº 11: Importância dos conteúdos de meios tácticos de grupo ofensivos para o planeamento anual em valores 

médios e intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                     Escalão 
 

Conteúdos Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Passe e vai 5 5 4,8 4-5 3,6 3-5 4 2-5 

Penetrações 
sucessivas 

2,6 2-4 3,4 3-5 3,6 3-5 3,6 4-5 

Cruzamentos 2,4 1-3 3,2 3-4 3,8 3-5 4,2 3-5 

Troca de posto 
específico 

1,8 1-3 2,4 1-4 3,6 3-5 4 3-5 

Bloqueios 2,2 1-4 3 1-4 4,4 4-5 4,4 4-5 

Ecrãs 1,8 1-3 2,2 1-4 3,8 3-5 3,4 3-4 

Cortina 1,8 1-3 2,2 1-4 3,8 3-5 3,4 4-3 

Média meios 
tácticos de grupo 
ofensivos 

2,51 3,03 3,80 3,86 
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Figura nº 10: Importância dos conteúdos de meios tácticos de grupo ofensivos para o planeamento anual em valores médios 
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A importância conferida pelos treinadores aos conteúdos inerentes aos MTG 

defensivos aumenta claramente à medida que o escalão etário avança, como 

se pode verificar no primeiro gráfico da figura nº 10, e quanto mais complexo se 

apresenta o conteúdo, mais gradual é a elevação desta atribuição, resultado a 

conferir no segundo gráfico da figura nº 10, o que nos parece um bom princípio 

de consolidação dos mesmos por parte dos atletas. 

Sem margem para dúvidas, o passe e vai é o conteúdo mais importante para o 

escalão Minis, sendo que os treinadores lhe atribuem, na sua totalidade o grau 

máximo de importância, acrescendo ao facto que o segundo conteúdo 

apontado apenas passa imediatamente para um grau de pouca importância 

para o escalão, como podemos observar no segundo quadro da figura nº 10, 

levando-nos a crer que é quase exclusivamente detentor de todo o trabalho 

efectuado pelos treinadores deste escalão no que se refere aos MTG 

ofensivos.  

Ainda neste gráfico podemos verificar que os cruzamentos e as trocas de posto 

específico assumem um papel cada vez mais importante a medida que 

caminhamos nos escalões de formação, no entanto as penetrações sucessivas 

estagnam quanto ao nível de importância entre treinadores dos escalões 

Iniciados e Juvenis, o que poderá ser explicado por ser um conteúdo de 

complexidade e importância bastante elevadas, sendo ainda limitadoras da 

eficácia da aplicação de qualquer um dos MTG ofensivos seguintes. 
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5.3.4.5. Organização colectiva defensiva 

 

A média e intervalos de valores obtidos da nossa amostra no que diz respeito 

aos conteúdos da OC defensiva são apresentados no quadro que se segue. 

Para uma melhor visualização da tendência dos resultados, as médias são 

expostas nos gráficos seguintes, sendo que no primeiro serão ilustrados a 

média de todos os conteúdos deste sub-grupo da habilidades motoras 

específicas e no segundos as médias obtidas da respostas dos treinadores 

para a valorização de cada um dos conteúdos em particular. Posteriormente os 

resultados ilustrados na figura serão analisados e discutidos em formato de 

texto. 

 
Quadro nº 12: Importância dos conteúdos organização colectiva defensiva para o planeamento anual em valores 
médios e intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                  Escalão 
 
Conteúdos Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Defesa individual 
nominal 4,6 3-5 4,6 4-5 4 3-5 2,4 1-3 

Defesa individual 
não nominal 

3 3-5 3 3-4 2,6 3-4 2,2 1-5 

Defesa mista 5+1 2,8 1-5 2,6 1-5 2,6 1-5 3 2-4 

Defesa mista 4+2 2,4 1-4 2,2 1-5 2,2 1-3 3,2 2-5 

Defesa zonal 6:0 2,2 1-5 4,2 3-5 3,8 3-5 4 3-5 

Defesa zonal 5:1 2,8 1-5 4,2 3-5 4,6 4-5 4,4 4-5 

Defesa zonal 4:2 1,8 1-3 2,8 1-4 3,2 2-5 3,4 3-5 

Defesa zonal 3:3 2,2 1-3 3,6 2-5 3,6 2-5 3 3 

Defesa zonal 3:2:1 2,4 1-4 3,2 1-5 4,4 3-5 4,2 3-5 

Média organização 
colectiva defensiva 

2,68 3,28 3,30 3,18 
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Os conteúdos de OC defensiva apresentam na nossa amostra em geral, um 

grau de atribuição de importância relativamente baixo, uma vez que, em média 

nenhum dos escalões lhe atribui o estatuto de muito importante no 

planeamento, como se pode confirmar no quadro nº 12, ou alternativamente no 

primeiro gráfico da figura nº 11. 

No entanto, quando aprofundamos a análise a cada conteúdo em particular, em 

análise ao segundo gráfico da figura nº 11, apercebemo-nos que este resultado 

pode ser ilusório, uma vez que pode estar inerente ao facto de haver um 

grande desfasamento de importância atribuído a cada conteúdo, podendo esta 

tendência revelar-se ainda positiva uma vez que cada escalão se cinge aos 

sistemas adequados ao nível de jogo e objectivos do mesmo do característico 

de cada fase. 
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Vejamos por exemplo o escalão Minis que atribui extrema importância à defesa 

individual não nominal e perante os restantes conteúdos não chega sequer a 

atingir valores médios representativos de importância do conteúdo para o 

planeamento do escalão, como se pode verificar no segundo gráfico da figura 

nº 11. Este comportamento da amostra revela-se um pouco contraditório, se 

cruzarmos a importância atribuída pelos escalões deste escalão ao MTG 

defensivo ajudas (resultado ilustrado no segundo gráfico da figura nº 9), uma 

vez que embora lhe tendo sido atribuído o estatuto de “importante para o meu 

escalão”, não seja utilizado pelo sistema quase exclusivamente considerado. 

Esta contradição leva-nos a crer que os treinadores podem ter incorrido em 

alguma confusão terminológica, uma vez que o termo “não nominal” pode ser 

pouco familiar aos treinadores. 

A mesma tendência verifica-se com os restantes escalões mas desta vez no 

que diz respeito aos sistemas defensivos zonais 6:0, 5:1 e 3:2:1, face aos 

restantes conteúdos. 

Podemos ainda verificar no segundo gráfico da figura nº 11 que os sistemas 

menos considerados por todos os escalões de formação foram os sistemas 

defensivos mistos, atingindo apenas algum grau de importância para os 

treinadores do escalão Juvenis. 

 

5.3.4.6. Organização colectiva ofensiva 

 

A média e intervalos de valores obtidos da nossa amostra em resposta aos à 

valorização dos conteúdos da OC ofensiva são apresentados no quadro que se 

segue. Para uma melhor visualização da tendência dos resultados, as médias 

são expostas nos gráficos seguintes, sendo que no primeiro serão ilustrados a 

média de todos os conteúdos deste sub-grupo da habilidades motoras 

específicas e no segundos as médias obtidas da respostas dos treinadores 

para a valorização de cada um dos conteúdos em particular. Posteriormente os 

resultados ilustrados na figura serão analisados e discutidos em formato de 

texto. 
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Quadro nº 13: Importância dos conteúdos de organização colectiva ofensiva para o planeamento anual em valores 
médios e intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                         Escalão 
 

Conteúdos Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Sistema 3.3 3 1-4 4,6 4-5 4,2 3-5 4 3-5 

Sistema 2.4 2 1-3 3 1-5 4 2-5 3,6 3-5 

Passagem de sistemas 
3.3 � 2:4 

2 1-3 3,2 1-5 4,8 4-5 4,4 4-5 

Criação/sistematização 
de jogadas 

1 1 1,8 1-3 2,8 1-5 3,2 2-4 

Média organização 
colectiva defensiva 

2 3,15 3,95 3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conteúdos de OC defensiva são mais valorizados em processo de treino 

pelos escalões Iniciados e Juvenis, sendo que até estas idades os treinadores 

da nossa amostra vão atribuindo gradualmente importância a este grupo de 

conteúdos, como podemos verificar no primeiro gráfico da figura nº 12. Parece-

nos ser o reflexo de, ao longo da carreira de um jogador, este vá apresentando 
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evolução ao nível da TTI e MTG, ao ponto do treinador poder dar mais 

representatividade no treino ao processo de construção da OC. 

O sistema 3:3 é o mais importante para os escalões Minis e Infantis, resultado 

observável no segundo quadro da figura nº 12, o que se justifica facilmente 

pelas limitações de TTI e MTG consolidados, apelando a um sistema atacante 

simplista. Por outro lado é visível no mesmo gráfico que, para os escalões mais 

avançados (Iniciados e Juvenis), parece ser mais importante o apelo à 

dinamização do ataque uma vez que os resultados traduzem uma aposta 

concreta na passagem do sistema 3:3 para o 2:4, o que já parece ser 

congruente, decorrido um processo de pelo menos quatro anos de 

consolidação da TTI e dos MTG, conferindo aos atletas ferramentas para 

construir um ataque mais complexo. 

A criação/sistematização de jogadas tem o seu auge nos escalões Juvenis, 

resultado explícito no segundo gráfico da figura nº 12, o que nos parece 

coerente e concordante com o indicado pelos autores revistos como Ehret 

(2002), que concebe uma orientação táctica fechada apenas em idades 

coincidentes com o término do processo de formação. 

 

5.4. Análise quantitativa da importância dos diferentes objectivos no 

planeamento 

 

No sentido de comparar as resposta dos treinadores face á valorização de 

diferentes objectivos em resposta aberta e depois em resposta fechada, tendo 

esta, como condicionante, a estrutura de conteúdos apresentada ao longo do 

questionário aplicado, passaremos á exposição dos resultados da última no 

quadro e figura que se seguem, tentando equiparar a tendência dos resultados, 

com os analisadas na primeira pergunta desta ordem. 
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Quadro nº 14: Importância dos diferentes grupos de objectivos para o planeamento anual em valores médios e 
intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                               Escalão 
 

Objectivos Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Psicossociais 4 3-5 4,4 4-5 4,2 3-5 4,4 3-5 

Cultura desportiva 4 3-5 4,2 3-5 4,6 4-5 4,2 3-5 

Condição física 3,6 2-5 4,6 4-5 4,4 4-5 4,6 4-5 

Técnico-tácticos 
individuais 

4 2-5 4,8 4-5 4,6 4-5 4,4 3-5 

Meios tácticos de 
grupo 

3,8 3-5 4,4 3-5 4,8 4-5 4,6 4-5 

H
ab

ili
da

de
s 

M
ot

or
as

 
E

sp
ec

ífi
ca

s 

Organização 
colectiva  

4,2 4-5 4,2 3-5 4,2 3-5 4,4 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário do enunciado pelos treinadores em reposta aberta no início desta 

análise (resultado disponível na figura nº 3), o escalão Minis é o que confere 

em resposta fechada, menos importância aos objectivos do foro psicossocial, 

no entanto, em comparação com os restantes e a par com a cultura desportiva 

e a TTI, são muito importantes (grau 4) para o planeamento dos treinadores 

deste escalão. Ehret (2002), defende que com jovens principiantes é 

imprescindível garantir um acompanhamento pedagógico orientado para a 

formação da personalidade (individualidade) destes jovens no clube, através de 

técnicos e professores devidamente qualificados.  

Um resultado que vai refutar todas as indicações recolhidas na fase de revisão 

é o facto da média da importância atribuída por este escalão à OC ser superior 
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a todos os restantes grupos de objectivos como ilustrado na figura nº 13, tendo 

em conta que Ehret (2002) refere ainda como indicação não incumbir 

precocemente uma orientação táctica fechada, mas promover as suas 

qualidades e habilidades de forma objectiva e consciente, pelo que nos parece 

inadequado estes objectivos surjam em primeiro lugar do que a TTI e mesmo 

que os MTG. 

O mesmo gráfico referido demonstra ainda que o escalão Infantis refere como 

objectivos mais importantes ao nível do planeamento anual os que tratam 

conteúdos referentes à TTI, o que nos parece viável na medida em que Antón 

et al. (2000), reforça a importância concedida ao desenvolvimento destas 

habilidades, pois considera que fazem parte de rotinas indispensáveis à prática 

do Andebol em escalões superiores. 

Os treinadores do escalão Iniciados dão lugar máximo de importância no seu 

planeamento aos MTG, e uma vez que esta cresce tendencialmente ao longo 

dos escalões etários, surpreende-nos o facto dos treinadores do escalão 

Juvenis, não acompanharem tal tendência de maximização em relação ao 

escalão anterior, como se pode verificar na figura nº 13.  

Talvez nos pareça como resposta viável a esta contradição, o facto de neste 

escalão os MTG já aparecerem suficientemente consolidados nos atletas, ao 

ponto de os exercitar em situações de resposta ao desenvolvimento da OC. 

 

5.5. Análise quantitativa da importância das diferentes metodologias de 

treino utilizadas 

 

Os resultados obtidos nas perguntas referentes às metodologias de treino 

utilizadas, vão ser apresentados e no quadro e gráfico que se seguem e 

discutidos posteriormente, comparando a tendência dos resultados com as 

indicações obtidas pelos autores incluídos na fase de revisão da literatura do 

presente trabalho. Também à luz desta, as categorias da metodologia 

sistematizadas consistem em exercícios analíticos (EA), jogos pré-desportivos 

(JPG), jogo formal (JF), jogo condicionado (JC) e Jogo reduzido (JR). 
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Quadro nº 15: Importância das diferentes metodologias de treino para o planeamento anual em valores médios e 
intervalos de valores para cada escalão de formação. 

Minis Infantis Iniciados Juvenis                           Escalão 
 

Metodologia Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média Intervalo 

Exercícios analíticos 
(EA) 2,8 1-4 3,4 3-4 3,8 2-5 3,4 1-5 

Jogos pré-desportivos 
(JPG) 

4,8 4-5 4,4 4-5 4 3-5 3,4 1-5 

Jogo formal (JF) 3,8 3-5 4,2 3-5 3,8 3-5 3,8 3-5 

Espaço  3,8 1-5 4,2 3-5 3,6 2-5 3,8 2-5 

Tempo 3,6 1-5 3,2 3-4 3,4 2-5 3,2 2-4 Jo
go

 
co

nd
ic

io
na

do
 

(J
C

) 

Regras 4,6 4-5 4 3-5 4 3-5 3,2 2-4 

2x2 4 2-5 4,2 3-5 3 3-5 3,8 3-5 

3x2 4,4 3-5 4,2 3-5 4 3-5 4 1-5 

3x3 4,6 3-5 4,4 3-5 3,6 3-5 3,6 3-4 

4x3 3,6 2-5 3,4 1-5 4,2 2-5 3,4 3-4 
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Figura nº 14: Importância das diferentes metodologias de treino para o planeamento anual em valores médios para 
cada escalão de formação. 
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Os JPD alcançam o seu nível máximo de importância no escalão Minis a qual 

vai decrescendo à medida que subimos no escalão etário. Esta constitui-se 

ainda a metodologia privilegiada pelos treinadores do escalão referenciado, na 

nossa amostra, como está representado na figura nº 14, tendência que se 

perspectiva correcta na óptica de autores consultados, tais como, Czerwinski e 

Taborsky (1997), que referem os JPD como diferentes formas de jogo que 

devem ser utilizadas em fases iniciais da aprendizagem. 

Pode observar-se na mesma figura que a metodologia seguidamente mais 

referenciada pelos técnicos dos Minis foram os JC em regras, sendo ainda este 

o escalão que confere mais importância a esta metodologia, que por sinal são 

também referenciados pelos mesmos autores como formas do jogo simples, 

educacional e básico, nas quais são inseridas apenas as regras que têm 

relevância para os elementos técnicos anteriormente ensinados. Silva (2001) e 

Czerwinski e Taborsky (1997) reforçam esta ideia, referindo que pelo menos 

1/3 do treino de escalões jovens deve ser constituído por jogos condicionados 

e pré-desportivos. 

No que se refere ao JR os Minis utilizam mais, em média o 3X3, como se pode 

verificar no quadro nº 15, o que conflitua com o indicado pelos autores Ehret 

(2002) que alega que até aos 12 anos, as ferramentas principais a serem 

utilizadas são jogos com situações simplificadas e estandardizadas, 

aprimorando-se inicialmente o jogo básico 4x4+1. Acrescenta que com os 

jogadores de 9 a 12 anos admite poder ser aumentado o número de jogadores 

até a forma 6x6, contando, no entanto, que estes tenham experiência anterior 

na forma mais simples de jogo, que por sinal, é a segunda forma de JR mais 

referenciada pela nossa amostra neste escalão. 

Para além destes resultados apenas podemos salientar do comportamento da 

nossa amostra que o escalão que dá mais importância ao JF é o dos Infantis e 

que o escalão que dá mais importância aos EA é o dos Iniciados, tal como 

ilustra a figura nº 14. 

Ainda nesta figura podemos constatar que a metodologia mais referida pelos 

treinadores do escalão Juvenil enquadra-se nos JR, dentro dos quais a forma 

que atingiu valores médios mais elevados foi o 3x2, o que vai de encontro ao 
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enunciado por Ehret (2002), quando refere que até aos 15 e 16 anos, para o 

desenvolvimento da “capacidade de jogo”, os pontos principais para o treino do 

ataque são a multiplicidade de acções na táctica grupal em pequenos grupos 

de 2/3 jogadores no jogo posicional e a transição de formações ofensivas com 

um ou dois pivots. 
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6. Conclusões 

 

Neste capítulo tentaremos dar resposta às hipóteses por nós anteriormente 

formuladas, com base nos resultados apresentados e discutidos relativamente 

ao comportamento da nossa amostra. 

 

- Verificamos a existência, na nossa amostra de treinadores com habilitações 

para treinar um escalão Sénior e que, no entanto, colocam toda a sua 

experiência ao serviço da formação, o que pode indicar que, na cidade da Maia 

existe uma preocupação em assegurar a qualidade do treino do Andebol com 

jovens, pelo que rejeitamos a hipótese 1 por nós formulada. 

 

- Perante o comportamento da nossa amostra, os conceitos psicossociais são 

os mais referidos pelos treinadores como componentes da formação 

desportiva, pelo que podemos aceitar a hipótese 2 por nós formulada. 

 

- Rejeitamos a hipótese 3 postulada, por ter sido apontado pela amostra um 

escalão de iniciação ideal mais precoce do que o idealizado – Minis –, bem 

como o término se manifestar, na opinião da nossa amostra bastante mais 

tardio do que o escalão sugerido – Juvenis. 

 

- O comportamento da nossa amostra leva-nos a refutar a hipótese 4 por nós 

formulada, uma vez que os treinadores da nossa amostra responsáveis pelos 

escalões etários mais baixos formulam mais frequentemente objectivos de 

índole competitiva, do que o escalão mais avançado considerado, com vista em 

obtenção de resultados e não como aplicação eficiente dos conteúdos 

abordados no treino. 

 

- Os conteúdos aos quais os treinadores atribuem mais importância são os do 

foro psicossocial, pelo que aceitamos a hipótese 5 por nós formulada. 
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- Rejeitamos a Hipótese 6, uma vez que os conteúdos enunciados como mais 

importantes pelos treinadores de todos os escalões foram as regras da 

modalidade. 

 

- Refutamos a hipótese 7, no que diz respeito às capacidades coordenativas, 

uma vez que o escalão que lhes atribui menos importância na nossa amostra é 

o escalão Minis, resultado precisamente inverso às nossas expectativas. No 

que diz respeito às capacidades condicionais, a amostra foi de encontro ao 

formulado nesta hipótese, uma vez que os escalões mais avançados lhes 

conferem gradualmente mais importância. 

 

- Aceitamos a hipótese 8, pois tendo em conta as habilidades motoras 

específicas os treinadores dos escalões Minis e Infantis atribuíram maior 

importância à técnica e táctica individual. 

 

Aceitamos a hipótese 9, uma vez que no que diz respeito às habilidades 

motoras específicas os treinadores dos escalões Iniciados e Juvenis atribuem 

maior importância aos meios tácticos de grupo e organização colectiva. 

 

- Refutamos a hipótese 10, uma vez que não pudemos concluir claramente que 

objectivos do foro psicossocial e de habilidades específicas da modalidade 

foram os mais importantes para os treinadores de todos os escalões 

considerados. 

 

- Aceitamos a hipótese 11 por nós formulada, uma vez que, na nossa amostra 

à medida que subimos no escalão etário, os treinadores atribuem menos 

importância aos jogos pré-desportivos e acrescem importância aos jogos 

reduzidos e condicionados. 
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Após o término deste trabalho, pensamos ser útil sugerir algumas indicações 

para a melhoria qualitativa de trabalhos futuros neste âmbito, que nos foram 

surgindo à medida que nos deparamos com as limitações do presente: 

 

- Aplicar esta metodologia aos treinadores responsáveis pela formação dos 

actuais atletas de referência ou pelo menos presentes na selecção nacional; 

 

- Controlar o currículo estrutural contido na formação inicial e específica dos 

treinadores inquiridos. 
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 XII 

 
 
 
Caro/a Treinador/a 

 

No âmbito do Estudo Monográfico por nós desenvolvido 

“Objectivos de Formação no Andebol – O caso particular da 

cidade da Maia”, gostaríamos de solicitar a sua ajuda e 

colaboração no sentido de nos dar a opinião sobre um 

conjunto de questões relacionadas com este tema. 

As suas respostas são confidenciais, ou seja, ninguém, para 

além dos investigadores deste estudo, terá acesso à sua 

informação. 

Por favor responda a todas as questões, espelhando o seu 

planeamento anual apenas para o escalão etário que 

acompanha no ano corrente. Não há respostas certas nem 

erradas, pelo que contamos apenas com a sua sincera 

opinião.  

As opções de resposta para as questões fechadas são: 1 = 

Considero prescindível para o meu escalão; 2 = Considero um 

pouco importante para o meu escalão; 3 = Considero 

importante para o meu escalão; 4 = Considero muito 

importante para o meu escalão; 5 = Considero imprescindível 

para o meu escalão. 

 XIII

 
 

1. Identificação 

1.1. Idade:  1.2. Habilitações Literárias: 

1.3. Grau técnico: 1.4. Instituição de Formação inicial: 

1.3. Anos de prática como jogador/a: 1.4. Anos de prática como treinador/a: 

1.5. Escalão actual: 1.6. Anos de treino no escalão actual: 

1.7. Resultados obtidos no escalão actual: 
 
 
 
 
 
 



 XIV

2. Formação desportiva no Andebol 

2.1. O que é para si a formação desportiva de um atleta de Andebol? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Como identifica o início e o término da Formação Desportiva? 

Início: Bambis Minis Infantis Outro: 

Término: Iniciados Juvenis Juniores Outro: 

 

2.3. Concebe o ensino do andebol por fases? Sim Não 

2.3.1. Se Respondeu positivamente diga como as distingue. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Quais os objectivos fundamentais da equipa que lidera? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 XV 

3. Indique o grau de importância que os seguintes conteúdos têm no 
processo de treino que lidera. 

Conteúdos psicossociais 

 1 2 3 4 5 

Fair-play      

Tolerância      

Espírito de equipa      

Responsabilidade      

Autonomia      

Respeito      

      
Outro (s): 

      

Conteúdos de cultura desportiva 

 1 2 3 4 5 

Referências da modalidade      

Regras      

Terminologia      

      
Outro (s): 

      

Conteúdos de condição física 

 1 2 3 4 5 
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Velocidade      

Resistência      
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Orientação espacial      

Percepção cinestésica      
C

ap
ac

id
ad

es
 

C
oo

rd
en

at
iv

as
 

Velocidade de reacção      

 
 



 XVI

3. Indique o grau de importância que os seguintes conteúdos têm no 
processo de treino que lidera. 

Habilidades motoras específicas 

Conteúdos técnico-tácticos individuais 

Defensivos 1 2 3 4 5 

Posição base      

Deslocamentos      

Desarme       

Controlo defensivo      

Intercepção      

Bloco      

      
Outro (s): 

      

Ofensivos 1 2 3 4 5 

Pega da bola      

Posição base ofensiva      

Ombro      

Pulso      
Passe 

Especiais (por trás das 
costas…) 

     

Recepção      

Em apoio      

Em salto (2ª linha)      

Em suspensão (1ª linha)      
Remate 

Em queda      

Desmarcação      

 
 
 

 XVII

3. Indique o grau de importância que os seguintes conteúdos têm no 
processo de treino que lidera. 

Ofensivos (continuação) 1 2 3 4 5 

Com bola      
Fintas 

Sem bola      

3.2.1. Indique os tipos de finta inseridos, ou não, nos grupos anteriormente 
referidos, que trabalha de forma mais habitual com os seus atletas: 
 
 

Protecção      
Drible 

Progressão      

      

      

      
Outro (s): 

      

Meios tácticos de grupo 

Defensivos 1 2 3 4 5 

Ajudas      

Troca de adversário      

Bloco individual com colaboração do G.R.      

      
Outro (s): 

      

Ofensivos 1 2 3 4 5 

Passe e vai      

Penetrações sucessivas      

Cruzamentos      

Troca de posto específico      

Bloqueios      

Ecrãs      

Cortina      
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3. Indique o grau de importância que os seguintes conteúdos têm no 
processo de treino que lidera. 

Organização colectiva 

Defensiva 1 2 3 4 5 

Nominal      Defesa 
individual Não nominal      

5+1      Defesa 
mista 4+2      

6:0      
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4:2      

3:3      
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Outro (s): 

      

Ofensiva 1 2 3 4 5 

3.3      

2.4      
Sistemas  
Ofensivos 

3.3 � 2:4      

Criação/sistematização de jogadas      

      
Outro (s): 
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3.3. Quadro síntese 
Planeamento Anual – Época em curso 

 1 2 3 4 5 % No 
treino 

Psicossociais       

Cultura desportiva       

Condição física       

Técnico-tácticos 
individuais 

      

Meios tácticos de 
grupo 

      
Habilidades 
motoras 
específicas 

Organização 
colectiva  

      

       

       Outro (s): 
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4. Metodologia – Época em curso 

4.1. No processo de treino que situações de exercitação privilegia? 

 1 2 3 4 5 % No 
treino 

Exercícios analíticos       

Jogos pré-desportivos       

Jogo formal       

Espaço       

Tempo       Jogo 
condicionado 

Regras       

2x2       

3x2       

3x3       

4x3       

4x4       

5x4       

5x5       

6x5       

Jogo 
reduzido 

6x6       

       

       Outro (s): 
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