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Resumo 
 

O nosso estudo teve como objectivos construir, aplicar e verificar a eficácia 

de um programa de ensino de Futebol concebido e aplicado no contexto escolar, 

com o intuito de fornecer informações à prática pedagógica e contribuir para a 

consolidação dos conhecimentos sobre o ensino dos jogos desportivos. A sua 

construção inspirou-se nos modelos de ensino dos jogos baseados na sua 

compreensão. Este programa de ensino foi aplicado a uma turma do décimo ano 

de escolaridade (n=20), durante 12 aulas de 45 minutos. Todos os alunos foram 

submetidos a uma avaliação de entrada e de saída, com o intuito de aferir a 

eficácia da unidade de ensino ao nível do conhecimento declarativo. Como 

instrumento de avaliação foi utilizado o teste escrito para aferir o conhecimento 

táctico dos alunos. O conhecimento processual dos alunos (n=4), referente à 

tomada de decisão em acções ofensivas, foi estimado a partir da observação dos 

seus desempenhos, ao longo dos cinco jogos registados. Foram utilizadas as 

mensagens presentes nas opiniões dos alunos face às actividades desenvolvidas 

para aceder às principais revelações do impacto do programa de ensino ao nível 

do domínio afectivo. No indicador criado para aferir o conhecimento táctico os 

alunos melhoraram os resultados entre as duas avaliações. Em todos os 

indicadores criados para a análise do desempenho em jogo os alunos de ambos 

os níveis de desempenho evoluíram positivamente ao longo das avaliações. O 

programa de ensino de Futebol construído contribui para a melhoria da 

consciência táctica e das tomadas de decisão em jogo, bem como do interesse e 

prazer dos alunos na participação em actividades desportivas. Os alunos de nível 

elementar demonstraram ter usufruído do período de instrução, melhorando as 

suas acções ofensivas, essencialmente nos movimentos sem bola. 
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Abstract 
 

The present study’s objectives were to create, use and check the efficiency 

of a Football teaching program conceived to and used on a school context, with the 

intention of supply teaching practice with informations and contribute to consolidate 

games teaching knowledge. Our work was based on the models of teaching games 

for understanding. This teaching program was used on a group of high school 

students (n=20), during 12 sessions of 45 minutes. To check the teaching program 

efficiency on declarative knowledge, all students were submitted to a similar initial 

and final evaluation. One has used a written test as an assessment instrument to 

check the students’ tactical awareness. Regarding the procedural knowledge was 

used the observation of the performance of the students (n=4) in play along five 

registers, to check the decision making of the offensive actions. Regarding the 

affective domain were used the messages on the opinions of the students face to 

the developed activities to recognize the principal revelations of the teaching 

program impact. The indicator used to check the tactical awareness the students 

improved the results between both evaluations. In all the indicators created for the 

performance analysis in play both students’ levels of performance develop 

positively along the evaluations. The Football teaching program built contributes to 

the improvement of the tactic awareness and the decision making in play, as well 

as of the students´ interest and pleasure to the participation on sports activities. 

The elementary level students demonstrated improvements on the instruction 

period, excelling his offensive actions, essentially the off ball movements. 
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Résumé 
 

 Notre étude a comme objectifs de construire appliquer et vérifier l’efficacité 

d’un programme d’enseignement de Football conçut et appliqué au contexte 

scolaire, pour fournir des informations à la pratique pédagogique et contribuer à la 

consolidation des connaissances sur l’enseignement des jeux sportifs. Sa 

construction s’inspire des modèles d’enseignements des jeux sportifs basés dans 

sa compréhension. Ce programme d’enseignement fut appliqué à une classe de 

dixième année, durant 12 leçons de 45 minutes. Tous les élèves ont été soumis à 

une évaluation de départ et de fin, avec l’objectif d’évaluer l’efficacité de l’unité 

d’enseignement au niveau de connaissance déclaré. Comme instrument 

d´évaluation nous avons utilisé un test écrit pour évaluer les connaissances 

tactiques des élèves .La connaissance processuelle des élèves (n=4), en 

référence a une prise de décision pour les actions offensives, fut estimée a partir 

de l’observation de ses performances, au long de cinq jeux enregistré. Ont été 

utilisé les messages présents dans les opinions des élèves face à des activités 

développés pour accéder aux principes révélateurs de l’impact du programme 

d’enseignement au niveau du champ affectif. Dans l’indicateur crée pour évaluer 

les connaissances tactiques les élèves ont améliorés leurs résultats entre les deux 

évaluations. Tous les paramètres créés pour l’analyse de la performance pendant 

le jeu les élèves de différents niveaux de performance ont évolués positivement au 

long des évaluations. Le programme d’enseignement de Football développé 

contribuât à l’amélioration de la conscience tactique et des prises de décisions 

durant le jeu tout comme l’intérêt et le plaisir des élèves a la participation des 

activités sportives. Les élèves du niveau élémentaire ont démontrés avoir tiré profit 

de la période d’instruction en améliorant ses actions offensives essentiellement 

dans les mouvements sans ballon.  

 

MOTS-CLES: ENSEIGNEMENT DES JEUX SPORTIFS, FOOTBALL, MODELS 

D’ENSEIGNEMENT ALTERNATIFS, EDUCATION PHYSIQUE. 
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1. Introdução 
 

A prática desportiva revela-se como algo valioso para a qualidade de vida 

das pessoas das mais diversas idades e condições, designadamente pelos 

benefícios que pode proporcionar ao nível da saúde e condição física, da aptidão 

motora, da integração social, da realização pessoal e vocacional, do prazer e da 

capacitação para compreender e participar na cultura de uma dada comunidade 

de prática desportiva (Graça & Mesquita, 2006). 

No entanto, nos nossos dias, o enquadramento do desporto na escola, 

através da disciplina de Educação Física, não se faz sem alguma dificuldade, com 

críticos e adeptos da presença deste na escola, esgrimindo vários argumentos, 

que não raramente, se identificam com uma visão restritiva e, muitas vezes, 

caricatural ou ingénua da prática (Graça, 2004c). 

 A abordagem do Futebol na escola não escapa a este panorama, sendo 

muitas vezes diminuído erradamente o seu potencial educativo. Efectivamente, 

têm recaído sobre o Futebol uma série de críticas desajustadas e análises 

lineares, tendo como referencial a alta competição (Garganta, 1985). Alguns dos 

erros mais frequentes que se cometem na formação das crianças e jovens 

praticantes de Futebol reportam-se (Garganta, 2006): (i) ao recurso a métodos 

convencionais para ensinar as técnicas do Futebol, em detrimento do ensino do 

jogo baseado na compreensão; (ii) repetição exagerada de exercícios analíticos, 

tornando a aprendizagem monótona e desmotivante; (iii) carência de correcções 

oportunas e pertinentes, durante a execução dos exercícios, e débil conhecimento 

das repercussões adaptativas dos exercícios ministrados; (iv) responsabilização 

excessiva e repressão do erro, desencorajando a tentativa e a descoberta. 

Em direcção oposta, Mesquita e Graça (2006) alegam que o ensino dos 

jogos desportivos deve ser entendido, sobretudo, como uma competência cultural 

alicerçada no conhecimento, na compreensão e na identificação com o sentido e 

os valores imanentes da actividade desportiva. 
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Segundo os mesmos autores (2006), os modelos de ensino do jogo 

desempenham um papel crucial, porque oferecem uma estrutura que permite 

conjugar o conhecimento do conteúdo com a perspectiva pedagógica de 

propósitos e processos de ensino e aprendizagem, papeis do professor e alunos, 

características das tarefas e das relações sociais na aula. 

Como defende Graça (2007), para ser educativo e emancipador o ensino 

dos jogos tem que conduzir a uma melhoria da capacidade de jogar, de entender e 

de fruir o jogo, ou seja, a uma melhoria da relação com a situação de jogo e com 

os intervenientes (cooperação, oposição, autonomia, interdependência). Com este 

desígnio procuraremos no presente estudo construir um modelo de ensino que se 

coadune com as características dos alunos e que promova uma aprendizagem 

enriquecedora ao nível dos domínios cognitivo-motor e sócio-afectivo. O modelo 

de ensino de Futebol que propomos é baseado nas ideias dos modelos de ensino 

dos jogos para a compreensão (Bunker & Thorpe, 1982), de educação desportiva 

(Siedentop, 1994) e de competência para o ensino dos jogos de invasão (Musch et 

al, 2002). 

O primeiro capítulo deste trabalho, a revisão da literatura, debruça-se sobre 

as diferentes abordagens pedagógicas do Futebol na escola. No segundo ponto 

procurámos aprofundar o nosso conhecimento acerca do jogo desportivo que 

pretendemos ensinar. Seguidamente, passámos à descrição dos três modelos de 

ensino acima referidos. E por fim, incidimos o estudo sobre os instrumentos da 

avaliação da aprendizagem desenvolvidos com base nos modelos de ensino para 

a compreensão do jogo. 

O início do capítulo de Metodologia é dedicado à sistematização dos 

objectivos gerais e específicos do trabalho, à formulação de hipóteses principais e 

secundárias, bem como à apresentação de algumas das limitações do nosso 

estudo. Nos pontos seguintes é descrita a metodologia empregue, através da 

descrição do programa de ensino de Futebol aplicado, tal como a caracterização 

da amostra, dos métodos e instrumentos utilizados, a recolha dos dados, os 

procedimentos de análise e a fiabilidade dos dados. 
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No que respeita à apresentação dos resultados, procurámos expor de forma 

compilada a informação recolhida. A organização deste capítulo distingue-se em 

três pontos: (1) a informação referente à aplicação dos testes escritos; (2) a 

informação traduzida da observação do desempenho dos alunos em situação de 

jogo; e (3) a informação extrapolada da opinião dos alunos face às actividades 

desenvolvidas. 

O quarto capítulo é relativo à discussão dos resultados, onde apresentámos 

os principais resultados, procedemos à sua interpretação e os confrontámos com 

resultados de outros estudos. 

No quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões do estudo. 

No último capítulo sugerem-se direcções futuras para a investigação na 

temática deste estudo. 

Os dois últimos pontos do trabalho dizem respeito às referências 

bibliográficas e aos anexos. 
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2. Revisão da Literatura 
 
2.1 O Estado da Arte na Escola 
 

 Como reiteram Garganta e Pinto (1995), o Futebol é inequivocamente um 

fenómeno de elevada magnitude no quadro da cultura desportiva contemporânea. 

Dada a relevância que o desporto, em particular o Futebol, desfruta na 

nossa sociedade, não podemos ignorar a influência que este poderá gerar na 

formação integral dos alunos. No entanto, é de constatar a existência de 

significativas resistências ao nível do reconhecimento do potencial educativo e 

formativo que esta modalidade, enquanto matéria de ensino, encerra (Garganta 

1985; Garganta & Pinto, 1995). Assim, revela-se importante que a sua abordagem 

na escola se coadune com os objectivos gerais que a Educação Física se propõe 

alcançar, desenvolvendo nas crianças e jovens autonomia na aprendizagem e a 

criação de hábitos saudáveis de prática desportiva sustentáveis. Para que tal 

aconteça será necessário que os alunos se envolvam no processo interactivo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, que o modelo de ensino adoptado e 

operacionalizado pelo professor se centre nos alunos como corpo/matriz do 

próprio processo de formação e educação. Assim sendo, a nossa preocupação 

primordial cruza-se com a reflexão de Garganta (2006, pp. 314) quando expõe: 

 
“Sendo que o processo de aprendizagem/treino visa induzir alterações 

comportamentais e atitudinais nos praticantes, o problema central que se coloca é o de 

saber como viabilizar uma formação eficaz baseada na compreensão e na harmonização 

das capacidades e habilidades para treinar e jogar”.  

 

Mas, não raras vezes, o Futebol tem sido “maltratado” na escola devido à 

imagem social que possui, levando alguns professores de Educação Física à 

adopção de atitudes extremistas (Garganta, 1985): 
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- Ora se cai na «Futebolização» da Educação Física, fazendo os alunos 

jogar, sem qualquer orientação, durante a quase totalidade do ano lectivo. 

 

 - Ora se adopta a negação completa da prática desta modalidade na 

escola, alegando que os alunos jogam muito Futebol fora dela e, portanto, 

necessitam mais de aprender outros jogos. 

 

 Ambas as perspectivas acima referidas pecam pela incoerência, na medida 

em que se desviam de um ensino do Futebol com qualidade e significativo, assim 

como se afastam dos interesses e motivações dos alunos. O inconformismo face a 

esta realidade franqueia a necessidade de uma correcta abordagem no ensino dos 

jogos desportivos, nomeadamente do Futebol, nas aulas de Educação Física, 

através da adopção de metodologias didáctico-pedagógicas adequadas às 

características do contexto de prática e às capacidades e níveis de desempenho 

dos alunos. Devido às inúmeras limitações temporais, espaciais, físicas e 

humanas com que se depara o professor de Educação Física no desenrolar das 

suas funções, emerge a importância de procurar os meios e métodos de ensino 

que promovam um processo de ensino-aprendizagem eficaz. De acordo com 

Garganta (1985, 1995), existem, em geral, três formas didáctico-metodológicas de 

abordar o ensino do jogo nos jogos desportivos colectivos que, ao utilizarem 

processos diferentes, originam, como é óbvio, diferentes produtos de 

aprendizagem. Sendo estas:  

  

• Forma Centrada nas Técnicas: caracteriza-se por uma abordagem 

analítica das habilidades técnicas e posterior passagem para o jogo formal. 

• Forma Centrada no Jogo Formal: caracteriza-se pela exclusiva 

utilização do jogo formal. O jogo não é condicionado nem decomposto e a 

técnica surge para responder a situações globais não orientadas. 

• Forma Centrada nos Jogos Condicionados: caracteriza-se por uma 

abordagem do jogo através da sua modificação e adaptação às 
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características e nível de jogo dos alunos. O jogo é decomposto em unidades 

funcionais ensinadas de acordo com uma lógica sequencial de complexidade 

crescente, onde os princípios de jogo regulam a aprendizagem. 

 

A abordagem analítica, vincada pela fragmentação do jogo, centra-se quase 

que exclusivamente na exercitação dos elementos técnicos de modo fechado, 

portanto descontextualizado, originando “acções estereotipadas e mecanizadas” 

(Garganta, 1985, pp. 100). Só depois então, pode surgir o jogo formal, quase 

sempre relevado a uma espécie de prémio no final da sessão (Veleirinho, 1999). 

Por outro lado, a concepção global de ensino dos jogos desportivos colectivos 

descarta qualquer tipo de fragmentação. Esta forma de abordagem centrada no 

jogo formal pretende responder aos aspectos da motivação dos alunos, 

aumentando o tempo destinado ao jogo. Porém, a afirmação prática desta 

abordagem não revela qualquer cuidado metódico ou pedagógico (Veleirinho, 

1999). Nesse contexto, os alunos são submergidos pela enorme complexidade do 

jogo formal, acarretando que os menos capazes sejam segregados da prática 

efectiva, podendo gerar um clima de exclusão social. Contudo, a própria oposição 

às concepções analítica e global parece concorrer para o desenvolvimento de 

novas propostas metodológicas, passando a ser consideradas tanto pela actuação 

de profissionais de Educação Física nas escolas como por autores que tratam a 

questão do ensino dos jogos desportivos colectivos (Veleirinho, 1999). 

Na revisão da literatura publicada sobre o ensino e aprendizagem na 

educação física, Gréhaigne et al (1999) reconheceram diversas perspectivas 

didáctico-pedagógicas que o professor pode adoptar no ensino dos jogos 

desportivos (Figura 1). Enquanto, a visão tradicional do ensino dos jogos 

desportivos visa assegurar, primeiro, em contextos isolados, o domínio de um 

reportório de habilidades técnicas vistas como fundamentais para a prática da 

actividade, e segundo, a introdução progressiva nos aspectos tácticos em 

contextos de jogo (Gréhaigne et al, 1999). A visão de ensino dos jogos desportivos 

para a sua compreensão propõe que a prioridade deve ser dada ao entendimento 



Revisão da Literatura 
_______________________________________________________________________________ 

 8

e aprendizagem dos aspectos tácticos relacionados com o jogo desportivo e as 

habilidades técnicas específicas são exercitadas quando a sua necessidade é 

percebida pelos estudantes (Werner et al, 1996). 

 
   Centrado no conteúdo 

Conteúdo  Reprodução de soluções predefinidas     Conteúdo 

 

 

Transposição    Aprendizagem    Aprendizagem           Transposição 

Didáctica    da táctica e     da técnica  Didáctica 

     estratégia1 

 

Alunos    Construção de respostas e       Alunos 

consolidação de respostas apropriadas      

   Centrado no aluno 
 

Figura 1. Perspectivas didácticas à disposição do professor (adaptado de Gréhaigne et al, 1999). 

 

Na Figura 1, o eixo central das abcissas concerne ao foco da aprendizagem 

dos jogos desportivos na táctica ou na técnica. O eixo central das ordenadas 

refere-se ao uso da instrução indirecta ou directa. Todavia, não obstante as 

inclinações didácticas do professor, o conteúdo a abordar deve ser transformado 

em conhecimento pedagógico do conteúdo (transposição didáctica), prezando as 

características dos alunos. O processo de transposição didáctica pode ser descrito 

como: (a) a transposição do conhecimento teórico para conhecimento ensinável 

(didáctico) e (b) a transposição do conhecimento ensinável (didáctico) para o 

conhecimento ensinado efectivamente (Gréhaigne et tal, 1999). Este conceito 

parece-nos semelhante à definição de Shulman (1987) de conhecimento 

pedagógico de conteúdo, o qual resulta da transformação do conhecimento da 

                                                 
1 Segundo Gréhaigne e Godbout (1995), nos jogos desportivos colectivos, em particular no Futebol, a 
estratégia refere-se aos elementos discutidos antecipadamente no sentido da equipa se auto-organizar no jogo. 
A táctica é a adaptação pontual a novas configurações de jogar e à circulação da bola, isto significa antes de 
mais uma adaptação à oposição. 
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matéria de ensino por referência ao conhecimento pedagógico e didáctico geral e 

ao conhecimento das características peculiares dos contextos directamente 

relacionados com a escolaridade. Contudo, parece-nos plausível a declaração de 

Metzler (2000), segundo o qual é provável que a instrução seja mais efectiva, 

segura e agradável se o conteúdo for considerado equitativamente com outros 

factores, tais como: os objectivos de aprendizagem, o contexto e ambiente de 

ensino, o estádio de desenvolvimento e prontidão do aluno, as preferências de 

aprendizagem dos alunos, as prioridades dos domínios de aprendizagem, a 

estrutura da tarefa e os seus padrões de organização, a avaliação da 

aprendizagem e a avaliação do ensino. 

O ensino dos jogos desportivos colectivos direccionado para a 

aprendizagem dos conteúdos tácticos leva-nos, necessariamente, a considerar o 

uso de estilos de instrução indirecta e (ou) directa no processo de ensino-

aprendizagem. Podendo estas abordagens ser sumariadas pelo seguinte 

(Gréhaigne et al, 1999): 

 

• Propor aos alunos a reprodução de habilidades tácticas que se aplicam a 

uma situação específica. Esta opção reporta-se à instrução directa, sendo típica 

de uma abordagem de ensino centrada no conteúdo. 

• Propor aos alunos a descoberta de habilidades tácticas que se aplicam 

numa situação específica. Esta opção pode ser associada ao estilo de instrução 

indirecta, combinando a abordagem centrada no conteúdo e no aluno. 

• Propor aos alunos a construção de habilidades tácticas apropriadas aos 

próprios que se apliquem a uma situação específica. Esta opção refere-se 

também à instrução indirecta, considerando que o conhecimento construído 

pelo aluno resulta da interacção entre a sua actividade cognitiva e a realidade 

(Gréhaigne & Godbout, 1995). 
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2.2 O jogo em si 
 
A natureza “rebelde” do jogo de Futebol resulta da sua complexidade 

emergente do emaranhado de (re)acções que os seus intervenientes manifestam 

em interacção recíproca, condicionados pelo contexto mutável e imprevisível. 

Como explanam Gréhaigne e Guillon (1992) a essência dos jogos desportivos 

colectivos pode ser atestada por uma relação de oposição, em que cada uma de 

duas equipas deve coordenar as suas acções para recuperar, conservar e mover 

a bola para, desta forma, transportá-la para a zona de finalização e efectivamente 

finalizar. 

Como ilustra a Figura 2, o desafio dos jogos desportivos de invasão pode 

ser expresso, em poucas palavras, pelo seguinte: a ideia de cada jogador é 

cooperar com os companheiros em ordem a superar a oposição dos adversários, 

seja enquanto ataca (mantendo o equilíbrio defensivo em mente) ou quando 

defende (estando preparado para atacar) (Gréghaigne et al, 1997; Gréhaigne et al, 

1999). 

 
Ataque       Defesa 

 
             Realização   Conservação da bola               Recaptura da bola            Impedir a finalização 
    Aspectos ofensivos      Aspectos defensivos  Aspectos ofensivos  Aspectos defensivos 

 

                                                                                            Defensivo 
                        Ofensivo 

Figura 2. Princípios gerais dos jogos desportivos colectivos (adaptado de Gréhaigne et al, 1997). 

 

Neste tecido, o jogo exprime-se no decorrer da sua realização por se 

estabelecerem relações de cooperação entre os elementos da mesma equipa e de 

adversidade com os elementos da equipa concorrente, pelo que os jogadores 

deverão saber agir em conformidade com os vários cenários, nomeadamente 

quando a equipa tem a posse da bola, quando os oponentes possuem a bola, e 
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quando acontece uma mudança de posse de bola (Garganta, 2006). Esta 

permanente relação de sinal contrário, entre as equipas em confronto, impõe 

mudanças interpolares de comportamentos e atitudes, de acordo com o objectivo 

do jogo e com as finalidades de cada fase ou situação (ataque ou defesa ou 

transições) (Garganta & Pinto, 1995). Perante este facto Gréhaigne et al (1997) 

definem a relação de oposição como a conexão antagonista existente entre vários 

jogadores confrontados pela virtude de determinadas regras de jogo que 

determinam um padrão de interacção.  

No seu contínuo aprofundamento do estudo do Futebol, Garganta (2005) 

actualizou o enquadramento do jogo de Futebol à luz das teorias dos sistemas 

dinâmicos: 

 
“O Futebol, porque decorre da natureza do confronto entre dois sistemas dinâmicos – as 

equipas – caracteriza-se pela sucessiva alternância de estados de ordem e de desordem, 

estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade. Dado que se trata de situações de mudança 

de final aberto, o raciocínio eficaz parece estar mais relacionado com a descoberta de novos 

significados e o desenvolvimento de novas perspectivas. (…) A perspectiva de abordagem dos 

sistemas dinâmicos, (…) porque se centra no estudo de múltiplas variáveis interdependentes, 

parece revelar-se mais consentâneo com a natureza do fenómeno em causa (pp. 184-185) ”. 

 

Do ponto de vista sistémico, podemos considerar, entre outros, dois níveis 

organizacionais principais (Gréhaigne et al, 1999): a partida, relativo à relação de 

oposição entre as duas equipas envolvidas, e a equipa, relativo à rede de 

competências entre os jogadores envolvidos. Nesta órbita, podemos identificar 

dois grandes sistemas em confronto, as equipas, que exibem a capacidade de se 

auto-organizarem e de se auto-transformar, comportando-se como unidades 

organizadas com uma rede de processos de auto-produção e auto-transformação 

de comportamentos dos seus componentes (Garganta & Gréhaigne, 1999).  

Perante uma dada situação de jogo, cada jogador privilegia determinadas 

acções em detrimento de outras, estabelecendo uma hierarquia de relações de 

exclusão e de preferência, com implicações no comportamento da equipa 
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enquanto sistema (Garganta & Gréhaigne, 1999). Assim, a equipa constitui uma 

totalidade em permanente construção (adaptação), na qual as acções pontuais, 

mesmo que aparentemente isoladas, influem no comportamento colectivo. Trata-

se de uma actividade colectiva, que consiste numa rede de interacções complexas 

de cooperação e oposição, integrando distintos níveis de organização (Gréhaigne, 

1992). Resultando a optimização de um sistema, num dado momento, da 

confluência de distintos níveis de organização dos demais sistemas que o 

compõem (Garganta & Gréhaigne, 1999). 

Assim sendo, devido à riqueza de situações que o jogo proporciona, esta 

modalidade constitui um meio formativo por excelência, na medida em que a sua 

prática, quando devidamente orientada, induz o desenvolvimento de competências 

nos domínios do saber, saber fazer e saber estar (Garganta, 1985; 1995; 2006). 

O jogo assume-se desta forma como ponto de referência para a intervenção 

do professor no ensino do Futebol, na medida em que o primeiro problema que se 

coloca ao praticante é sempre de natureza táctica, pois este deve saber o que 

fazer, para poder resolver o problema subsequente, o como fazer, seleccionando 

e utilizando a resposta motora mais apropriada (Garganta & Pinto, 1995). Neste 

sentido, Garganta e Araújo (2005) referem a necessidade de identificar e 

manipular os constrangimentos mais relevantes para que as acções e decisões 

tenham maior eficácia. Em consequência, torna-se relevante desenvolver 

competências que transcendam a execução motora propriamente dita e valorizem 

as capacidades relacionadas com as estratégias que monitorizam a percepção da 

informação e a tomada de decisão (Garganta, 2007). No entanto, Garganta 

(2005), em referência aos estudos desenvolvidos pelo neurobiologista António 

Damásio2, adverte para o facto de que a pretensão de explicar o comportamento 

como produto único da relação directa entre percepção e acção, subalterniza o 

papel da memória e das representações e descura a pertinência do raciocínio por 

analogia, tão importante para agir em contextos abertos de confronto directo e 

participação simultânea, característicos do jogo de Futebol. Neste entendimento 
                                                 
2 Para um melhor entendimento consultar: Damásio (2002), em O Sentimento de Si. 
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da abordagem dinâmica da acção táctica, o professor deve construir situações de 

aprendizagem específicas que provoquem a estimulação das capacidades 

perceptivas e decisionais, em contextos com várias possibilidades de acção e 

constrangimentos diversos. Para compreender o jogo, os alunos devem ser 

capazes de organizar as acções em função do contexto (Garganta, 2007), isto 

porque a consciência táctica e a performance estão fortemente ligadas, podendo 

este fenómeno ser denominado por “conhecimento na acção” (Gréhaigne & 

Godbout, 1995, pp.495), assim como refere Greco (2004), uma cogni(a)cção. 

Tendo em conta que a especificidade da prática está particularmente 

implicada durante as fases iniciais da aprendizagem, os exercícios criados pelo 

professor devem ter uma ligação íntima com a situação de jogo, ou seja, como a 

percepção e o movimento são inseparáveis e especificamente acoplados, o que 

deve ser aprendido durante a prática é a acoplar a informação e o movimento, 

reforçando a autonomia do jogador no jogo (Savelsbergh & Kamp, 2005). Caso 

contrário, se a informação visual disponível durante a situação de aprendizagem 

não corresponder à informação disponível durante o jogo, o acoplamento 

relevante entre informação e movimento (habilidade aprendida) não será 

estabelecido e a prática terá pouco significado. Para que este entendimento 

confira significado à organização da prática, o professor deve criar um conjunto de 

condições que leve o aluno a ficar afinado3 a um acoplamento específico de 

informação-movimento (Savelsbergh & Kamp, 2005), ou seja, o professor em vez 

de forçar o aluno a realizar um movimento, deve antes criar um contexto facilitador 

de possibilidades que induza o aluno a perceber e adoptar o comportamento 

desejado para responder com sucesso aos constrangimentos apresentados. A 

especificidade da prática continua a ser uma peça basilar na organização do 

processo de ensino-aprendizagem nas suas fases mais avançadas, pois o 

acoplamento original forma os alicerces para a emergência de novos 

acoplamentos (Savelsbergh & Kamp, 2005). Respeitante à progressão da 

complexidade, a construção de ambientes de aprendizagem em condições 
                                                 
3 Afinar significa ficar sensível a uma informação particular. 
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diversas leva o aluno a explorar novos acoplamentos informação-movimento, 

tornando o seu desempenho mais flexível, ou seja, capaz de adaptar-se às 

condições variáveis deparadas. 

Numa abordagem curricular devemos contemplar as características e 

princípios comuns aos diferentes jogos desportivos colectivos através de uma 

articulação didáctica a nível vertical e horizontal (Garganta, 1995). No entanto, no 

ensino do Futebol importa sobretudo atender à especificidade deste jogo, 

circunscrevendo os traços estruturais e funcionais (dimensões do terreno de jogo 

e número de jogadores; duração do jogo; controlo da bola; frequência das 

concretizações; colocação dos alvos; terreno de jogo; e princípios gerais e 

específicos do jogo) que evidenciem a sua singularidade enquanto jogo, no 

sentido de viabilizar a identificação dos conteúdos, melhor orientar a definição dos 

objectivos e adequar a selecção dos respectivos meios (Garganta & Pinto, 1995). 

Partindo da ideia de que o processo de ensino deve pautar-se pela eficácia, isto é, 

pela capacidade de produzir os efeitos pretendidos, torna-se imprescindível a 

existência de referenciais, ou seja, um corpo de ideias (modelos de jogo) e 

princípios, que expressem os aspectos a que se atribui maior importância e que 

orientem a intervenção de quem ensina e a acção de quem aprende (Garganta, 

1985). Dos momentos iniciais da prática do Futebol até aos mais elevados níveis 

de performance, o jogo vai apresentando sucessivas configurações de referência 

que, uma vez racionalizadas, permitem construir os designados modelos de jogo. 

Neste registo, Garganta (2007) veicula a necessidade de se perfilarem os tipos de 

problemas que cada jogo suscita, dado que a sua explicitação permitirá 

caracterizar o nível dos alunos, estabelecer metas para as aprendizagens, avaliar 

a evolução dos alunos e avaliar a eficácia do programa. O desenvolvimento destas 

ideias deve estar sempre norteado pelo nível de experiência dos alunos, a sua 

idade, os níveis de desenvolvimento motor e cognitivo (Garganta, 2006). 

Deste modo, tendo a Educação Física como pretensão que os alunos 

atinjam determinados objectivos, o processo de ensino-aprendizagem deve ser 

orientado e pautado para esse fim por profissionais competentes, inserindo-se 
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neste processo um problema pedagógico, didáctico, metodológico (Bento, 1985). 

Devemos, antes de mais, encarar o ensino como uma actividade cujo desígnio 

primordial é fomentar ou ajudar alguém a aprender algo tido como valioso para a 

sua formação integral, as suas possibilidades de compreensão e de acção no 

mundo (Graça & Mesquita, 2006).  

Em jeito de alerta, Garganta (2006), em consonância com os propósitos 

essenciais da Educação Física, declara que, para além de todas as metodologias 

e dos princípios adoptados, a busca do prazer pela prática e pelo jogo deve ser 

uma preocupação da qual não se deve abdicar, sob pena de se comprometer a 

eficácia e a continuidade da prática desportiva de crianças e jovens. O prazer da 

prática desportiva, para além de incutir hábitos de actividade física saudáveis 

duradouros, poderá também representar a pedra basilar para que os alunos 

alcancem outro famigerado ideal da Educação Física, o desenvolvimento da 

autonomia na aprendizagem, uma consciência desportiva consistente e coerente. 
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2.3 Modelos de ensino alternativos 
 
2.3.1 Modelo de ensino dos jogos para a compreensão 
 

Em 1982, Bunker e Thorpe, por via das preocupações resultantes da 

reflexão no domínio dos estilos de ensino vigentes na Educação Física, 

conceberam a espinha dorsal do Teaching Games for Understanding (TGfU) 

fundamentada nos problemas decisionais apresentados na prática do jogo: “o que 

fazer?” e “quando fazer?”. 

 

 Tal como Bunker e Thorpe (1982), acreditamos que a tendência dos 

métodos de ensino “tradicionais” para concentrarem a sua atenção nas respostas 

ao nível das habilidades motoras (técnica), convertendo-as num fim em si 

mesmas, negligencia a sua especificidade interpretativa e funcional no contexto do 

jogo. Por seu lado, o modelo de ensino dos jogos para a compreensão estima que 

uma abordagem que enfatize as considerações tácticas no jogo promoverá o 

envolvimento das crianças enquanto são ajudadas e encorajadas a tomar 

decisões correctas baseadas na consciência táctica desenvolvida (Bunker & 

Thorpe, 1982; 1986). Desta forma, o desenvolvimento da consciência táctica 

faculta ao aluno a capacidade de interpretar os princípios gerais e específicos do 

jogo de forma a tomar decisões adequadas acerca de “o que fazer?” e “como o 

fazer?” no encadeamento de jogo. 

 

O ensino da técnica surge subordinado à compreensão táctica do jogo, 

garantindo que a aprendizagem das habilidades se realize de forma 

contextualizada (Graça et al, 2003). Este modelo coloca o aluno perante 

situações-problema sob a necessidade de encontrar a solução mais eficaz, onde a 

tomada de decisão assume uma crucial importância e onde o desenvolvimento 

das habilidades do jogo ocorre dentro do seu contexto ecológico como meio para 

a progressão da capacidade de jogo dos alunos. A natureza das habilidades do 
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jogo é aberta dado que são as contingências particulares manifestadas em cada 

momento do jogo que condicionam o tempo e o espaço para a sua realização 

(Graça, 1995). Daqui emanam duas ordens de problemas: os problemas da 

resposta adequada à situação (o quê, o quando e o porquê) e os problemas 

relativos à realização da resposta motora (o como) (Graça, 1995). 

 

O modelo original do ensino dos jogos para a compreensão (Bunker & 

Thorpe, 1982) é composto por seis fases (Figura 3), que configuram as tarefas de 

ensino e aprendizagem, numa sequência objectivada para alcançar performances 

superiores no jogo.  

 

 
 

Figura 3. Modelo de ensino dos jogos para a compreensão (adaptado de Bunker & Thorpe, 1982) 

 

Dada a versão formal dos jogos desportivos ostentarem uma complexidade 

táctica desajustada à iniciação, o processo de ensino-aprendizagem principia com 

a apresentação de uma forma modificada de jogo (Game Form), adaptada ao 

estádio de desenvolvimento em que o aluno se encontra e ao seu nível de 

experiência desportiva anterior (Bunker & Thorpe, 1982, 1986). Isto significa que é 

o repertório motor do aluno que define qual a forma de jogo mais adequada (Kirk & 

McPhail, 2002; Mesquita, 2006). Como advoga Graça (2007), o TGfU “é um 

modelo centrado no jogo e no aluno, por isso mesmo tem como ponto de partida 
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absolutamente fundamental a escolha da forma de jogo (…) cujas dificuldades 

técnicas inerentes não sejam de todo impeditivas de o aluno encarar a situação de 

jogo de uma forma inteligente, i.e., seja capaz de interpretar as situações, de 

perceber possibilidades de acção e de agir com intencionalidade, tendo em vista 

os objectivos do jogo” (pp.8). 

O professor, através da manipulação das condicionantes estruturais e 

funcionais do jogo tem como propósito facilitar a ocorrência de êxito, determinando 

o espaço das contingências do jogo e tem uma intencionalidade didáctica ao 

condicionar o espaço de acção, o tempo de actuação e as acções a desenvolver 

(Mesquita, 2006). 

 A segunda fase prevê a apreciação das regras do jogo (Game Apreciation) 

e das implicações que estas transportam para a forma de jogar de forma a garantir 

o êxito no jogo. Sendo, portanto, relevante referir que são as regras adoptadas 

que moldam a forma de jogo apresentada (Bunker & Thorpe, 1982, 1984). Deste 

modo, a configuração da forma de jogo terá implicações ao nível dos princípios 

tácticos a serem empreendidos e consequentemente ditará o repertório de 

habilidades motoras requeridas para o sucesso das acções no jogo. 

 Posto isto, a terceira fase alude à identificação e percepção dos problemas 

tácticos patenteados no jogo, visando a consciencialização táctica (Tactical 

Awareness) dos alunos. Nesta fase, o ensino incidirá na compreensão da lógica 

dos princípios tácticos gerais e específicos a abordar (Graça, 2003), confrontando 

os alunos com situações-problema (problemas tácticos) que desafiam a sua 

capacidade de compreender e actuar no jogo em sintonia com os princípios de 

jogo inculcados. 

 No que respeita à quarta fase, os alunos são encorajados a tomar as 

decisões tácticas (Decision Making) apropriadas no contexto de jogo, 

desenvolvendo a sua capacidade de leitura e interpretação das situações de jogo. 

Através da informação dimanante do jogo o aluno procura actuar de forma 

profícua sob a alçada dos princípios de jogo aprendidos anteriormente e das 

possibilidades de acção apresentadas.  
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  A quinta fase avança em consequência da anterior dada a necessidade do 

aluno tornar as suas tomadas de decisão proficientes através do aperfeiçoamento 

das habilidades motoras requeridas face às contingências variáveis de cada 

situação particular do jogo. 

 A sexta e última fase visa a consolidação da competência do jogador por 

via da qualidade do jogo praticado, possibilitando a progressão para uma forma de 

jogo modificada de complexidade superior.  

 
Quadro 1. Sistema de classificação dos jogos desportivos (adaptado de Almond, 1986). 

 
Menor complexidade      Maior complexidade 

 

Alvo 

 

Batimento/Campo 

 

Rede/Parede 

 

Território 

Arco Basebol Badmington Basquetebol 

Snocker Cricket Voleibol Futebol 

Bowling Softball Squash Rugby 

… … … ... 

 

A operacionalização do TGfU rege-se por quatro princípios pedagógicos 

essenciais: 

 

1. Amostragem. A experiência dos jogos desportivos deverá ser uma 

experiência contínua ao longo da vida escolar, que confira uma progressão 

equilibrada (Ricardo, 2005). Com este desígnio, Almond (1986) categorizou os jogos 

desportivos num sistema de classificação (Quadro 1) de forma a orientar os 

professores na hora de seleccionar o espectro de conteúdos a abordar. Assim, com o 

intuito de facilitar o transfere da compreensão de problemas tácticos similares do 

ponto de vista estrutural e funcional, comuns a diversas modalidades (Butler, 1997), 

a elaboração do programa da disciplina de Educação Física deve realizar uma 

amostragem criteriosa dos tipos de jogos seleccionados para cada ano de 
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escolaridade, ponderando a sua articulação horizontal e vertical do currículo da 

Educação Física (Ricardo, 2005). 

2. Representação. O jogo caracteriza-se na sua essência por possuir uma 

natureza indivisível, isto quer dizer que embora o professor ao propor a forma de 

jogo possa alterar as variáveis estruturais e funcionais do jogo (regras do jogo, 

espaço de jogo, número de jogadores, etc.), deve fazê-lo com o cuidado de nunca 

perverter a sua identidade formal, ou seja as suas qualidades indivisíveis. Ao 

professor requer-se, então, a flexibilidade intelectual para manipular a complexidade 

das situações de aprendizagem (problemas tácticos) em conformidade com o 

conhecimento e capacidade dos alunos, assim como com o grau de dificuldade das 

acções motoras requisitadas. Com isto, a forma de jogo modificada revela-se 

acessível à compreensão por parte dos alunos contribuindo para uma aprendizagem 

significativa. 

3. Exagero. Quando o professor pretende focar em especial o ensino de um 

determinado princípio ou subprincípio de jogo pode recorrer à exacerbação de certos 

aspectos críticos apresentados na situação de aprendizagem com o intuito de 

enfatizar as acções/decisões tácticas e habilidades técnicas pretendidas para 

desenvolver nos alunos a sua competência como jogador. A modificação por exagero 

conduz os alunos a focarem a sua preocupação em determinados eventos, pela 

eliminação ou redução da ocorrência de outros imprevisíveis, que aconteceriam em 

ambientes de jogo não condicionado (Ricardo, 2005). Isto exige do professor um 

tratamento didáctico dos conteúdos, de forma a enfatizar o que em determinado 

momento se revela essencial para entender o problema táctico suscitado e 

possibilitar o desencadear da tomada de decisão apropriada ao cenário de jogo no 

momento (Mesquita et al, 2002). 

4. Complexidade Táctica. Griffin et al (1997) defendem que, depois do 

professor identificar os problemas tácticos relevantes de cada jogo desportivo e 

correspondentes acções tácticas e habilidades técnicas específicas para os 

solucionar, impõe-se a tarefa de assegurar que a complexidade táctica da forma de 

jogo modificado corresponda ao estádio de desenvolvimento dos alunos. Assim, 
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poderemos apresentar um problema táctico em sucessivos estádios de 

desenvolvimento e a partir desta perspectiva torna-se apropriado agregar a 

complexidade da compreensão do jogo com o desenvolvimento da consciência 

táctica (Ricardo, 2005). Isto é, o professor deve gerir o processo de ensino-

aprendizagem com o cuidado de ajustar continuadamente o grau de complexidade 

dos problemas tácticos à capacidade táctico-técnica dos alunos, em acordo com o 

estádio de desenvolvimento maturacional em que se encontram. Nesta medida, o 

professor garante a oportunidade de participação de todos os alunos e a progressão 

da qualidade de jogo à medida que mantém os alunos envolvidos e motivados para 

alcançarem novos desafios. Por conseguinte, a cada nível de complexidade 

corresponderão formas modificadas de jogo adequadas. 

 

As formas de jogo devem ser apresentadas aos alunos de modo a 

possibilitar uma participação com sucesso. Para o efeito, o professor privilegia 

situações de aprendizagem com o potencial de fornecer aos alunos uma educação 

holística que promova o enriquecimento nos domínios social, motor e cognitivo 

(Dyson et al, 2004). Deste modo, a ênfase centra-se numa aprendizagem activa 

que envolva os processos de tomada de decisão, interacção social e 

entendimentos cognitivos para os alunos. 

Segundo vários autores (Dyson et al, 2004; Graça et al, 2003; Graça et al, 

2007; Griffin et al, 1997; Griffin et al, 2005; Ricardo, 2005; Werner et al, 1996), o 

TGfU patenteia benefícios extremamente valiosos para uma aprendizagem 

significativa. Os referidos autores defendem que a abordagem por via do jogo ou 

formas de jogo modificadas desperta o interesse e entusiasmo dos alunos, 

envolvendo-os na prática efectiva. Desta forma, consideram a motivação como um 

factor preponderante na estrutura do modelo. Assim, os alunos melhoram a sua 

competência como jogador a partir da melhoria da compreensão do jogo e, 

simultaneamente, adquirem autonomia em relação ao professor nas tomadas de 

decisão e na participação no jogo. Por fim, os mesmos autores somam outro 

benefício que se prende com a possibilidade dos alunos poderem transferir a sua 
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compreensão e execução entre os vários jogos desportivos com as mesmas 

características. Ao classificarmos os jogos desportivos em categorias que contêm 

problemas tácticos similares, possibilitamos o ensino dos conceitos do jogo de 

maneira a que os alunos possam transferi-los para jogos estruturalmente e 

funcionalmente semelhantes, reduzindo o tempo necessário para se tornarem 

jogadores proficientes em diversos jogos desportivos. 

O processo de ensino-aprendizagem com o epicentro localizado no aluno 

(sujeito) e no jogo (contexto) compromete o modelo de ensino dos jogos para a 

compreensão com a perspectiva construtivista sobre o papel do aluno, colocando-

o numa posição de construtor activo das suas aprendizagens (Graça et al, 2003). 

Nesta perspectiva, o conhecimento e a compreensão são construídos pelo sujeito 

que o modela. Posto isto, não faz sentido ensinar nada que não seja sentido pelo 

aluno como necessário para a sua competência no jogo, logo como afirma 

Mesquita (2006) não faz sentido ensinar técnicas que excedam as necessidades 

ao nível táctico.  

Joy Butler e Barbara McCahan (2005, pp.35) fundamentam esta suposição 

inerente ao modelo de ensino do jogo para a compreensão: 

 

“The educational philosophy underlying the TGfU model is based on constructivism. This 

learning theory advocates that comprehension and meaning be built gradually using experiences 

and contexts that help students become willing and able to learn. Constructivism uses problem 

solving tasks, groups, and sharing activities to provide learning that can be structured around basic 

concepts.” 

 

Em síntese, O TGfU alicerça-se no pensamento cognitivo e inclui todas as 

estratégias de ensino que detenham o objectivo de motivar os alunos para 

resolverem problemas tácticos e deduzir uma solução. O ensino é baseado na 

descoberta guiada, na qual o professor conduz os alunos a procurarem e 

descobrirem novas ideias ao colocar questões. Este método de ensino é também 

conhecido como Método Socrático em que o professor deve ser capaz de fazer 

perguntas de modo a dirigir a discussão na direcção certa, de modo a desenvolver 
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o pensamento lógico nos seus jogadores (Butler, 1997). Graça et al (2003) 

reforçam esta ideia ao afirmar que o modelo de ensino dos jogos para a 

compreensão adere a um estilo de ensino de descoberta guiada, em que o aluno é 

exposto a uma situação-problema e é incitado a procurar soluções, com o 

objectivo de trazer a equação do problema e respectivas soluções para um nível 

de compreensão consciente e de acção deliberadamente táctica do jogo (Graça et 

al, 2003; Graça, 2007; Mesquita & Graça, 2006; Ricardo, 2005). Este modelo 

pretende que as situações de jogo sejam introduzidas primeiro e a partir daí se 

possa assegurar que as habilidades sejam ensinadas de forma contextualizada 

(Graça et al, 2003). O professor deve apelar à autonomia e à responsabilidade dos 

alunos na procura de desenvolver as capacidades de jogo e concomitantemente 

aumentar o prazer e a participação no jogo, constituindo-se um elemento 

estruturante da construção de um estilo de vida activo e saudável (Werner et al, 

1996; Mesquita & Graça, 2002). 

 

 
2.3.2 Modelo de educação desportiva 
 
 Daryl Siedentop criou o modelo de educação desportiva nos anos 80, 

publicando mais tarde o seu primeiro livro sobre o assunto, Sport Education, em 

1994. Este modelo curricular oferece um plano compreensivo e coerente para a 

renovação do ensino dos jogos na escola, preservando e revitalizando o seu 

inequívoco potencial educativo (Mesquita & Graça, 2006). O modelo desponta a 

partir das críticas às abordagens descontextualizadas no ensino dos jogos nas 

escolas, moldando-se em torno do conceito play education (educação lúdica) na 

procura de erigir um ambiente propiciador de vivências desportivas autênticas 

através da construção de um contexto desportivo significativo para os alunos. 

Neste sentido, a concepção de educação desportiva tem como propósito educar 

os alunos para serem jogadores no sentido global do termo (Siedentop, 1994), 
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quer isto dizer, formar os alunos desportivamente competentes, cultos e 

entusiastas. 

Desportivamente competente, porque domina suficientemente as 

habilidades de jogo de forma a poder participar no jogo de um modo satisfatório, 

compreende e actua referenciado aos princípios tácticos apropriados à 

complexidade do jogo praticado.  

Desportivamente culto, porque conhece e valoriza as regras, as tradições e 

os rituais associados ao desporto e distingue a boa e a má prática desportiva, 

adoptando uma postura crítica e consciente sobre o desporto na sociedade.  

Desportivamente entusiasta, porque a prática do desporto o atrai e é um 

promotor da qualidade e defensor da autenticidade da prática desportiva. 

 As características estruturais do modelo de educação desportiva (Figura 4) 

reportam-se à ideia de desporto institucionalizado, promovendo um significado 

genuíno à participação dos alunos (Siedentop, 1994; Siedentop, 1998; Siedentop 

et al, 2004). As unidades didácticas são substituídas por épocas desportivas para 

fornecer uma estrutura desportiva global à organização do processo de ensino-

aprendizagem, contemplando a prática e a competição, terminando com um 

evento culminante de carácter festivo. Desta forma, a duração da época 

desportiva garante uma experiência significativa aos alunos. 

 
 

Figura 4. Modelo de educação desportiva (adaptado de Siedentop, 1994). 

Épocas 
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 Ao conceito de época desportiva está subjacente a filiação dos alunos em 

equipas e a construção de um quadro competitivo formal. Para Siedentop (1994), 

a própria organização da competição estabelece mecanismos de promoção da 

equidade na aprendizagem e premeia a cooperação no seio das equipas, ou seja, 

o fair play é enfatizado ao longo da época desportiva, através da condecoração 

individualizada ou com impacto na pontuação geral da equipa. Posto isto, o 

modelo de educação desportiva acredita nas vantagens da aprendizagem 

cooperativa em pequenos grupos heterogéneos e duradouros.  

Em torno desta questão cruzamo-nos com a reflexão de Graça (2007, pp.5) 

quando refere: 
  

 “A valorização da competição como elemento central da experiência desportiva obriga a 

cuidar criteriosamente da formação das equipas, permite distinguir as noções de treinar e competir 

e acentuar as componentes festiva e de fórum de competência da competição desportiva 

institucionalizada. Competir e esforçar-se para ganhar é inerente ao ethos do jogo e à cultura 

desportiva, porém pretende-se que a competição esteja fundada numa ética de respeito pelo 

espírito de jogo, num clima que favoreça a participação, o desenvolvimento individual, que equilibre 

as oportunidades de aprender e de jogar de todos os participantes. Perfilhando uma orientação 

inclusiva, não elitista, o modelo de educação desportiva tem que lidar criteriosamente com a 

tensão inevitável entre vectores relativamente divergentes: por um lado, os interesses imediatos e 

pragmáticos da competição - garantir o melhor resultado possível, e por outro, os interesses 

individuais de cada um - garantir a oportunidade de participação efectiva no jogo.” 

 

 O modelo de educação desportiva implica uma reformulação assinalável 

nos papéis a desempenhar pelo professor e alunos (Siedentop et al, 2004). Quer 

isto dizer que os alunos não são somente chamados a exercer o papel de 

jogadores sob a orientação do professor, mas conjuntamente requer-se a sua 

participação activa na construção do ensino e aprendizagem, desempenhando um 

conjunto de papéis ligados ao contexto da prática desportiva. Os alunos, para 

além de cumprirem as competências como jogador, árbitros, juízes de mesa e 

observadores, deverão igualmente ter a oportunidade de ser capitães de equipa e 
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treinadores, tal-qualmente poderão na eventualidade ser jornalistas, dirigentes e 

publicitários (Graça et al, 2003). 

 O desígnio do modelo de educação desportiva prende-se com o 

desenvolvimento da capacidade de jogo dos alunos, bem como no 

desenvolvimento da autonomia, confiança, liderança e responsabilidade na 

organização bem sucedida da época desportiva, através de uma transferência 

progressiva de poder para os alunos (Siedentop et al, 2004). Cabe ao aluno 

actualizar a sua competência como jogador através do domínio das habilidades 

específicas, da leitura e interpretação das situações de jogo e tomada de decisão 

e da capacidade de resposta de ordem energético-funcional e psicossocial. 

 Neste modelo, a avaliação autêntica reporta-se primeiramente à capacidade 

de jogar, através da configuração de contextos de jogo adequados às capacidades 

dos alunos, capazes de motivar e mobilizar a participação relevante de todos os 

alunos, e capazes de proporcionar uma competição de qualidade. A instrução 

técnica deve ser organizada em função da sua aplicação táctica e deve ser 

disponibilizado tempo suficiente para desenvolver a consciência táctica 

(Siedentop, 1994; 1998; Siedentop et al, 2004). O calendário competitivo prevê 

normalmente uma sucessão de torneios (jogos reduzidos) numa sequência de 

progressão da complexidade (1x1; 2x2; 3x3; 4x4; 5x5, etc.) que, em função do 

nível da turma, poderá ou não chegar ao jogo formal (Graça et al, 2003). A 

competição surge como um elemento de auto-avaliação e um incentivo à melhoria. 

Neste indicador os alunos efectuam registos de observações de resultados, de 

estatísticas da equipa ou individuais, que marcam a história do evento desportivo 

levado a cabo e lhe conferem dimensão.  

Cada tipo de jogo é determinado segundo os princípios tácticos 

estruturantes e respectivos meios de suporte. A definição da sequência de 

abordagem dos elementos táctico-técnicos irá orientar o processo de preparação 

das equipas ao longo da época desportiva (Mesquita & Graça, 2006). Estes 

autores afiançam ainda que através de uma prática desportiva na qual é conferida 

ao aluno iniciativa e reconhecimento do seu desempenho, independentemente do 
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seu nível competência, são criados os pressupostos para que o aluno se sinta 

confiante, o que, consequentemente, se reflecte no prazer pela participação 

efectiva no jogo em particular e na envolvência desportiva em geral. 

 

 

2.3.3 Modelo de competência nos jogos de invasão 
  

O modelo de competência nos jogos de invasão surgiu nos inícios dos anos 

90 pela mão de Eliane Munsch e Benny Mertens da Universidade de Gent, na 

Bélgica. Mais tarde, juntamente com a Universidade do Porto, a Universidade de 

Groningen e a Universidade de Praga, desenvolveram um projecto europeu 

(Musch et al, 2002) denominado: Electronical Sports Education Program (ESEP). 

Este projecto tem por incumbência desenvolver três CDs-Rom didácticos relativos 

ao ensino dos jogos de invasão.  

Na sua concepção e desenvolvimento este modelo foi influenciado pelas 

ideias renovadoras dos modelos de ensino dos jogos para a compreensão e 

educação desportiva. De acordo com Graça et al (2007) as pontes que conectam 

o modelo de competência nos jogos de invasão e o modelo de Bunker & Thorpe 

(1982) prendem-se: 

 

• Na importância atribuída à escolha de uma forma modificada de jogo que 

esteja em conformidade com as características e potencialidades dos alunos. 

• No privilégio concedido à confrontação com problemas reais de jogo em 

ambientes autênticos de jogo. 

• Na subordinação declarada do ensino das habilidades do jogo à 

compreensão do seu uso táctico no jogo e à tomada de decisão. 
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Na prossecução do mesmo artigo Graça et al (2007) apresentam também as 

sintonias entre o modelo de competência nos jogos de invasão e o modelo 

desenvolvido por Siedentop (1994): 

 

• As formas de jogo modificadas inscrevem-se no universo cultural dos 

grandes jogos, preservando o conceito essencial do jogo de referência. 

• Valoriza-se a criação de um contexto desportivo autêntico: o treino, a 

competição, o fair play, o carácter festivo e a inclusão. 

• Promove-se o desenvolvimento de competências necessárias ao 

desempenho de papéis de apoio e coordenação no treino e na competição, 

nomeadamente os papéis de árbitro e de treinador. 

 

O modelo de competência nos jogos de invasão visa propiciar aos alunos 

uma aprendizagem equilibrada, conferindo maior autenticidade e significado às 

experiências de aprendizagem e oferecer um contexto mais favorável para o 

desenvolvimento da competência de jogo (Ricardo, 2005). Permitindo aos alunos 

participar com sucesso nas formas modificadas de jogos desportivos colectivos de 

invasão, como igualmente desempenhar outros papéis de organização da prática 

desportiva (Graça et al, 2003).  

Desta forma o presente modelo destaca dois grupos de competências 

complementares:  

 

• Competência como jogador em jogos de invasão modificados. 

 

• Competência em funções de apoio e orientação. 
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- Competência como jogador 
 

Segundo Graça et al (2003), o modelo de competência nos jogos de invasão 

centra-se no desenvolvimento das competências no jogo, para tal apela à 

interacção dos domínios sócio-afectivo, cognitivo e motor, propendendo 

desenvolver as seguintes capacidades: 

 

• Trabalhar em equipa: capacidade de interagir (comunicando e 

cooperando) com todos os membros de equipa. 

• Identificar e interpretar a informação no contexto de jogo: capacidade de 

seleccionar a melhor solução para um problema circunstancial do jogo (tomada 

de decisão). 

• Execução motora: capacidade de executar a solução seleccionada de um 

modo eficaz e eficiente. 

 

Ao encontro das ideias de Gibbons e Bressan (1991), a competência como 

jogador estendida ao domínio sócio-afectivo na Educação Física visa encorajar os 

alunos a valorizar o seu movimento como uma vivência corporal positiva e integral, 

ou seja, uma oportunidade única de encontrar o próprio, outros, tempo e espaço. 

Este encorajamento adquire forma dentro dos esforços educativos para ajudar os 

alunos a desenvolver uma moral e uma atitude estética no e em direcção ao seu 

movimento (acções de jogo). Dentro do desenvolvimento de uma atitude moral, os 

alunos devem adquirir a autonomia, o altruísmo e a responsabilidade e 

concomitantemente aprenderem a equilibrar estes conceitos na tomada de 

decisões. Na esfera do desenvolvimento de uma atitude estética, os alunos devem 

procurar o prazer de jogar, apreciar as formas de movimento e aspirar a uma 

elegância de movimentos para prontamente aprenderem a integrar estes 

conceitos em sensações de perfeição sobre a realização do movimento. 
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- Competência em funções de apoio e orientação 

 

Em concordância com o modelo de educação desportiva, o presente 

modelo pretende que os alunos desenvolvam competências no exercício de outros 

papéis exteriores ao de jogador, como sejam papéis relativos ao desempenho 

como árbitro e treinador. A aquisição de competência em funções de apoio e 

coordenação aponta para o desenvolvimento nos alunos da capacidade de 

organizarem a sua prática de uma forma responsável e autónoma, ou seja 

competências de auto-regulação da sua aprendizagem. O exercício efectivo 

destas competências requer a aquisição de conhecimentos e habilidades 

necessárias à tomada de decisão e realização de funções de apoio e 

coordenação, quer como jogador quer como não jogador (Graça et al, 2003). A 

realização de funções de apoio e orientação como jogador reporta-se à assunção 

de papéis de capitão de equipa, responsável pelo material de jogo e exercitação e 

de responsável pelo espaço de jogo e condições de segurança. No âmbito das 

funções como não jogador o aluno desempenha de funções de árbitro, de juiz de 

mesa, de observador/anotador e de treinador. O ensino e exercício de algumas 

destas funções mencionadas estará ao alcance de todos os alunos, por outro lado 

outras funções poderão ser somente assumidas por alunos que tenham condições 

para serem escolhidos para esses cargos (Graça et al, 2003; Mesquita & Graça, 

2005; Ricardo, 2005).  

Partilhando o raciocínio de Graça et al (2003) podemos deduzir que se as 

tarefas de apoio e orientação se apresentam logicamente com o desígnio de 

beneficiar os colegas, os desafios colocados pelas tarefas que lhe são inerentes 

constituem-se como estímulo para o desenvolvimento de uma compreensão mais 

profunda e multifacetada do jogo, como uma oportunidade para o fomento da 

autonomia na resolução de problemas de organização e regulação das condições 

e situações de prática desportiva, bem como um apelo a uma implicação afectiva 

com o jogo autêntico e bem jogado. Para a concretização deste ideal o professor 

deverá ajustar sequencialmente as tarefas de modo a que os alunos as entendam 
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como significativas, desafiantes, mas não ameaçadoras, ao mesmo tempo que se 

garantem as condições para serem socialmente viáveis, observando o requisito da 

aceitação dos colegas (Graça et al, 2003). 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento dos conteúdos, o modelo de 

competência nos jogos de invasão assenta na articulação didáctica de três tipos 

de tarefas de aprendizagem (Graça et al, 2003): 

 
A) Formas básicas de jogo (FBJ): são versões modificadas do jogo formal 

adequadas à capacidade de jogo dos alunos com o intuito de potenciar as suas 

competências motoras, cognitivas e sociais. Cada FBJ fornece o contexto para 

determinar as necessidades de aprendizagem, e ao mesmo tempo para as aplicar, 

consolidar e avaliar, facultando a passagem para uma nova FBJ mais complexa. 

As formas básicas de jogo apresentam as seguintes características: 

 

• O objectivo da FBJ é idêntico à versão completa do jogo de invasão. 

• Cada uma das FBJ contém a estrutura total dos jogos de invasão. 

• As actividades de ataque e defesa estão interligadas. 

• Existe uma transição natural do ataque para a defesa e vice-versa. 

• As tarefas de aprendizagem são situações de resolução de problemas. 

 

Como afirmam Mesquita & Graça (2005), é essencial que as formas de jogo 

básicas sejam reconhecidas como “jogos autênticos”, preservando as relações 

inter(in)dependentes de cooperação/oposição e o fluxo normal do jogo, com 

convertibilidade natural do ataque em defesa e o reverso.  
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Quadro 2. Estrutura dos jogos de invasão (Graça et al, 2003). 

 

Ao requerermos a configuração de uma FBJ relativamente à natureza íntegra 

do jogo possibilitamos o desenvolvimento contextualizado das capacidades de 

jogo dos alunos. Neste sentido, a táctica (princípios de jogo) constitui o eixo 

balizador das situações de aprendizagem. À medida que o tecido de jogo vai 

evoluindo em complexidade suscitando novos problemas a evidenciar, as 

habilidades de jogo (identificação, decisão e acção) vão sendo actualizadas e 

desenvolvidas contemporaneamente, dotando o praticante de ferramentas 

capazes de efectivar as soluções tácticas elegidas.  

A construção das formas básicas de jogo obedece aos princípios da 

complexidade crescente, da gradualidade e da continuidade (Musch et al, 1991): 

 

• Princípio da Complexidade crescente (do simples para o complexo): 

progredindo da forma básica de jogo mais simples para formas básicas de jogo 

mais complexas e eventualmente para a versão completa do jogo de invasão 

ensinado. O aumento da complexidade corresponde a um salto para um nível 

de exigência maior, na rede de relações agonistas e antagonistas, no que 

respeita aos constrangimentos e possibilidades de acção no plano espacial e 

temporal, no plano informacional e no plano organizacional. 

• Princípio da gradualidade (do pouco para o muito): da quantidade inicial 

de habilidades de jogo essenciais, para um reportório de habilidades mais 

extenso (táctico-técnico e social). A cada forma de jogo básica se coloca a 
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tarefa de ampliar a capacidade de acção dos alunos através do enriquecimento 

do seu repertório de conhecimentos e habilidades para solucionar os 

respectivos problemas que o jogo emana. 

• Princípio da continuidade (do conhecido para o desconhecido): as FBJ 

estão ligadas sequencialmente, ou seja, o que é aprendido na FBJ anterior 

continua a ser consolidado na FBJ seguinte, ou seja, a validade das 

aprendizagens vem qualificada pelo contributo que estas dão tanto para a 

melhoria do jogo actual como para as exigências do jogo futuro. 

 

As formas básicas de jogo são desenhadas para induzirem os alunos a 

reflectirem e explorarem as soluções dos problemas tácticos enfatizados (Ricardo, 

2005), no sentido de apetrechá-los com as competências táctico-técnicas que 

corporalizam o jogo de invasão a ensinar. Para o efeito, as formas de jogo são 

modificadas e ajustadas à idade dos educandos, assim como ao seu nível de 

compreensão e interpretação do jogo, como reitera Graça (2007), estas são 

apropriadas ao nível de jogo dos alunos permitindo que eles actualizem e 

exercitem as suas competências motoras, cognitivas e sociais. Neste contorno, o 

professor pode engendrar as condições de jogo, quer adaptando a área de jogo, o 

número de jogadores e o material, quer modelando as regras. Contudo não é 

demais ressaltar o papel do professor na gerência do processo de ensino-

aprendizagem, diagnosticando as dificuldades dos alunos, focando-os nos 

objectivos de aprendizagem e apoiando activamente os seus esforços de 

aprendizagem. 

B) Formas parciais de jogo (FPJ): a utilização das FBJ por si só não 

contempla todas as necessidades específicas de exercitação dos alunos para 

potenciarem a sua competência nos jogos de invasão. Posto isto, reclamam-se 

situações mais simplificadas que, preservando a relação dinâmica de 

cooperação/oposição e o objectivo do jogo, consigam patentear determinadas 

partes do jogo e facilitar a resolução dos problemas particulares associados. Estas 

formas de jogo procuram realçar uma das estruturas parciais do jogo sem 
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desvirtuar o contexto real em que se manifesta. A ênfase numa dessas estruturas 

permite que os alunos se concentrem nos problemas tácticos e respectivas 

soluções exigidas numa das partes da FBJ, concedendo mais oportunidades de 

exercitação (Musch et al, 2002; Graça et al, 2003; Ricardo, 2005).  

O professor reconhece as necessidades dos alunos relativamente a uma 

das estruturas parciais do jogo e, posteriormente, salienta o problema específico 

evidenciado de forma a consciencializar e capacitar os alunos na resolução das 

solicitações contingenciais inerentes ao contexto de jogo criado (FPJ). Quando os 

alunos forem capazes de resolver o problema da FPJ poderão retornar à FBJ para 

avaliarem os seus progressos. Deste modo terão mais oportunidade de analisar, 

confrontar e mobilizar capacidades para ultrapassarem os desafios decorrentes 

das FBJ. 

Sintetizando, as FPJ têm as seguintes características (Musch et al, 2002): 

 

• O objectivo da FPJ é comum à versão completa dos jogos de invasão. 

• Em todas as FPJ enfatiza-se um dos três elementos estruturais do jogo. 

• As actividades de ataque e defesa estão interligadas. 

• Não é necessária uma transição natural do ataque para a defesa e vice-

versa, a situação de partida pode beneficiar um deles. 

• As tarefas de aprendizagem são situações de resolução de problemas, 

salientando-se o tipo de problema e respectivas soluções. 

 

Graça (2004a; 2007; Graça et al, 2007) evoca a máxima de Hermínio 

Barreto, “aprende-se a jogar jogando”, enquadrando-a neste modelo com as 

seguintes ressalvas: (1) aprender a jogar no contexto de uma forma de jogo (FBJ) 

mais simples que o jogo formal; (2) aprender jogando, mas beneficiando de uma 

instrução activa do professor e não somente da exploração livre do jogo; (3), 

apenas jogando não basta, porque o jogo não dispensa a exercitação, pelo que 

também se aprende a jogar exercitando as estruturas parciais (FPJ) e os 

elementos do jogo (TBJ). 
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C) Tarefas baseadas no jogo (TBJ): visam o desenvolvimento dos meios 

necessários para dar resposta às soluções dos problemas do jogo. As situações 

de aprendizagem propõem tarefas que delimitam as possibilidades de escolha das 

soluções, ou as tornam óbvias, de maneira a enfatizar as acções de jogo num 

contexto adequadamente simplificado, vinculado à situação particular de jogo em 

foco (Graça et al, 2003; Mesquita & Graça, 2005; Ricardo, 2005). 

Na prática, quando na mais simples forma parcial de jogo os alunos não 

conseguem resolver os problemas concretos deste, o professor introduz as TBJ. 

Deste modo, os alunos procuram encontrar soluções dentro de uma determinada 

estrutura parcial de jogo e, se atingirem o nível desejado, poderão retornar à FPJ 

apropriada e mais tarde à respectiva FBJ. 

As TBJ manifestam um grande potencial na transferência da exercitação 

para o jogo, se respeitarem as seguintes características (Musch et al, 1991): 

 

• Assemelharem-se à situação de jogo que ocorre dentro da forma parcial 

de jogo associada. 

• Manter a relação, apesar de condicionada, entre o ataque e a defesa, no 

sentido de fomentar a transferibilidade das aprendizagens da exercitação para o 

jogo. 

• Nas tarefas de aprendizagem, a escolha de soluções possíveis para a 

solução do problema de jogo concreto é restringida, ou as tornam óbvias, com o 

pressuposto de realçar os mecanismos de acção de jogo num contexto muito 

simplificado, mas sempre coadunado à situação particular do jogo em foco. 

 

Corroborando com a fundamentação de Graça et al (2003) a progressão do 

ensino do jogo sequencia-se numa ordem alternante e sucessiva de movimentos 

de decomposição (forma básica de jogo – forma parcial de jogo – tarefa baseada 

no jogo) e recomposição (tarefa baseada no jogo - forma parcial de jogo - forma 

básica de jogo) da forma básica de jogo perfilada.  
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A composição de uma situação de aprendizagem “inspira-se” não só no 

estado maturacional dos alunos, mas também nas suas capacidades de 

compreensão e interpretação do jogo, pautando-se pela batuta dos critérios 

pedagógicos e didácticos, a mencionar: 

 

• Proporcionar mais oportunidades a todos os jogadores: os alunos são 

agrupados de forma a assegurar a diversidade e heterogeneidade em todas as 

equipas e um equilíbrio entre elas. Os alunos permanecem juntos durante um 

longo período de tempo, com o intuito de promover e facilitar a aprendizagem 

cooperativa e inclusiva. 

• Manter um equilíbrio dinâmico entre pessoa, tarefa e envolvimento: 

numa perspectiva ecológica, o jogo e as situações de prática dispõem o 

envolvimento e estabelecem os objectivos e as condições de realização das 

tarefas de cada jogador. O jogador discerne as oportunidades e 

constrangimentos à sua acção, actua em conformidade, e da interacção da sua 

acção com a acção dos outros extrai percepções para (re) direccionar a sua 

acção no jogo (Graça et al, 2003). 

• Desafiar todos os participantes a ter sucesso: o professor adopta 

medidas que beneficiem a participação de todos os praticantes e que garantam 

um equilíbrio ajustado entre as capacidades de cada aluno, o grau de 

dificuldade da situação problema e os constrangimentos do envolvimento, de 

maneira a proporcionar uma experiência desportiva plena de significado e bem 

sucedida. 
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2.4 Avaliação da aprendizagem 
 

 No âmbito dos jogos desportivos, a natureza aberta das acções reclama 

que a avaliação das aprendizagens replique o conteúdo desenvolvido no processo 

de instrução (Mesquita & Graça, 2006). Os modelos de ensino revistos 

prescrevem uma avaliação autêntica da performance dos alunos no jogo, 

enquanto jogadores e enquanto participantes em funções de apoio e coordenação.  

Nos jogos desportivos colectivos, os problemas associados à avaliação de 

qualquer jogador estão relacionados com a avaliação de qualquer sistema 

complexo, os quais segundo Gréhaigne et al (1997) são: (a) a numerosa 

intervenção interactiva dos elementos, (b) o papel desempenhado pela relação de 

oposição e a variabilidade de diferentes situações de oposição e mesmo durante 

uma dada situação, (c) a interdependência de cada jogador na equipa e (d) cada 

jogador deve ser avaliado dentro de um sistema (equipa) que possui a sua própria 

coerência. 

Gobout (1990 in Gréhaigne et al 1997) propõe um modelo bidimensional 

(ilustrado na Figura 5), identificando quatro facetas da avaliação da performance 

em jogos desportivos colectivos, nomeadamente a (A) informação relativa ao 

produto da técnica, (B) informação relativo ao processo da técnica, (C) informação 

relativa ao produto da táctica e (D) informação relativa ao processo da táctica.  

 
    Produto 

 

 
Técnica             Táctica 

(movimento per se)              (tomada de decisão) 

 

 
    Processo 

 
Figura 5. Facetas envolvidas na avaliação da performance nos jogos desportivos colectivos 

(adaptado de Gréhaigne et al, 1997). 

A 

D 

C 

B 
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O modelo reconhece que o avaliador deve considerar os aspectos técnicos 

ou tácticos do desempenho (performance) do jogador. Por outro lado, a avaliação 

deve ser focada no resultado final (produto) das acções dos jogadores ou de que 

forma essas acções foram conduzidas (processo) (Gréhaigne et al, 1997).  

Em relação às estratégias de recolha de informação Godbout (1990 in 

Gréhaigne et al 1997) distingue: (1) os testes estandardizados, (2) as estatísticas 

derivadas da competição, (3) a avaliação do desempenho em exercícios 

estandardizados e (4) a avaliação do desempenho durante o jogo. 

 

        In vitro 

 

 

 Quantitativo     Qualitativo 

 

 

        In vivo 
 

Figura 6. Estratégias de medição para avaliar a performance em jogos desportivos colectivos 

(adaptado de Gréhaigne et al, 1997). 

 

Neste cômputo, foram desenvolvidos instrumentos para avaliar o 

desempenho dos alunos em situação de jogo, nomeadamente o “Game 

Performance Assessment Instrument” (GPAI), desenvolvido por Oslin et al (1998) 

e o “Team Sport Assessment Procedure” (TSAP), concebido por Gréhaigne et al 

(1997). Na concepção destes instrumentos, as componentes da performance a 

avaliar não se cingem às decisões e execuções relativas às acções com bola, mas 

igualmente às decisões e execuções dos jogadores sem bola, tanto na acção 

ofensiva como defensiva. Permitindo recolher dados fiáveis e úteis sobre a 

quantidade e qualidade da participação dos alunos no jogo, com evidente 

interesse para a avaliação formativa e sumativa dos alunos, sendo que as 

Testes 
estandardizados 

Estatísticas 
derivadas da 
competição 

Uso de instrumentos de 
avaliação em exercícios 
estandardizados

Uso de instrumentos 
de avaliação em 
contexto de jogo 
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categorias de observação requerem um alinhamento com os objectivos de 

instrução. Neste sentido, a avaliação não deverá ser um fim em si mesma, mas 

um auxílio ao processo didáctico, visando recolher informações que permitam 

ajustar os objectivos anteriormente definidos. Para tal, a avaliação é levada a cabo 

mediante o uso de listas de verificação ou registo do desempenho do aluno no 

jogo e nas funções de apoio e coordenação, ou através de escalas de apreciação 

sobre o grau de consecução dos objectivos delineados para as formas básicas de 

jogo e para as formas parciais de jogo (Graça et al, 2003; Graça et al, 2006; Graça 

et al, 2007; Mesquita & Graça, 2006; Ricardo, 2005). Deste modo, o processo de 

avaliação reitera a sua validade ecológica através da autenticidade do contexto de 

jogo, incidindo sobre os princípios de jogo abordados durante o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Aqui, mais uma vez, entramos em concordância com Graça et al (2003) ao 

referirmos que este tipo de instrumentos pretendem sintonizar-se com os 

argumentos a favor da reconceptualização do ensino dos jogos desportivos, 

deslocando o âmago da instrução e da avaliação das técnicas 

descontextualizadas para a dinâmica do jogo, olhando não somente para o 

aspecto da execução, mas para outros aspectos essenciais como sejam a decisão 

táctica dos jogadores nas acções de jogo com bola e sem bola. 
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3. Quadro Metodológico 
 
3.1 Objectivos, hipóteses e limitações do estudo 
 
3.1.1 Objectivos 
 

O objectivo geral deste trabalho consiste em identificar a aprendizagem dos 

alunos envolvidos no programa/modelo de ensino de Futebol concebido e aplicado 

no contexto escolar. 

 

Para a concretização deste propósito procurámos alcançar os seguintes 

objectivos específicos: 

 

• Identificar o impacto do programa na consciência táctica que os alunos 

adquiriram sobre o jogo de Futebol. 

• Traçar a evolução da tomada de decisão dos alunos em situação de jogo. 

• Traçar a evolução da aprendizagem dos alunos de nível de desempenho 

elementar inseridos num grupo heterogéneo, ou seja, testar a inclusão. 

• Identificar as opiniões dos alunos sobre as actividades desenvolvidas no 

programa de ensino de Futebol construído. 

 

3.1.2 Hipóteses 

 

O estudo irá ter as seguintes hipóteses: 

 
Hipótese 1: O modelo de ensino do jogo de Futebol construído revela-se eficaz 

quanto à aprendizagem da componente táctico-cognitiva do jogo (tomada de 

decisão e selecção da resposta), pois tanto no teste escrito como na observação 

do desempenho em jogo os alunos observados apresentam uma evolução positiva 

nos resultados (percentagem de respostas correctas, índice de tomada de decisão 
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e índice de envolvimento no jogo), da avaliação de entrada para a avaliação de 

saída. 

 
Hipótese 2: O modelo de ensino do jogo de Futebol construído contribui para a 

melhoria da inclusão dos alunos com níveis de desempenho elementar, pois os 

resultados obtidos no teste escrito (percentagem de respostas correctas) e na 

observação do desempenho em jogo (índice de tomada de decisão e índice de 

envolvimento no jogo) melhoraram da avaliação de entrada para a avaliação de 

saída. 

 

Hipótese 3: O modelo de ensino construído contribui para a melhoria do interesse 

e prazer dos alunos na participação em actividades desportivas, traduzido pelas 

opiniões expressas após a aplicação do programa de ensino. 

  

3.1.3 Limitações do estudo 

 

A limitação temporal apresenta-se como o principal factor a ter em conta no 

momento de considerar a evolução e impacto do programa/modelo de ensino 

abordado. 

Em relação à observação/análise do desempenho em situação de jogo, as 

tomadas de decisão não se devem converter em eventos isolados, as decisões de 

um jogador são implicitamente influenciadas pelas acções ou decisões de outros 

intervenientes no jogo. Mais, os jogadores tendem a ajustar as suas acções 

tácticas em relação ao nível de desempenho dos opositores e companheiros de 

equipa. 

No entanto, para garantirmos uma maior fiabilidade dos dados implicaria a  

aplicação do programa/modelo de ensino concebido a uma amostra mais 

representativa e significativa e por um período de tempo mais prolongado. Estas 

condições revelaram-se incomportáveis devido ao número de alunos e o tempo 

necessário para a observação e análise dos jogos, à necessidade de adaptação 
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do programa nacional de Educação Física e à necessidade de reestruturação do 

roulement dos espaços desportivos, ou seja, o ajuste entre todos os professores 

de Educação Física da escola envolvida de forma a garantir a permanência das 

condições ambientais do contexto de estudo.  

Por último, importa ressalvar que a vertente de análise do desempenho dos 

alunos no jogo se centrou nos processos ofensivos, embora, a nossa intenção 

jamais fosse a de dissociar ou diminuir os processos defensivos, pois defendemos 

a dinâmica indivisível do jogo. 

 

3.2 Caracterização da amostra 
 

A amostra foi constituída por vinte alunos, pertencentes a uma turma do 

décimo ano de escolaridade, da Escola Secundária Oliveira do Douro. A turma 

referida foi leccionada pelo autor do estudo no ano lectivo 2006/2007. 

O quadro três apresenta a distribuição da amostra total em relação ao 

género. 

 
Quadro 3. Distribuição da amostra relativamente ao género. 

 Género feminino Género masculino 

Alunos 12 8 

 

3.3 Programa de ensino de Futebol implementado em contexto escolar 
 
 Ao alicerçarmos a nossa proposta de ensino do Futebol na escola nos 

modelos de ensino alternativos, nomeadamente o modelo de ensino do jogo para 

a compreensão, o modelo de educação desportiva e o modelo de competência 

para os jogos de invasão, optámos por referenciar o processo de ensino-

aprendizagem a um evento desportivo ou época desportiva, na medida em que 

este atende a um quadro competitivo organizado de carácter festivo, concedendo 
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aos alunos responsabilidade e autonomia no cumprimento de funções aliadas ao 

papel de jogador e a tarefas de apoio e gestão no decurso do evento desportivo.  

Neste sentido, iremos expor em seguida os passos para a sua 

implementação. O primeiro passo tido em conta reportou-se à elaboração do 

inventário do material disponível para a prática e leccionação do jogo desportivo 

em causa. Posteriormente levámos a cabo a caracterização da turma, ou seja, 

procuramos delimitar o nível de desempenho inicial de cada aluno em situação de 

jogo. Assim, elaborámos uma ficha de avaliação diagnóstica do desempenho dos 

alunos numa situação de jogo reduzido 5x5. Com esta ficha visamos enquadrar o 

desempenho dos alunos em dois níveis que por sua vez respeitam um conjunto de 

critérios de desempenho.  

Através da análise diagnóstica da turma podemos distribuir os alunos 

segundo dois níveis de desempenho: 

 

• Nível 1 ou nível de desempenho avançado: abarca os alunos que 

apresentaram resultados positivos nos diferentes domínios da 

avaliação diagnóstica. 

• Nível 2 ou nível de desempenho elementar: abarca os alunos que 

apresentaram resultados insuficientes nos diferentes domínios da 

avaliação diagnóstica. 

 
Quadro 4. Níveis da avaliação diagnostica e respectivos critérios de desempenho. 

 

 Estruturação do 
espaço ofensivo 

Comunicação na 
acção ofensiva 

Estruturação do 
espaço defensiva 

Comunicação na 
acção defensiva 

Nível 1 

- O aluno procura 
afastar-se do 
portador da bola, 
ocupando 
racionalmente o 
espaço de jogo em 
largura e 
profundidade. 

- O aluno procura 
proporcionar linhas 
de passe em apoio 
e ruptura ao colega 
de equipa com bola. 

- O aluno procura 
defender atrás da 
linha da bola e 
ocupar espaços 
descompensados. 

- O aluno procura 
pressionar o 
portador da bola, 
impedindo a sua 
progressão para a 
baliza e anulando as 
linhas de passe 
mais importantes. 
- O aluno procura 
realizar coberturas 
defensivas. 
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Após a caracterização da turma procurámos organizá-la em equipas 

heterogéneas e equilibradas, dentro do possível, relativamente ao género e ao 

nível de desempenho diagnosticado. Como tal, constituímos quatro equipas de 

cinco elementos cada, dentro das quais constariam, regra geral, dois alunos de 

nível de desempenho elevado, bem como elementos representantes dos géneros 

masculino e feminino. A configuração das equipas em grupos heterogéneos visa 

em plena medida o ideal de ensino inclusivo, possibilitando relações sociais entre 

alunos de géneros e níveis de desempenho diferenciados, viabilizando, desta 

forma, a construção de um espírito de equipa cooperativo no desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Seguidamente passamos à apresentação da estrutura da época desportiva 

sob a qual se desenrolará o processo de ensino aprendizagem em concordância 

com o nível de jogo da turma. O quadro competitivo elaborado enquadrou-se 

numa lógica de ensino através da progressão da complexidade de jogo, no 

decurso de dez unidades de ensino com a duração de quarenta e cinco minutos 

cada, reunidas em cinco blocos de noventa minutos.  

O evento desportivo abriu com a competição 1+Grx1+Gr seguindo-se as 

competições 2+Grx2+Gr, 3+Grx3+Gr e 4+Grx4+Gr. Importa ressalvar que a 

competição no jogo 4+Grx4+Gr regeu-se por uma articulação horizontal distribuída 

ao longo de todo o evento. A introdução do jogo 4+Grx4+Gr no início do processo 

de aprendizagem prendeu-se com a necessidade deste se constituir como um 

veículo condutor e avaliativo do próprio processo de ensino-aprendizagem, na 

medida em que esta forma básica de jogo representava o contexto de avaliação 

da qualidade de desempenho dos alunos.  

Nível 2 

- O aluno centraliza 
as suas acções em 
torno da bola 
condicionando as 
acções dos colegas 
de equipa. 

- O aluno manifesta-
se pouco dinâmico, 
sem qualquer 
preocupação na 
construção do 
ataque. 

- O aluno não 
procura ocupar 
espaços 
descompensados. 

- O aluno revela-se 
pouco “agressivo” a 
defender e não 
manifesta 
preocupação de 
realizar coberturas 
defensivas. 
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A “cerimónia de encerramento” do evento desportivo decorreu na última 

sessão. Após o cessar das competições foram distinguidos os vencedores por 

equipa, assim como a performance individual como jogador e como treinador e o 

melhor espírito desportivo (fairplay). A eleição realizou-se por voto secreto, não 

sendo permitido votar num elemento da própria equipa. 

 

 
Quadro 5. Organização do processo de ensino-aprendizagem/evento desportivo – estrutura e 

sequência dos conteúdos abordados ao longo das aulas. 

                         Aulas 
Conteúdos 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 11 e 12 

Princípios de 
jogo ofensivos Penetração 

Penetração e 
cobertura 
ofensiva 

Penetração, 
cobertura 
ofensiva e 
mobilidade 

Penetração, 
cobertura 
ofensiva, 
mobilidade 

Penetração, 
cobertura 
ofensiva, 
mobilidade e 
espaço 

Princípios de 
jogo defensivos Contenção 

Contenção e 
cobertura 
defensiva 

Contenção, 
cobertura 
defensiva. 

Contenção, 
cobertura 
defensiva, 
equilíbrio 

Contenção, 
cobertura 
defensiva, 
equilíbrio. 

Níveis de 
relação 

Eu-bola-
adversário 

Eu-bola-
colega-
adversário(s) 

Eu-bola-
colega(s)- 
adversários 

Eu-bola-
colergas-
adversários 

Eu-bola-
equipa-equipa 
adversária 

Situações de 
aprendizagem 1x0; 1x1 1x0; 2x1; 2x2 1x0; 2x2; 3x2 1x0; 3x2; 3x3 1x0; 3x3; 4x3 

Problemas 
tácticos 
ofensivos 

- Atacar 
baliza  
- Ultrapassar 
o adversário 
- Finalizar 

- Atacar baliza 
- Ultrapassar 
o adversário 
- Criar linhas 
de passe de 
apoio 
- Finalizar 

- Atacar baliza 
- Ultrapassar 
o adversário 
- Criar linhas 
de passe de 
apoio e 
ruptura 
- Criar e 
ocupar 
espaços 
- Finalizar 

- Atacar baliza 
- Ultrapassar 
o adversário 
- Criar linhas 
de passe de 
apoio e 
ruptura 
- Criar e 
ocupar 
espaços 
- Finalizar 

- Atacar baliza 
- Ultrapassar 
o adversário 
- Criar linhas 
de passe de 
apoio e 
ruptura 
- Criar e 
ocupar 
espaços 
- Jogar aberto 
em largura e 
profundidade 
- Finalizar 

Problemas 
tácticos 
defensivos 

- Parar o 
atacante 
- Impedir a 
finalização 
- Recuperar 
a posse da 
bola 

- Parar o 
atacante 
- Realizar 
coberturas 
- Cortar linhas 
de passe 
- Impedir a 
finalização 
- Recuperar a 
posse da bola 

- Parar o 
atacante 
- Realizar 
coberturas 
- Cortar linhas 
de passe 
- Impedir a 
finalização 
- Recuperar a 
posse da bola 

- Parar o 
atacante 
- Realizar 
coberturas 
- Cortar linhas 
de passe 
- Impedir a 
finalização 
- Recuperar a 
posse da bola 

- Parar o 
atacante 
- Realizar 
coberturas 
- Cortar linhas 
de passe 
- Restringir 
amplitude do 
ataque 
- Impedir a 
finalização 
- Recuperar a 
posse da bola 

C
om

pe
tê

nc
ia

s 
co

m
o 

jo
ga

do
r 

Competição 

Avaliação 
diagnóstica, 
constituição 
das equipas e 
definição dos 
papéis a 
desempenhar 
pelos alunos 
dentro de 
cada equipa. 

1+Grx1+Gr; 
4+Grx4+Gr 

2+Grx2+Gr; 
4+Grx4+Gr 

2+Grx2+Gr; 
4+Grx4+Gr 

3+Grx3+Gr; 
4+Grx4+Gr 

3+Grx3+Gr; 
4+Grx4+Gr 



Quadro Metodológico 
_______________________________________________________________________________ 

 49

Treinador      

Capitão de 

equipa 
     

Árbitro      

Observador/ 

Anotador de jogo 
     

Responsável 
pelo material      

C
om

pe
tê

nc
ia

s 
em

 fu
nç

õe
s 

de
 a

po
io

 e
 

or
ie

nt
aç

ão
 

Responsável 
pelas condições 
de segurança 

     

 

O quadro competitivo apresenta-se umbilicalmente ligado aos princípios de 

jogo (normas de acção) contemplados para o ensino do Futebol de forma a 

qualificar os alunos para o desempenho das habilidades de jogo requeridas nas 

diferentes formas de jogo (formas básicas de jogo) abordadas. 

A nossa intervenção incidiu fundamentalmente na construção de situações 

de aprendizagem com ênfase na fase ofensiva, garantindo a implementação de 

regras ou normas de acção e a interacção entre as mesmas, permitindo melhorar 

objectivamente a qualidade ofensiva do jogo. Esta opção derivou não só do facto 

das acções ofensivas apresentarem maiores défices de desempenho inicial, mas 

ao mesmo tempo porque os alunos se manifestaram mais receptivos e motivados 

para a aprendizagem das acções ofensivas. Da mesma forma, o sucesso na 

aprendizagem das acções ofensivas permite aos alunos alcançarem o objectivo 

primordial do jogo, marcar golo. Vários autores (Bunker & Thorpe, 1982; Garganta, 

2006, 2007; Graça et al, 2003; Siedentop, 1994; Werner et al, 1996) parecem 

indicar que uma aprendizagem eficaz só é possível se os alunos se revelarem 

interessados e motivados, como tal recorremos a formas de jogo modificadas que 

os envolvessem na aprendizagem e, igualmente, desfrutassem desta.  

O Futebol é um jogo complexo, uma vez que cada jogador tem de se 

referenciar relativamente a um conjunto de elementos (bola, alvo, colegas e 

adversários) e, com eles estabelecer relações, por vezes de forma simultânea. 

Mas no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, o que se pretende é que 
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estas relações sejam hierarquizadas segundo um critério de complexidade, pois 

só assim o aluno poderá desenvolver as suas competências de forma progressiva 

e harmoniosa, sem nunca descurar aquilo que o jogo tem de essencial – a 

cooperação, a oposição, o carácter de continuidade/reversibilidade e a finalização. 

Assim, o que se revela fundamental ensinar é a forma de resolver os 

problemas táctico-técnicos que emergem no contexto do jogo, isto é, ensinar a 

compreender o jogo e a agir em função da leitura das contingências 

circunstanciais. 

 
Quadro 6. Fases do ensino do Futebol (adaptado de Dugrand, 1989; Garganta & Pinto, 

1995; Pinto & Oliveira, 2007). 

Fases Níveis de Relação Situações de 
aprendizagem Temas 

Iniciação Eu-bola 1x0 Relação com bola 

Elementar I Eu-bola-adversário 1x1; 1+Grx1+Gr Comunicação na 
acção ofensiva 

Elementar II Eu-bola-colega-adversário 2x1+Gr; 2+Grx2+Gr Comunicação na 
acção defensiva 

Intermédia Eu-bola-colegas-adversários 3x2+Gr; 3+Grx3+Gr Estruturação do 
espaço ofensivo 

Avançada Eu-bola-equipa-adversários 4x3+Gr; 4+Grx4+Gr; … Estruturação do 
espaço defensivo 

 

3.4 Métodos e instrumentos 

 

Ao entrelaçarmo-nos com o objectivo deste estudo procurámos encontrar 

os instrumentos metodológicos que melhor respondessem aos nossos propósitos. 

Segundo Bunker e Thorpe (1983) a particularidade dos jogos desportivos 

reflecte-se no processo de tomada de decisão que precede a execução motora no 

jogo. Corroborando com os autores citados, relativamente ao domínio cognitivo-

motor a avaliação da eficiência do programa de ensino operacionalizado 

distinguiu-se na análise da aprendizagem da tomada de decisão dos alunos ao 

nível do conhecimento declarativo e processual. Conforme Mcpherson (1994), as 
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ferramentas a utilizar quando pretendemos apreciar o conhecimento declarativo 

dos alunos passam pela elaboração de testes escritos e quando aspiramos 

identificar o conhecimento processual dos alunos devemos optar por uma análise 

observacional em contexto de jogo. 

Neste sentido, propusemos aos alunos um teste escrito de conhecimento 

do conteúdo aplicado no início e no fim do processo de ensino-aprendizagem, de 

forma a garantir um meio de comparação para a análise da evolução da selecção 

das respostas correctas. O teste escrito incluía vinte perguntas de escolha múltipla 

com três hipóteses de resposta. Os conteúdos versaram os princípios de jogo, 

mais precisamente a decisão táctica em referência aos princípios tácticos numa 

determinada situação de jogo. 

O objecto de estudo na metodologia observacional reporta-se ao indivíduo 

ou à riqueza do seu comportamento em qualquer dos seus âmbitos de actuação 

ecológica, revelando ser uma estratégia de investigação apropriada para analisar 

a acção motora nos Jogos Desportivos Colectivos (Ricardo, 2005). 

Anguera et al (2000) indicam quatro grandes fases que organizam o 

processo de aplicação da metodologia observacional: 

 

• A primeira fase consiste na correcta delimitação dos comportamentos e 

situações a observar. 

• A segunda fase corresponde à recolha e optimização dos dados. 

• A terceira fase equivale à análise dos dados. 

• A quarta fase diz respeito à interpretação dos dados. 

 

Os contornos complexos do jogo de Futebol revelam um elevado número 

de situações susceptíveis de serem sistematicamente observadas no âmbito da 

investigação desportiva, o que obriga a prescindir de instrumentos 

estandardizados e conceber instrumentos específicos moldados em torno das 

directrizes de cada investigação. 
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A metodologia observacional considera o sistema de categorias e os 

formatos de campo como instrumentos de investigação. O sistema de categorias 

caracterizar-se por ser um sistema fechado, de codificação única e não auto-

regulável, que requer suporte teórico (Anguera et al, 2000). Noutros moldes, 

Anguera et al (2000) distingue os formatos de campo como um instrumento 

especialmente adequado em situações de elevada complexidade e de falta de 

consistência teórica e as suas características básicas são de um sistema aberto, 

apto para codificações múltiplas e altamente regulável. 

No nosso estudo, de acordo com as características do Futebol, o sistema 

de categorias e os formatos de campo assumiram-se de forma complementar 

como o instrumento de observação.  

 

Para a aplicação deste instrumento em sintonia com os objectivos do 

estudo procuramos seguir os passos propostos por Anguera et al (2000): 

 

• Listagem de comportamentos (lista não fechada) correspondente a cada 

um dos critérios registados a partir da informação proporcionada pela fase 

exploratória. 

• Assinalar com códigos cada um dos comportamentos registados que 

derivam de cada critério, e que permite distinguir qualquer deles num sistema 

hierárquico de ordem inferior. 

• Elaboração da lista de características. A característica é a unidade básica 

no registo de formatos de campo, e consiste na atribuição de códigos 

correspondentes a condutas simultâneas ou concorrentes, o que permitirá um 

desenvolvimento exaustivo do registo do fluxo comportamental e uma enorme 

simplificação para posteriores análises de dados. 

 

As categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos, 

sob um título genérico, agrupando esses elementos em razão dos caracteres 

comuns dos mesmos (Bardin, 2004). Uma categoria é normalmente composta por 
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um termo-chave que indica a significação central do conceito que se quer 

apreender e por outros indicadores que descrevem o campo semântico do 

conceito (Vala, 1986).  

Para Bardin (2004), um conjunto de categorias deve possuir as seguintes 

qualidades: 

 

• A exclusividade: as categorias devem ser elaboradas de maneira que um 

elemento não possa ter dois ou mais aspectos susceptíveis de fazerem com 

que fosse classificado em mais que uma categoria, ou seja, cada elemento não 

pode existir em mais de uma divisão; 

• A exaustividade: as categorias devem esgotar a totalidade das unidades 

de registo; 

• A homogeneidade: o princípio de exclusão mútua depende deste factor. 

Um único princípio de classificação deve governar a sua organização. Num 

mesmo conjunto categorial, só se pode funcionar com um registo e com uma 

dimensão de análise; 

• A pertinência: uma categoria é considerada pertinente quando se adapta 

ao material de análise elegido, e quando pertence ao quadro teórico definido; 

• A objectividade e a fidelidade: as diferentes partes do mesmo material, ao 

qual se aplica a mesma grelha categorial, devem ser codificadas da mesma 

maneira, mesmo quando submetidas a várias análises; 

• A produtividade: um conjunto de categorias é produtivo se fornece 

resultados férteis, tanto em índices de inferências como em hipóteses novas e 

em dados exactos. 

 

Uma vez construídas, as categorias de análise de conteúdo devem ser 

sujeitas a um teste de validade interna. Isto quer dizer que o investigador deve 

procurar assegurar-se da sua exaustividade e exclusividade. Pretende-se assim 

garantir, no primeiro caso, que todas as unidades de registo possam ser 
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colocadas numa das categorias e, no segundo caso, que uma mesma unidade de 

registo só possa caber numa categoria (Vala, 1986). 

 
Quadro 7. Sistema de categorias, respectivas características e códigos para a análise 

observacional. 

Categoria Características Código 

1) Ataca a baliza adversária para finalizar quando tem caminho 
livre. 1) PF 

2) Ataca um espaço livre próximo da baliza adversária quando 
pode passar a bola a um companheiro em melhor posição para 
finalizar. 

2) PnF 

3) Não ataca a baliza adversária quando tem caminho livre na sua 
direcção mas dá continuidade ao jogo. 3) nP 

Penetração 

4) Ataca um espaço já ocupado por outros jogadores quando pode 
passar a bola a um companheiro em melhor posição para finalizar. 4) Pneg 

1) Finaliza quando se encontra numa situação favorável. 1) Fi 

2) Procura finalizar quando tem um companheiro em melhor 
posição para o fazer. 2) FinPaFi 

3) Não finaliza quando se encontra numa posição favorável mas 
dá continuidade ao jogo. 3) nFi 

Finalização 
(decisão 
táctica) 

4) Procura finalizar quando se encontra numa situação 
desfavorável ao sucesso da acção com posterior perda da posse 
da bola. 

4) Fineg  

1) Passe para um companheiro em melhor posição para finalizar. 1) PaFi 

2) Passe para um companheiro que realiza cobertura ofensiva. 2) PaCof 

3) Não passa a um companheiro em melhor posição para finalizar 
mas dá continuidade ao jogo. 3) nPaFi 

4) Passa a um companheiro mal posicionado ou sob marcação, ou 
ainda passa sem qualquer intenção prévia. 4) Pneg 

A
cç

õe
s 

co
m

 b
ol

a 

Passe 
(decisão 
táctica) 

5) Não passa e perde a posse da bola. 5) nPapB 
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1) Ocupa um espaço relativamente próximo do portador da bola no 
sentido de lhe garantir uma linha de passe segura, de forma a 
permitir a continuidade do ataque. 

1) Cof 

2) Ocupa um espaço recuado em relação ao portador da bola 
garantindo-lhe uma linha de passe segura. 2) CofRec 

3) Ocupa um espaço demasiado próximo do portador da bola 
criando uma linha de passe frágil. 3) nCof 

Cobertura 
Ofensiva 

4) Deslocamentos curtos ou inexistentes sem preocupação de 
estabelecer uma linha de passe de apoio ao portador da bola. 4) Cofneg 

1) Desmarca-se para ocupar um espaço de forma a libertar o 
portador da bola da sobremarcação, criando uma linha de passe 
aberta favorável à finalização próxima da baliza adversária. 

1) MErup 

2) Desmarca-se para ocupar um espaço de forma a libertar o 
portador da bola da sobremarcação, proporcionando uma linha de 
passe aberta mas afastada da baliza adversária. 

2) MEaf 

3) Procura desmarcar-se para ocupar um espaço de forma a 
libertar o portador da bola da sobremarcação, mas não cria uma 
linha de passe aberta em ruptura. 

3) nMErup 

A
cç

õe
s 

se
m

 b
ol

a 

Mobilidade 
/ Espaço 

4) Não se desmarca quando possui a possibilidade de explorar um 
espaço a aberto próximo da baliza adversária, condicionando o 
portador da bola sob sobremarcação. 

4) MEneg 

 

A composição do sistema de categorias partiu da revisão conceptual dos 

princípios de jogo alusivos à fase ofensiva do jogo de Futebol. Segundo Garganta 

e Pinto (1995), os princípios específicos de jogo representam um conjunto de 

regras que devem orientar as acções dos jogadores. Podemos então defini-los 

como um conjunto de padrões ou normas de acção que guiam o jogador na 

procura das soluções mais eficazes, nas diferentes situações que o jogo promove. 

Deste modo, a configuração inicial do sistema de categorias cingiu-se aos quatro 

princípios específicos do ataque delimitados por Garganta e Pinto (1995), 

designadamente a penetração, a cobertura ofensiva, a mobilidade e o espaço. Um 

jogador respeita o princípio da penetração quando se encontra na posse da bola e 

tem como primeira preocupação ver se existe possibilidade de finalizar ou espaço 
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livre de progressão em direcção à baliza adversária. A cobertura ofensiva reporta-

se à acção de um jogador no sentido de apoiar o jogador com bola, garantindo-lhe 

uma linha de passe segura. Numa situação de igualdade numérica o atacante sem 

bola deve libertar o portador da bola da sobremarcação, desequilibrando a 

organização defensiva adversária através de uma acção de ruptura na procura de 

criar uma linha de passe aberta que possibilite uma situação de 1x0. Na sua 

organização disposicional os atacantes devem empenhar-se em dar amplitude ao 

jogo, em profundidade e largura, criando linhas de passes de forma a dificultar a 

acção defensiva oponente, cumprindo-se assim o princípio de ataque: espaço. 

Posteriormente, passámos à fase empírica da observação, acumulando e 

classificando informação sobre as acções ofensivas dos alunos em estudo, 

procurando progressivamente sistematizar os dados provenientes de uma 

tradução da realidade visível.  

Esta fase age em concordância com Bardin (2004) quando a autora define 

a categorização como um processo de tipo estruturalista que comporta duas 

fases: 

 

• O inventário: isolar os elementos. 

• A classificação: repartir os elementos, procurando ou impondo uma certa 

organização à informação recolhida. 

 

Na realização destas tarefas surgiu a necessidade de adaptar, acrescer e 

ajustar o quadro conceptual do sistema de categorias de forma a melhor traduzir a 

realidade exposta, em concordância com os objectivos estipulados neste estudo. 

Neste cômputo, as variáveis observáveis organizaram-se em dois grandes grupos: 

as acções com bola e as acções sem bola. Subjacente à análise da tomada de 

decisão em contexto de jogo, adicionámos as categorias passe e finalização nas 

acções com bola, no sentido de completar a gama de comportamentos decisionais 

passíveis de observação. Nas acções sem bola, deparámo-nos com a dificuldade 

de no registo da observação delimitar os princípios específicos mobilidade e 
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espaço, dadas as inteligíveis relações patentes no contexto de jogo. Esta 

conjuntura impeliu a fusão categorial entre os dois indicadores comportamentais 

em observação. A lógica hierarquizante inerente ao sistema de categorias atende 

à discriminação de cada categoria em características ou índices de qualidade 

decisionais (unidade de registo), ordenados em acções apropriadas e 

inapropriadas ao sucesso da equipa numa determinada situação, em alusão aos 

princípios tácticos abordados.  

O processo de categorização adveio do objectivo de fornecer, por 

condensação, uma representação simplificada dos dados brutos. Sendo a partir do 

material reconstruído que as inferências finais, na análise quantitativa, serão 

efectuadas (Bardin, 2004).  

Como já foi referido anteriormente, o contexto de jogo 4+Grx4+Gr foi eleito 

para a observação e registo do desempenho (tomada de decisão) dos alunos. As 

observações tiveram a duração de cinco minutos contínuos, ocorrendo no final de 

cada sessão de noventa minutos, prolongando-se num total de cinco sessões.  

 
Quadro 8. Distribuição dos alunos observados relativamente ao género e nível de desempenho. 

 

O Quadro 8 evidencia a heterogeneidade da equipa observada, constituída 

por três elementos do género feminino e um do género masculino, categorizados 

em dois níveis de desempenho. O grupo de alunos em estudo apresenta-se 

equilibrado na medida em que dois deles enquadram-se no nível de desempenho 

elementar e os outros dois no nível de desempenho avançado. 

Para a gravação dos jogos foi utilizada uma câmara digital SONY de 

modelo DCR – PC330 E. O material vídeo obtido foi introduzido, em formato 

digital, num computador portátil com processador Intel Centrino M 740, via cabo 

 Nível de desempenho avançado Nível de desempenho elementar 

Género Feminino 1 2 

Género Masculino 1 0 
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IEEE 1394, convertendo-os em ficheiros avi. Para o subsequente tratamento de 

imagem, visionamento e análise do jogo através do sistema de categorias 

concebido foi utilizado o software Utilius VS, software informático específico 

destinado à análise e arquivo dos registos observados. Segundo Anguera et al 

(2000) esta tarefa é um desafio, especialmente na metodologia observacional, por 

três razões: primeiro, não existem regras sistematizadas para a análise e 

apresentação dos resultados em muitos tipos de registo, segundo, requerem um 

grande volume de trabalho e por fim é preciso uma redução de dados para a 

elaboração do documento de apresentação do estudo. 

A categorização do material filmado foi realizada à posteriori utilizando o 

software Utilius VS, no qual adaptamos à grelha de observação o nosso sistema 

categorial (combinado de sistema de categorias e formato de campo), tratando-se 

por isso de uma observação sistematizada em ambiente natural. 

Foi definido como início do processo ofensivo (e da observação), o 

momento em que o jogador, ou algum dos seus colegas de equipa, ganhasse o 

controlo da bola, sem o perder imediatamente a seguir (Richard et al, 2000). Em 

termos gerais, nos desportos colectivos de invasão assume-se que a maioria do 

jogo ofensivo se desenvolve reproduzindo a seguinte sequência: o jogador 

controla o objecto de jogo, decide a acção que considera mais apropriada e só 

depois executa a habilidade (Ricardo, 2005). No nosso estudo incidimos sobre a 

tomada de decisão dos alunos num contexto de jogo. Como tal, pretendemos 

estudar a qualidade da resposta ou solução elegida num determinado momento 

contingente, em referência ao sistema de categorias construído. A componente de 

decisão implica ponderar “o que fazer”, “quando fazer” e “como fazer”, de forma a 

seleccionar a acção ou habilidade de jogo que melhor responda às problemáticas 

situacionais que o jogo emana. Importa esclarecer que na nossa observação a 

qualidade da acção ou habilidade de jogo reporta-se à intervenção do aluno após 

a leitura e interpretação da situação de jogo, e não à qualidade do resultado dessa 

mesma acção manifestada.  
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Com o objectivo de registar correctamente todos os comportamentos do 

processo ofensivo, em cada um dos alunos observados, adoptámos a estratégia 

de observar cada sequência ofensiva tantas vezes quanto as necessárias, em 

velocidade normal e contínua, porque as funções de replay e de “corte” de 

imagens de vídeo oferecidas pelo computador, permitem a análise pós-evento do 

jogo, que pela sua complexidade não são passíveis de notação em tempo real e, 

para além disso, possibilitam a diminuição dos erros de observação (Garganta, 

1999). Essas sequências eram cortes efectuados no filme de vídeo, executadas a 

partir do software Utilius VS, tendo como critério de duração o início do processo 

ofensivo, por parte da equipa a que o sujeito observado pertencia, e o seu termo 

quando uma das características se repetisse, dando lugar a um novo registo de 

observação, ou o processo ofensivo da equipa tivesse terminado. De seguida, os 

dados obtidos eram transferidos para uma tabela em ficheiro Excel para 

subsequente tratamento.  

Após o tratamento dos dados, através da metodologia observacional, 

passámos à análise da quantidade e qualidade do envolvimento dos alunos no 

jogo. Para o efeito, baseamo-nos no cálculo das medidas de performance 

prescritas no instrumento de avaliação da performance no jogo (GPAI), elaborado 

por Oslin et al (1998). As medidas adoptadas podem ser descritas por índice de 

tomada de decisão (relação entre as tomadas de decisão apropriadas com o 

somatório de todas as decisões ocorridas no jogo) e índice de envolvimento no 

jogo (conjunto das intervenções observadas no jogo). 

Uma vez realizada a recolha dos dados, o observador deve ter a garantia 

necessária sobre a sua qualidade, por via do controlo da fiabilidade do registo 

observacional. Posto isto, solicitámos a um outro observador independente (com 

formação na área de Futebol) a análise observacional de excertos do material de 

vídeo deste estudo, com o propósito de calcular o grau de concordância entre os 

observadores. Neste sentido, utilizámos o software ComKappa, versão 1.0, 

desenvolvido por Roger Bakerman e Byron Robinson (1997). Kappa representa o 

índice de concordância de observador. Em teoria, este pode variar entre 0 e 1, 
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onde 0 (zero) indica falta de concordância e 1 indica concordância perfeita. Na 

realização do teste de fiabilidade encontrámos um valor para o índice Kappa de 

0,97, o que indica existir uma concordância entre observadores muito próxima do 

ideal (Kappa=1). 

 

Em torno do objectivo geral deste trabalho procurámos não descurar o 

domínio sócio-afectivo. No que concerne à análise deste domínio solicitámos aos 

alunos um comentário por escrito de carácter aberto, em relação às actividades 

desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem descrito neste estudo. Neste 

domínio, pretendemos através da opinião dos alunos aceder às principais 

revelações do impacto que o programa/modelo de ensino de Futebol concebido 

teve nos alunos envolvidos.  

A construção de um sistema de categorias pode ser feita a priori ou a 

posteriori, ou ainda através da combinação destes dois processos (Vala, 1986). 

No nosso caso, apesar de nos basearmos ligeiramente num quadro conceptual da 

literatura, a construção do sistema de categorias procedeu-se essencialmente a 

priori. Na análise do conteúdo, definimos o tema enquanto unidade de registo ou 

regra de recorte, na medida em que uma análise temática consiste em descobrir 

os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação e cuja presença pode 

significar algo pertinente para o objectivo escolhido (Bardin, 2004).  

A leitura dos textos e inferência dos elementos a ter em conta levou-nos a 

uma repartição em inúmeras categorias, as quais fomos reagrupando 

progressivamente até ao sistema de categorias terminal. Recorremos aos 

domínios motivacionais ou categoriais que constituem o Questionário de 

Motivação para as Actividades Desportivas (QMAD) (Serpa & Frias, 1990) para 

adjuvar na nomeação e significação dos grupos temáticos estabelecidos. Daqui 

brotou o sistema de categorias específico para o objectivo do nosso estudo (ver 

quadro 9). 
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Quadro 9. Sistema de categorias, com respectivos temas ou sentidos das mensagens presentes 

nas opiniões dos alunos. 

Categorias Tema/Sentido 

Forma Física Desenvolver a condição física. 

Competência Técnica 
Aprender coisas novas.  

Melhorar as habilidades de jogo. 

Competição 
Organizar o torneio.  

Participar nas competições. 

Afiliação Turma/Equipa 
Pertencer a um grupo. 

Espírito de equipa. 

Prazer/Diversão 
Gosto e divertimento em participar nas 

actividades desenvolvidas. 

Estatuto Desempenhar um cargo reconhecido. 

 

Na análise do conteúdo, as mensagens presentes nas opiniões dos alunos 

foram enquadradas como elementos completos, segundo o critério de presença, 

de acordo com o sentido ou tema identificador da categoria. A este respeito, 

procurámos verificar quais as categorias mais solicitadas nos discursos dos alunos 

ou, por outras palavras, identificar possíveis manifestações do impacto do 

programa de ensino aplicado na opinião dos alunos em relação às actividades 

desenvolvidas nas aulas.  
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4. Apresentação dos resultados 
 

No que concerne a este capítulo, iremos expor de forma compilada a 

informação recolhida. A organização da apresentação dos resultados distingue 

três tópicos, entre os quais figuram, primeiro, a informação referente à aplicação 

dos testes escritos, segundo, a informação traduzida da observação do 

desempenho dos alunos em situação de jogo, e por último, a informação 

extrapolada da opinião dos alunos face às actividades desenvolvidas. 

 

4.1 Teste escrito 
 

Em baixo apresentamos um quadro referente aos resultados obtidos pelos 

alunos (n=20) nos testes de entrada e de saída. 

 
Quadro 10. Quantidade de respostas correctas e erradas, aos testes escritos de entrada e saída, 

dos alunos de nível de desempenho avançado, nível de desempenho elementar e total dos alunos. 

Teste de entrada Teste de saída 
 

Respostas 
correctas 

Respostas 
erradas 

Respostas 
correctas 

Respostas 
erradas 

Alunos de nível de 
desempenho avançado 206 34 220 20 

Alunos de nível de 
desempenho elementar 141 99 186 54 

Total dos alunos 347 133 406 74 

 

Os alunos de nível avançado apresentaram maior número de respostas 

correctas em relação aos alunos de nível de desempeno elementar, tanto no teste 

de entrada como nos teste de saída. Verificámos que, em geral, todos os alunos 

melhoraram os resultados obtidos no teste de entrada para o teste de saída. 

O gráfico seguinte representa a evolução discriminada, do número de 

respostas correctas desde o teste de entrada ao teste de saída, dos alunos de 

nível de desempenho avançado, dos alunos de nível de desempenho elementar e 
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do total dos alunos constantes na amostra deste estudo. Todavia, é possível 

verificar que os alunos de nível de desempenho elementar apresentaram um 

índice percentual de evolução de respostas correctas ligeiramente superior em 

relação aos alunos de nível de desempenho superior. 
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 Figura 7. Evolução das respostas correctas, em percentagem, desde o teste de entrada ao 

teste de saída, nos alunos de nível de desempenho avançado (n.1), nos alunos de nível de 

desempenho elementar (n.2) e no total dos alunos. 

 

 

4.2 Observação do desempenho em contexto de jogo 
 

O Quadro 11 apresenta, de forma compilada, os dados resultantes dos 

registos de observação efectuados aos alunos que compõem a amostra utilizada 

na metodologia observacional. Estes dados expõem as acções em jogo de acordo 

com o sistema de categorias construído. Cada categoria de observação distingue 

as acções realizadas pelos alunos segundo a sua qualidade, das mais apropriadas 

às menos apropriadas. 

A partir da leitura do Quadro 11 podemos verificar que a quantidade das 

acções foi aumentando ao longo dos registos, evidenciando um crescente 

envolvimento dos alunos no jogo. As acções de penetração e de finalização foram 

as menos observadas ao logo dos diferentes registos. Principalmente nos 

primeiros registos, a categoria cobertura ofensiva apresenta o maior número de 

acções não apropriadas em jogo. Estes dados parecem indicar uma maior 
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dificuldade dos alunos em criarem linhas de passe abertas, em apoio ao portador 

da bola. No entanto, este indicador foi melhorando ao longo dos registos, 

apresentando valores muito positivos nos últimos dois registos. 

 
Quadro 11. Registos das acções do total de alunos observados nos cinco momentos de 

observação, de acordo com o sistema de categorias construído. 

Penetraçã
o 

Cobertura 
Ofensiva 

Mobilidade/ 
Espaço 

Passe 
(decisão 
táctica) 

Finalização 
(decisão 
táctica) Total dos 

Alunos 
+
+ + - - 

- 
+
+ + - -  

- 
+
+ + - - 

- 
+
+ + +

- - -  
- 

+
+ + - - 

- 
1º Momento 

de 
observação 

3 0 0 0 1 8 0 9 5 0 1 0 5 3 1 1 0 2 0 0 1 

2º Momento 
de 

observação 
5 1 0 0 2 1

7 7 5 5 8 1 0 7 1
3 1 4 0 1 1 0 0 

3º Momento 
de 

observação 
2 0 0 0 8 8 3 2 1

1 4 1 2 5 7 0 3 1 4 0 0 0 

4º Momento 
de 

observação 
6 0 0 0 1

2 
1
9 3 1 5 5 2 0 1

3
1
0 1 1 0 5 0 1 0 

5º Momento 
de 

observação 
6 0 1 0 1

0 
1
2 1 0 2

0 1 1 0 1
0 9 0 3 0 6 0 0 0 

 

 

Com a mesma estrutura do quadro anterior apresentamos os próximos 

quadros (Quadro 12 e 13). Os referidos quadros apresentam respectivamente as 

acções em jogo dos alunos de nível avançado e elementar. Este facto deve-se à 

necessidade de inferir a evolução da aprendizagem dos alunos de nível de 

desempenho elementar, inseridos num grupo heterogéneo, por outras palavras, 

testar a inclusão. 
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Quadro 12. Registos das acções dos alunos de nível de desempenho avançado nos cinco 

momentos de observação, de acordo o sistema de categorias construído. 

Penetraçã
o 

Cobertura 
Ofensiva 

Mobilidade/ 
Espaço 

Passe 
(decisão 
táctica) 

Finalização 
(decisão 
táctica) 

Alunos de 
nível de 

desempenho 
avançado +

+ + - - 
- 

+
+ + - -  

- 
+
+ + - - 

- 
+
+ + +

- - -  
- 

+
+ + - - -

1º Momento 
de 

observação 
3 0 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 4 2 1 0 0 2 0 0 1 

2º Momento 
de 

observação 
5 1 0 0 1 1

0 2 1 4 3 0 0 6 1
0 1 2 0 1 1 0 0 

3º Momento 
de 

observação 
1 0 0 0 5 5 2 2 4 1 0 0 5 5 0 3 0 2 0 0 0 

4º Momento 
de 

observação 
6 0 0 0 5 9 1 0 3 2 1 0 8 6 1 1 0 2 0 1 0 

5º Momento 
de 

observação 
3 0 1 0 3 5 0 0 1

1 0 1 0 8 4 0 2 0 5 0 0 0 

 

A partir da leitura dos quadros verificámos que, nos primeiros dois registos, 

os alunos de nível elementar não realizaram qualquer acção de penetração ou de 

finalização. Os dois primeiros registos parecem também indicar que os alunos de 

nível elementar apresentaram dificuldades em realizar desmarcações de apoio ao 

portador da bola.  

Em todos os registos os alunos de nível avançado apresentam uma maior 

quantidade de acções apropriadas em jogo. Podemos igualmente verificar em 

ambos os quadros que, ao longo dos registos, os alunos melhoraram a qualidade 

das suas acções em jogo, representando uma evolução positiva na aprendizagem. 

No entanto, no terceiro registo denota-se um decréscimo das acções tácticas 

realizadas em jogo. 
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Quadro 13. Registos das acções dos alunos de nível de desempenho elementar nos cinco 

momentos de observação, de acordo com o sistema de categorias construído. 

Penetraçã
o 

Cobertura 
Ofensiva 

Mobilidade/ 
Espaço 

Passe 
(decisão 
táctica) 

Finalização 
(decisão 
táctica) 

Alunos de 
nível de 

desempenho 
elementar +

+ + - - 
- 

+
+ + - -  

- 
+
+ + - - 

- 
+
+ + +

- - -  
- 

+
+ + - - 

- 
1º Momento 

de 
observação 

0 0 0 0 0 7 0 7 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

2º Momento 
de 

observação 
0 0 0 0 1 7 5 4 1 5 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 

3º Momento 
de 

observação 
1 0 0 0 3 3 1 0 7 3 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 

4º Momento 
de 

observação 
0 0 0 0 7 1

2 2 1 2 3 1 0 5 4 0 0 0 3 0 0 0 

5º Momento 
de 

observação 
3 0 0 0 7 7 1 0 9 1 0 0 2 5 0 1 0 1 0 0 0 

 

Para uma melhor visualização e interpretação dos registos colhidos, 

representámos a evolução das acções tácticas em jogo dos alunos, ao longo do 

processo de ensino aprendizagem, num formato de gráfico. 

Nesta medida, organizamos a apresentação dos gráficos em diferentes 

índoles. O primeiro gráfico (Figura 8) reporta-se ao índice de tomada de decisão 

(ITD) (Oslin et al, 1998). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1º registo 2º registo 3º registo 4º registo 5º registo

ITD

 
Figura 8. Evolução do índice de tomada de decisão táctica registado ao longo da aplicação do 

programa de ensino. 
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O índice de tomada de decisão reporta-se à relação entre as tomadas de 

decisão apropriadas com o somatório de todas as decisões ocorridas no jogo. O 

segundo gráfico (Figura 9) demonstra a evolução do índice de envolvimento no 

jogo (IEJ) e do número de decisões tácticas apropriadas registados ao longo do 

programa de ensino aplicado. O IEJ foi igualmente desenvolvido por Oslin et al 

(1998) e refere-se ao conjunto das intervenções observadas no jogo. 
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Figura 9. Evolução do índice de envolvimento no jogo (IEJ) e do número de decisões tácticas 

apropriadas registados ao longo da aplicação do programa de ensino. 

 

Ao examinarmos a evolução do índice de tomada de decisão, deparámo-

nos com um crescimento, do primeiro para o último registo, na ordem dos vinte e 

cinco por cento (25%). Estes resultados parecem sublinhar a ocorrência de uma 

aprendizagem positiva, dado que o mesmo é evidenciado em relação ao índice de 

envolvimento no jogo e à quantidade de decisões tácticas apropriadas.  

A leitura das figuras 8 e 9 leva-nos a observar uma correspondência entre o 

aumento do envolvimento dos alunos no jogo e a proficiência das suas acções na 

procura da solução mais eficaz para sucesso da equipa no jogo. 
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As figuras seguintes estão organizadas segundo as acções de jogo com 

bola (Figura 10) e acções de jogo sem bola (Figura 11), em relação às acções de 

jogo apropriadas para o sucesso da equipa. 
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Figura 10. Evolução da aprendizagem das acções tácticas com bola apropriadas registadas ao 

longo da aplicação do programa de ensino. 
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Figura 11. Evolução da aprendizagem das acções tácticas sem bola apropriadas registadas ao 

longo da aplicação do programa de ensino. 

 

Na primeira impressão, da leitura dos gráficos, emana a dinâmica singular e 

auto-reguladora do processo de ensino-aprendizagem. Apesar de ser patente um 

crescimento ao nível da tomada de decisão tanto das acções com bola como das 

acções sem bola, no terceiro registo de observação pudemos verificar uma 

diminuição da quantidade de acções apropriadas em relação ao registo anterior. 

Esta realidade leva-nos a supor que, embora o índice de tomada de decisão 

apresente um crescimento em todos os registos, a diminuição das acções de jogo 
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apropriadas no terceiro registo deve-se também à diminuição do envolvimento dos 

alunos no jogo, verificável através do índice de envolvimento no jogo (IEJ). 

No sentido de estudarmos a evolução da aprendizagem dos alunos de nível 

de desempenho elementar, relacionámos a sua evolução com os alunos de nível 

de desempenho avançado ao nível do índice de tomada de decisão (Figura 12), 

índice de envolvimento no jogo (Figura 13) e decisões tácticas apropriadas (Figura 

14).  
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Figura 12. Evolução do índice de tomada de decisão táctica (ITD) dos alunos de nível de 

desempenho avançado (n.1) e dos alunos de nível de desempenho elementar (n.2), registado ao 

longo da aplicação do programa de ensino. 

 

 Na leitura da Figura 12, referente aos índices de tomada de decisão, é 

curioso observar um crescimento acentuado nos alunos de nível de desempenho 

elementar (n.2), apresentando, mesmo, no último registo valores superiores em 

relação aos alunos de nível de desempenho avançado (n.1). 

 Esta realidade não significa que os alunos de nível elementar suplantaram 

as capacidades de jogo dos alunos de nível avançado, mas antes parece-nos 

indicar um desenvolvimento da compreensão do jogo, acrescentando critério no 

momento de intervir no jogo. 
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Figura 13. Evolução do índice de envolvimento no jogo (IEJ) registado ao longo da aplicação do 

programa de ensino. 
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Figura 14. Evolução da quantidade de decisões tácticas apropriadas registadas ao longo da 

aplicação do programa de ensino. 

 

Os alunos de nível de desempenho avançado apresentam sempre, em 

todos os registos, valores superiores em relação aos índices de envolvimento no 

jogo e ao nível da quantidade de acções de jogo apropriadas. No entanto, os 

alunos de nível de desempenho elementar também revelam uma aprendizagem 

sustentável, exibindo uma crescente proficiência nos seus desempenhos em jogo. 
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4.3 Opinião dos alunos face às actividades desenvolvidas 
 

Face às mensagens dos alunos, em relação às actividades levadas a cabo 

nas aulas, procurámos enquadrá-las em categorias referenciais. Neste sentido, o 

quadro em baixo demonstra a presença das categorias definidas nas opiniões dos 

alunos.  
 

Quadro 14. Distribuição das opiniões dos alunos face às actividades desenvolvidas nas categorias: 

Forma Física; Competência Técnica; Competição; Afiliação Turma/Equipa; Prazer/Diversão; 

Estatuto. 

Categorias Opiniões dos alunos Valor Percentual 
Forma Física 1 5% 
Competência Técnica 11 55% 
Competição 8 40% 
Afiliação Turma/Equipa 9 45% 
Prazer/Diversão 16 80% 
Estatuto 1 5% 

  

O valor percentual patente no quadro é relativo à presença do tema ou 

sentido das determinadas categorias nos textos escritos pelos vinte alunos. 
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Figura 15. Distribuição das opiniões dos alunos face às actividades desenvolvidas nos domínios: 

Forma Física; Competência Técnica; Competição; Afiliação Turma/Equipa; Prazer/Diversão; 

Estatuto. 

 
 A partir da análise gráfica (Figura 15), considerámos a categoria 

prazer/diversão (“gosto e divertimento em participar nas actividades 

desenvolvidas”) como a mais referenciada nos testemunhos dos alunos.  
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Por outro lado, parece-nos relevante salientar a presença, em cerca de 

metade das opiniões dos alunos, de mensagens enquadradas no tema das 

categorias de competência técnica (“aprender coisas novas”, “melhorar as 

habilidades de jogo”), competição (“organizar o torneio, “participar nas 

competições”) e afiliação turma /equipa (“pertencer a um grupo”, “espírito de 

equipa”). 
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5. Discussão dos resultados 
 

Neste capítulo, iremos conduzir a nossa discussão em torno dos objectivos 

a que nos propomos no presente estudo, tendo como mote orientador os ideais da 

Educação Física, enquanto campo de formação e educação integral dos alunos. 

A eclosão dos modelos de ensino para a compreensão do jogo aporta um 

tratamento específico aos conteúdos, elementos e contextos circunscritos (Griffin 

et al, 2005), envolvendo a actualização dos conhecimentos e abordagens 

pedagógicas. 

Ao lidarmos com um contexto escolar, singular em si, procurámos conciliar 

os nossos pressupostos pedagógicos aos vigentes nos projectos curriculares da 

escola e da disciplina, munindo os alunos de competências significativas para uma 

formação desportiva sustentável. A potencial riqueza do processo de ensino-

aprendizagem resulta do cuidado na adequação das actividades e métodos de 

instrução promovidos às características e vulnerabilidades dos alunos, em 

consonância com os objectivos a alcançar (Metzler, 2000). 

Assim, focaremos as frentes de debate na análise da evolução da 

aprendizagem dos alunos envolvidos no programa/modelo de ensino de Futebol 

construído e aplicado num contexto escolar, ao nível do domínio cognitivo-motor. 

Por conseguinte, iremos abranger na discussão o tema da aprendizagem 

inclusiva, por meio de análise da evolução da aprendizagem entre alunos com 

níveis de desempenho distintos. Teremos ainda em conta o domínio sócio-afectivo 

através da análise das opiniões dos alunos face às actividades desenvolvidas. 

Antes de passarmos à discussão propriamente dita, parece-nos relevante 

salientar a dificuldade que enfrentaremos em relacionar este estudo com outros 

anteriores, pois estes, na sua maioria, centraram os seus objectivos na 

confrontação entre diferentes modelos de ensino (e.g., modelos de ensino 

tradicionais vs. modelos de ensino alternativos; ensino da técnica vs. ensino da 

táctica), enquanto que o nosso propósito visa principalmente apreciar a eficácia do 

programa/modelo de ensino operacionalizado. Do mesmo modo, diferem 
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igualmente os instrumentos metodológicos e os procedimentos de análise 

abordados, diminuindo a possibilidade de inferência com os resultados obtidos 

entre o leque de estudos consultados até à data. No entanto, convém destacar o 

estudo realizado por Ricardo (2005), no qual consta a implementação de um 

programa/modelo de ensino do basquetebol em contexto escolar. Na sua 

concepção foi igualmente influenciado pelas ideias dos denominados modelos de 

ensino alternativos (baseados na compreensão do jogo), tendo como objectivos 

inerentes, a avaliação do impacto do programa de ensino aplicado ao nível 

cognitivo (selecção da resposta) e motor (execução da resposta), assim como a 

comparação dos valores dos vários indicadores por níveis de desempenho e 

género (inclusão). 

 

5.1 Domínio cognitivo-motor 
 

Na presente investigação, no que concerne ao domínio cognitivo-motor, a 

análise da aprendizagem dos alunos desdobrou-se no estudo da evolução do 

conhecimento declarativo e processual. 

 

5.1.1 Conhecimento declarativo 
 

 No propósito de analisar a consciência táctica dos alunos utilizámos o teste 

escrito como instrumento de avaliação (Mcpherson, 1994). Os dados resultantes, 

das duas avaliações efectuadas demonstram uma progressão entre o teste de 

entrada com 72,3% de respostas correctas para o teste de saída com 84,6%, 

evidenciando um índice de evolução de 12,3% na selecção da resposta correcta. 

Este facto supõe que o programa de ensino aplicado possibilitou a consolidação 

de competências cognitivas, abonando um sinal positivo às práticas pedagógicas 

desenvolvidas em benefício para os educandos. Ao consultarmos estudos 

anteriores, que utilizaram o teste escrito como instrumento de aferição do 

conhecimento declarativo adquirido pelos alunos, verificámos em todos eles 
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(French, Werner, Rink et al, 1996; French, Werner, Taylor et al, 1996; Turner & 

Martinek, 1999; Nevett et al, 2001; Ricardo, 2005) a melhoria da consciência 

táctica dos alunos representantes do grupo experimental, mais evidente ainda em 

contraste com os resultados do grupo de controlo. Neste sentido vários autores 

(French, Werner, Rink et al, 1996; French, Werner, Taylor et al, 1996; Turner & 

Martinek, 1999; Nevett et al, 2001; Ricardo, 2005) consideraram que este tipo de 

conhecimento é adquirido com a instrução e prepara os alunos para as situações 

com que se irão deparar na prática, pois frequentemente os alunos possuem um 

reduzido conhecimento específico do jogo desportivo. 

 Contudo, ao considerarmos que na construção do conhecimento do aluno a 

consciência táctica, enquanto conhecimento declarativo, está implicitamente 

conectada ao conhecimento processual, proveniente das (inter)acções no jogo 

(Gréhaigne & Godbout, 1995), devemos, neste ponto de vista, apreciar a evolução 

da aprendizagem dos alunos relacionando estas duas facetas do conhecimento. 

 

5.1.2 Conhecimento processual 
 

 Com o intuito de aferir a evolução da aprendizagem dos alunos ao nível do 

conhecimento processual utilizámos a análise observacional do desempenho em 

jogo (Anguera et al, 2000). A análise por nós desenvolvida centrou-se no processo 

das acções tácticas operadas pelos alunos em jogo. Por outras palavras, 

procurámos analisar a qualidade das tomadas de decisão perante determinada 

circunstância, em referência aos princípios de jogo abordados ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem. Em função do sistema categorial criado para a 

análise observacional, distinguimos as acções tácticas com bola (penetração, 

passe e finalização) e sem bola (cobertura ofensiva e mobilidade/espaço), dentro 

das quais correspondem os respectivos indicadores de observação. 

 Da nossa primeira leitura resultante do tratamento dos dados descerra a 

dinâmica singular e não linear do processo de ensino-aprendizagem. Este 

fenómeno, enquanto processo interactivo em construção, desprende 
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“desequilíbrios” propulsores do conhecimento (aprendizagem) elevando a rede de 

comunicações, dentro da equipa e entre as equipas, para um nível de 

complexidade superior. Na fase inicial da aprendizagem, em particular no primeiro 

registo, podemos verificar reduzidos índices de proficiência das acções de jogo e 

de envolvimento no jogo. Este facto parece transparecer a dificuldade dos alunos 

em promoverem uma eficiente comunicação na acção, reproduzindo-se numa 

organização colectiva esbatida. O jogo caracterizava-se, então, por uma 

organização rudimentar4 onde, muitas vezes, a bola em jogo “não era de 

ninguém”. Esta incapacidade de ambas as equipas manterem a posse de bola, 

derivou da manifesta passividade dos jogadores e da falta de coordenação das 

suas acções na construção do processo ofensivo. Este aspecto reviu-se nas 

diminutas oportunidades de finalização criadas em jogo. Embora em quantidade 

reduzida, as oportunidades de finalização baseavam-se em acções de penetração 

e desmarcação de ruptura que envolviam, somente, um ou dois alunos. Desta 

forma, considerámos que este registo poderá estar relacionado com a enfatização 

do princípio táctico penetração nas situações de aprendizagem5 abordadas 

inicialmente. 

Segundo Savelsbergh e Van Der Kamp (2005), numa primeira instância, a 

informação fica apenas acoplada aos movimentos (acções tácticas) em condições 

similares. Deste modo, as situações de aprendizagem iniciais procuraram recriar 

os constrangimentos circunstanciais específicos do jogo de modo adequado à 

capacidade de jogo inicial dos alunos. No entanto, os reduzidos níveis de relação 

diagnosticado nos alunos em jogo implicou que, nas primeiras fases de ensino, a 

complexidade das situações de aprendizagem se apresentasse reduzida (mas não 

empobrecida) em relação ao contexto de jogo6 (4+Grx4+Gr) observado. Perante 

este facto, reconhecemos a dificuldade inicial dos alunos em transferirem os 

                                                 
4 Garganta (1995) denomina este nível de jogo como “Jogo Anárquico”. Apresentando como características 
principais os problemas associados à compreensão do jogo e a aglutinação das intervenções em torno da bola. 
5 Aqui referimo-nos às Formas Parciais de Jogo e às Tarefas Baseadas no Jogo (Musch et al, 2002). 
6 Aqui referimo-nos à Forma Básica de Jogo (Musch et al, 2002) referencial do processo de ensino-
aprendizagem operacionalizado. 
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saberes adquiridos para um contexto de jogo “desproporcional”, relativamente às 

suas capacidades de intervenção profícua no jogo. 

 Posto isto, o professor incidiu a sua instrução ao nível da criação de linhas 

de passe abertas ao portador da bola, procurando assim que todos os alunos 

desempenhassem um papel mais activo e competente no jogo. Esta preocupação 

parece ter surtido efeito no segundo jogo observado, dado que os alunos tentáram 

criar linhas de passe abertas ao portador da bola, garantindo desta forma a 

circulação da mesma e uma organização do processo ofensivo mais pausada. 

Este aspecto do jogo verifica-se através do incremento das acções sem bola (32 

acções apropriadas) e de passe (20 acções apropriadas) em relação aos valores 

registados na observação anterior (14 acções sem bola apropriadas e 8 decisões 

de passe apropriadas). No entanto, apesar de revelar maior posse de bola e 

segurança no passe, os alunos ainda manifestavam dificuldades em gerar 

situações de finalização privilegiadas. Perante este cenário o professor procurou 

agora focar a sua atenção nos processos relacionados com a finalização. Todavia, 

no terceiro registo de observação verificou-se uma “quebra” no índice de 

envolvimento no jogo bem como na quantidade de acções tácticas apropriadas 

(com bola e sem bola) encenadas pelos alunos. No entanto, este acontecimento 

não afectou o crescimento evidenciado no índice de tomada de decisão, 

indicando-nos que esta ocorrência se deve, supostamente, ao estilo de jogo 

predominantemente directo apresentado pela equipa em estreita relação com o 

nível de jogo representado pela equipa adversária. Outro facto a constatar refere-

se ao aumento das oportunidades “flagrantes” de golo, através de transições 

defesa/ataque muito incisivas e rápidas na transposição da bola para as zonas 

favoráveis de finalização. No que respeita ao quarto registo de jogo, o cenário 

voltou a mudar. A equipa adversária exibiu-se mais coesa defensivamente, o que 

dificultou a criação e ocupação de espaços livres junto à baliza adversária. Como 

tal, os jogadores adaptaram-se organizando o ataque com mais posse de bola, 

procurando com paciência abrir “brechas” na organização defensiva adversária. A 

equipa revelou-se flexível às contingências momentâneas do jogo, retirando 
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proveito de um envolvimento colectivo mais eficiente, por parte de todos os 

jogadores, na coordenação das acções de jogo. Foi evidente o domínio da posse 

de bola, tendo os alunos sustentado a organização do ataque na segurança do 

passe, através das constantes desmarcações (principalmente de apoio) e 

circulação do esférico de jogo em largura e profundidade, precisando o momento 

mais oportuno para arriscar um passe em ruptura. No último registo a tendência 

evolutiva da aprendizagem manteve-se. Embora ainda levemente enraizados os 

princípios de jogo revelaram-se mais consolidados nas acções tácticas dos 

alunos. A equipa alternava entre jogo directo e indirecto consoante as 

oportunidades circunstanciais que o jogo proporcionava. O incremento assinalável 

das acções de desmarcação em ruptura e constante ajuste posicional revelam a 

prevalência da comunicação motora e uma maior polivalência funcional dos 

alunos. 

Admitimos portanto, que a variabilidade ambiental das situações de 

aprendizagem e a progressiva enfatização nos diferentes, mas (inter)relacionados, 

princípios de jogo (Gréhaigne & Guillon, 1992; Garganta & Pinto, 1995), 

possibilitam a exploração de acoplamentos informação-movimento alternativos, 

habilitando os alunos de um reportório de acoplamentos específicos em 

permanente actualização (Savelsbergh & Van Der Kamp, 2005). Assim, a 

evolução da aprendizagem observada leva-nos a supor que os alunos se foram 

tornando mais flexíveis (competentes), munidos de novos referenciais na gestão 

do seu desempenho em jogo, ou seja, foram aprendendo a adaptar-se a 

condições variáveis (Savelsbergh & Van Der Kamp, 2005). Esta suposição 

sustenta o incremento qualitativo dos valores relativos ao índice de tomada de 

decisão (de 67,5% para 92,5%) e ao índice de envolvimento no jogo (de quarenta 

acções tácticas para oitenta). Estes dados vão ao encontro de outros estudos 

desenvolvidos, baseados em modelos de ensino para a compreensão do jogo 

(Turner & Martinek, 1992; Griffin et al, 1995; Mitchell et al, 1995; Turner & 

Martinek, 1995; French, Werner, Rink et al, 1996; French, Werner, Taylor et al, 

1996; Turner & Martinek, 1999; Rovegno et al, 2001; Ricardo, 2005), os quais 
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demonstraram igualmente melhorias no desempenho dos jogadores, no que se 

refere às tomadas de decisão em situação de jogo.  

Daqui poderíamos inferir que este conhecimento adquirido na prática pelos 

alunos está interrelacionado com o seu desenvolvimento da consciência táctica, 

na medida em que se verifica, analogamente, um crescimento favorável da 

selecção de respostas correctas nos testes escritos propostos. Podemos, ainda, 

reforçar esta ideia através dos estudos desenvolvidos por vários autores (French, 

Werner, Rink et al, 1996; French, Werner, Taylor et al, 1996; Turner & Martinek, 

1999; Ricardo, 2005), nos quais constataram que os grupos experimentais, após a 

aplicação do modelo de ensino, apresentaram melhorias em ambos os domínios 

(declarativo e processual) avaliados. Em suma, com base nos dados analisados, 

podemos constatar, quanto ao domínio cognitivo-motor, que o programa de ensino 

operacionalizado induziu melhorias na consciência táctica dos alunos e na tomada 

de decisão em situação de jogo.  

 

5.2 Inclusão 
 

Ao lidarmos com o contexto escolar deparamo-nos com “diferentes corpos, 

diferentes identidades7” (D'Cruz, 2007). Ao levantarmos a questão da inclusão no 

nosso programa de ensino somos impelidos a promover a diversidade8, no 

respeito pela mesma, louvando os alunos como incorporação de diferenças que 

são únicas. Neste prisma, são necessárias abordagens que dirijam a diversidade 

no seu contributo para a justiça social e inclusão nas sociedades contemporâneas 

(D'Cruz, 2007).  

À escala deste estudo, a diversidade manifesta-se ao nível das diferentes 

capacidades dos alunos agirem e interagirem no jogo, bem como pelos diversos 

graus de consciência táctica e pelas distintas opiniões formuladas após a 

aplicação do programa de ensino. Esta realidade levou-nos a procurar evidências 
                                                 
7 Neste estudo, o conceito identidade reporta-se a identidades individuais como a especificidade da 
experiência de vida de uma pessoa em articulação com a experiência colectiva de um grupo (Brah, 1996). 
8 Entenda-se o termo diversidade como encapsulando identidade (pessoal) e diferença (Brah, 1992) 
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no sentido de verificar se a aprendizagem integrada e cooperativa, desenvolvida 

pelo programa de ensino construído, possibilita a qualificação no domínio 

cognitivo-motor de alunos enquadrados no nível de desempenho elementar.  

 

5.2.1 Conhecimento declarativo 
 

A análise aos dados, provenientes dos resultados do teste de entrada (58,8% 

de respostas correctas) e do teste de saída (77,5% de respostas correctas), leva-

nos novamente a sugerir que na aprendizagem o conhecimento processual e o 

conhecimento declarativo estão intimamente relacionados, pois inteiramo-nos de 

uma evolução qualitativa em ambos os domínios do conhecimento abordados.  

Este grupo de alunos apesar de, no indicador de desenvolvimento da 

consciência táctica, apresentar uma evolução (18,7%) superior aos alunos de nível 

de desempenho avançado (5,9%), fica aquém dos resultados alcançados por 

estes últimos no teste de saída (91,7% de respostas correctas). 

 

5.2.2 Conhecimento processual 
 

Numa primeira abordagem verificámos uma evolução benéfica 

respectivamente aos resultados obtidos tanto no índice de tomada de decisão (ver 

Figura 12), de 52,6% no primeiro registo para 94,5% no último registo, assim como 

no índice de envolvimento no jogo (Figura 13), de dezanove acções tácticas no 

jogo para trinta e sete acções observadas na última recolha de dados. Estes 

dados apontam que os alunos de nível elementar revelaram uma aprendizagem 

sustentável, exibindo uma crescente proficiência nos seus desempenhos em jogo. 

Numa primeira fase do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente 

nos dois primeiros registos, é possível verificar um menor índice de tomada de 

decisão dos alunos de nível elementar em relação aos alunos de nível avançado. 

A dificuldade inicial da equipa organizar as acções ofensivas deveu-se em parte 

ao défice de compreensão do jogo dos alunos de nível elementar, demonstrando 
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uma carência de critério na realização das acções tácticas no jogo. Estas 

carências observaram-se principalmente ao nível da ocupação racional do terreno 

de jogo, assim como nas acções referentes aos princípios de cobertura ofensiva e 

de mobilidade. A ausência das acções de penetração em jogo testemunha a 

insegurança inicial dos alunos de nível elementar, preferindo optar por acções 

mais seguras, nomeadamente o passe para um colega. No entanto, estes alunos 

também manifestaram algumas insuficiências ao nível do passe, tanto na escolha 

da solução mais apropriada como na execução da própria habilidade. Deste modo, 

a organização ofensiva da equipa esteve “dominada” pelas acções dos alunos de 

nível avançado.  

Perante este cenário, o professor procurou enfatizar determinadas regras 

de acção que orientassem os alunos na criação de linhas de passe em apoio e 

ruptura, bem como na criação e ocupação dos espaços em profundidade e largura 

tendo em vista a finalização. Estes objectivos procuraram orientar as acções dos 

alunos na fase ofensiva: construção do ataque, criação de oportunidades de golo 

e finalização. A partir do terceiro registo já foi possível verificar uma maior 

preocupação dos alunos de nível elementar em realizarem desmarcações de 

ruptura, gerando mais oportunidades de finalização. A consolidação dos princípios 

de jogo revelou-se mais evidente nos últimos dois registos. Os alunos de nível 

elementar melhoraram em todos os indicadores de observação, com especial 

relevo nas acções sem bola. Embora muito pouco consistente, no último registo 

observámos um acréscimo das acções de penetração apropriadas, que podem 

estar relacionados com um menor domínio das habilidades técnicas para a 

realização as acções com bola. Estas considerações vão ao encontro das 

evidências encontradas nos estudos de Mitchell et al (1995) e Ricardo (2005). O 

primeiro estudo evoca que os alunos instruídos através dos modelos de ensino 

para a compreensão do jogo melhoram a qualidade dos movimentos sem bola em 

situação de jogo. Ricardo (2005) salienta a evolução na aprendizagem dos alunos 

de nível elementar essencialmente nos aspectos referentes à qualidade de passe 

e dos movimentos sem bola. 
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Da interpretação da figura doze (pp. 60), resulta curioso averiguar que os 

alunos de nível de desempenho elementar revelaram uma evolução acentuada no 

índice de tomada de decisão, superando no último registo os valores atingidos 

pelos alunos de nível de desempenho avançado. Porém, apurámos que este 

destaque (no quinto registo) não se verifica ao nível das acções tácticas 

apropriadas desempenhadas no jogo (ver Figura 14, pp. 61), nem ao nível do 

índice de envolvimento no jogo (ver Figura 13, pp. 61). Esta particularidade parece 

derivar do desenvolvimento da capacidade dos alunos de nível elementar gerirem 

a sua actuação no jogo de forma mais eficiente e segura. 

Neste contexto, cremos ser plausível indicar que os alunos de nível de 

desempenho elementar, sujeitos ao programa de ensino aplicado, melhoraram a 

sua capacidade de compreensão do jogo, acrescentando critério no momento de 

intervir. Tal como num sistema, as alterações comportamentais verificadas nestes 

alunos influenciaram o desempenho dos alunos de nível avançado e por 

consequente o funcionamento e rendimento da equipa.  

Assim, parece-nos ser possível concluir que diante da evolução da 

participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem e da qualidade dos 

seus desempenhos observados em jogo, o programa de ensino erigido possibilitou 

a construção de uma aprendizagem inclusiva e valiosa. 

 

5.3 Domínio sócio-afectivo 
 
 Segundo Holt et al (2002) a maioria das investigações realizadas sobre os 

modelos de ensino para a compreensão do jogo centram-se no estudo do domínio 

cognitivo-motor, negligenciando o domínio afectivo. Neste sentido, Graça (2006) 

argumenta que o ensino e a aprendizagem não envolvem apenas processos de 

aquisição em que se confrontam problemas e matéria, mas também um processo 

de aprendizagem social. 

No que concerne à análise deste domínio, tal como já foi referido 

anteriormente, solicitamos aos alunos um comentário por escrito, de carácter 
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aberto, relativamente às actividades desenvolvidas. Neste sentido, procurámos 

através das suas opiniões conhecer o impacto que este programa/modelo de 

ensino de Futebol exerceu nos alunos.  

As mensagens presentes nas opiniões dos alunos foram enquadradas em 

categorias referenciais, verificando-se que a categoria prazer/diversão (“gosto e 

divertimento em participar nas actividades desenvolvidas”) foi a mais enunciada 

nos testemunhos dos alunos, estando presente em 80% das opiniões. Nos 

discursos apresentados pelos alunos é ainda de relevar a presença em cerca de 

metade das opiniões mensagens referentes aos temas das categorias 

competência técnica (“aprender coisas novas”, “melhorar as habilidades de jogo”), 

competição (“organizar o torneio, “participar nas competições”) e afiliação turma 

/equipa (“pertencer a um grupo”, “espírito de equipa”). As opiniões positivas em 

relação às actividades desenvolvidas parecem indicar que os modelos de ensino 

para a compreensão do jogo podem ter implicações na motivação dos alunos para 

participarem futuramente em actividades desportivas, abarcando benefícios ao 

nível do bem-estar físico e psicológico (Holt et al, 2002). 

De acordo com as opiniões manifestadas, julgamos poder concluir que o 

modelo de ensino de Futebol desenvolvido contribuiu para a melhoria do interesse 

e prazer dos alunos na participação em actividades desportivas. 

 

Em síntese, consideramos que os domínios cognitivo-motor e sócio-afectivo 

estão interligados ao longo do processo de ensino-aprendizagem, influenciando o 

rumo da formação e educação integral dos alunos.  

Não retirando qualquer mérito às capacidades desenvolvidas pelos alunos, 

devemos ter em conta as limitações temporais que circunscreveram este estudo. 

Apesar dos resultados obtidos, nomeadamente no domínio cognitivo-motor, 

consideramos que seria necessário um período de tempo mais alargado para a 

aplicação deste programa de ensino, no sentido de proporcionar aos alunos uma 

maior e melhor consolidação das suas aprendizagens. 
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6. Conclusões 
 

Nos últimos vinte anos os modelos de ensino dos jogos desportivos 

desviaram a sua atenção para o ensino dos aspectos tácticos do jogo. Estes 

modelos foram concebidos para serem uma alternativa ao que apelidaram de 

modelos de ensino tradicional e ao currículo de multiactividades, aos quais se 

atribuiu as responsabilidades pelo facto do ensino dos jogos desportivos, na 

disciplina de educação física, não atingir os objectivos a que se propunha (Bunker 

& Thorpe, 1982; Holt et al, 2002; Griffin et al 2005; Ricardo, 2005).  

A presente investigação não pretende comparar os modelos de ensino 

entre si, mas antes articular as características que consideramos mais relevantes 

dos modelos de ensino dos jogos baseados na compreensão de forma a construir 

um programa de ensino de Futebol específico ao contexto escolar. Assim, os 

objectivos do nosso estudo visam identificar a eficácia do modelo de ensino criado 

na aprendizagem dos educandos ao nível dos domínios cognitivo-motor e sócio-

afectivo. Desta forma, procuramos com a informação resultante da investigação 

assistir o profissional de Educação Física na sua actuação pedagógica e contribuir 

para a consolidação dos conhecimentos sobre o ensino dos jogos desportivos.  

 

Da aplicação do modelo de ensino de Futebol construído para as aulas 

Educação Física, podemos concluir que: 

 

• O conhecimento declarativo pode ser adquirido por todos os alunos 

através da instrução e prepara-os para enfrentar os problemas do jogo. 

 

• A enfatização progressiva dos princípios tácticos através de formas de 

jogo modificadas permite que os alunos desenvolvam a consciência táctica e 

melhorem a qualidade das suas decisões em jogo. 
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• Os alunos de nível elementar integrados num grupo heterogéneo podem 

melhorar a consciência táctica e a tomada de decisão em jogo, essencialmente 

nas acções tácticas sem bola. 

 

• A construção do processo de ensino-aprendizagem em forma de evento 

desportivo pode promover nos alunos o interesse e prazer na participação em 

actividades desportivas. 
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7. Sugestões 
 

Com base nas limitações patenteadas neste estudo sugerimos perspectivas 

para futuros estudos nesta temática. Em primeiro lugar, a replicação deste estudo 

deverá ocorrer durante um período mais alargado e com um maior número de 

alunos envolvidos. Poderá ainda ter diferentes objectivos, como por exemplo: 

validar o instrumento de observação de desempenho em jogo; desenvolver um 

instrumento para avaliar os alunos no domínio sócio-afectivo; aplicar o programa 

de ensino a níveis de escolaridade diferentes ou em contextos socio-económicos 

diferentes; estudar a evolução na aprendizagem através das relações 

estabelecidas em jogo entre os vários jogadores.  
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Teste escrito de Educação Física 
 
Professor: João Teixeira 
 
Nome:________________________________________________      Nº:____   10º A         

 
Lê, atentamente, as seguintes questões e as possíveis respostas. Escolhe a resposta que 

consideras correcta colocando um círculo na letra correspondente (a, b ou c).   
 

1. O que deves fazer quando tens espaço livre em direcção abaliza adversária? 
a) Passar a bola a um companheiro de equipa. 
b) Esperar que aparecem mais jogadores. 
c) Conduzir a bola rápido em direcção à baliza adversária para tentar finalizar. 
 
 

2. No ataque, se não és o possuidor da bola, como é que podes promover uma 
situação de finalização? 

a) Desmarcando-te para espaços livres perto da baliza adversária. 
b) Desmarcando-te para espaços perto do companheiro com bola. 
c) Desmarcando-te para onde estão os outros jogadores. 
 
 

3. Numa situação de ataque 2x1, o atacante com bola: 
a) Deve abrir linhas de passe, afastando-se do portador da bola. 
b) Deve passar a bola em qualquer situação. 
c) Deve passar ao companheiro, se este se encontra em melhor posição para 

finalizar. 
 
 

4. O que deves fazer quando perdes a posse da bola? 
a) Impedir que o atacante com bola possa progredir no terreno. 
b) Esperar que os companheiros de equipa defendam. 
c) Fazer falta para parar o jogo. 
 
 

5. Quando é que deves passar a bola para um companheiro que se desmarca 
em direcção à baliza adversária? 

a) Se o defesa o segue de muito perto. 
b) Se a linha de passe estiver aberta. 
c) Sempre. 
 

 

6. Na organização do ataque quando é que a equipa ocupa racionalmente o 
espaço de jogo? 

a) Quando os jogadores se centram à volta da bola. 
b) Quando os jogadores se posicionam no centro. 
c) Quando os jogadores ocupam os 3 corredores com linhas abertas. 
 

 

7. Depois de uma desmarcação em direcção à baliza adversária: 
a) Deves ajustar a tua posição relativamente aos companheiros de equipa. 
b) Deves esperar até receberes um passe. 
c) Voltar ao ponto de partida. 



Anexos 
_______________________________________________________________________________ 

 ii

 
8. É considerado pontapé de grande penalidade: 
a) A todas as faltas realizadas pelos adversários dentro da própria grande área. 
b) A qualquer agressão física ou verbal. 
c) Nenhuma correcta. 
 
9. Aquando da marcação do pontapé de baliza: 
a) Pode ser marcado golo directamente. 
b) Os adversários terão que se encontrar fora da grande área. 
c) Ambas correctas. 

 
10. Quando é que a bola está fora de jogo? 
a) Quando transpõe completamente as linhas laterais ou da baliza. 
b) Quando o guarda-redes agarra a bola. 
c) Quando nenhuma das equipas tem a posse da bola. 
 
11. Quando é que estamos suficientemente afastados do nosso defensor directo 

para poder receber um passe? 
a) Sempre. 
b) Se o defensor não der espaço. 
c) Se o defensor der espaço. 
 
12. O que deves fazer em situação de ataque quando não és o possuidor da 

bola? 
a) Abrir linhas de passe, afastando-te do companheiro com bola. 
b) Colocar-me atrás do defesa. 
c) Nenhuma correcta. 
 
13. Como é que te desmarcas de um defensor? 
a) Empurrando o defensor para longe de ti. 
b) Movendo-te com mudanças de velocidade e direcção. 
c) Movendo-te com a mesma velocidade, mas mudando de direcção. 
 
14. Como é que deves abrir linhas de passe para apoiar o companheiro de 

equipa com bola? 
a) Ficando parado. 
b) Correndo sem parar. 
c) Procurando espaços livres onde possa receber um passe. 
 
15. Em que zona do campo é que uma tentativa de finalização poderá ter maior 

possibilidade de ser bem sucedida? 
a) Longe da baliza. 
b) Em qualquer parte do campo. 
c) Perto da baliza. 
 
16. No Futebol, o jogador que realiza lançamento de linha lateral: 
a) Pode marcar golo directamente. 
b) Deve arremessar a bola com as duas mãos para dentro do terreno de jogo. 
c) Deve ser o jogador da equipa que tocou na bola em último lugar. 
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17. Qual deve ser a tua 1ª preocupação quando tens a posse da bola? 
a) Atacar a baliza para finalizar, se o caminho estiver livre. 
b) Conduzir a bola para as linhas laterais. 
c) Fintar os adversários. 
 
18. Como podes garantir condições para uma boa comunicação com o teu 

companheiro de equipa? 
a) Gritando. 
b) Mantendo contacto visual. 
c) Olhando para a bola. 
 
19. Quando é que passas bem a bola a um companheiro que se desmarca em 

direcção à baliza adversária? 
a) Quando passas na direcção da corrida. 
b) Quando passas para o espaço atrás do colega. 
c) Quando passas com precisão para o posição de partida do companheiro que se 

desmarca. 
 
20. Quando o atacante possui a posse da bola deve: 
a) Manter o olhar dirigido somente para a bola, de forma a não perder o controlo. 
b) Manter o olhar dirigido para os companheiros, adversários e baliza adversária. 
c) Ambas correctas. 
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Dados relativos à análise do desempenho dos alunos em jogo 
 

Evolução do número de decisões tácticas apropriadas, do índice de envolvimento no jogo e do 

índice de tomada de decisão registados no total dos alunos da amostra ao longo da aplicação do 

programa. 

Todos os alunos 1º Registo 2º Registo 3º Registo 4º Registo 5º Registo 

Decisões tácticas 

apropriadas 
27 60 49 75 74 

IEJ 40 78 61 84 80 

ITD (%) 67,5 76,9 80,3 89,2 92,5 

 
 

Evolução do número de decisões tácticas apropriadas, do índice de envolvimento no jogo e do 

índice de tomada de decisão registados nos alunos de nível de desempenho avançado ao longo da 

aplicação do programa. 

Alunos de nível de 

desempenho avançado 
1º Registo 2º Registo 3º Registo 4º Registo 5º Registo 

Decisões tácticas 

apropriadas 
17 42 28 41 39 

IEJ 21 48 35 46 43 

ITD (%) 80,9 87,5 80,0 89,1 90,7 

 
 

Evolução do número de decisões tácticas apropriadas, do índice de envolvimento no jogo e do 

índice de tomada de decisão registados nos alunos de nível de desempenho elementar ao longo 

da aplicação do programa. 

Alunos de nível de 

desempenho elementar 
1º Registo 2º Registo 3º Registo 4º Registo 5º Registo 

Decisões tácticas 

apropriadas 
10 18 21 34 35 

IEJ 19 30 26 38 37 

ITD (%) 52,6 60,0 80,7 89,4 94,5 
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Ficha de auto-avaliação em Educação Física 
 

Professor: João Teixeira 

 

Nome______________________________ Ano____ Nº____ Período____ 

Modalidade:_________________________ 

 Sempre
Ás 

Vezes 
Raramente

Sou pontual    

Respeito as regras sugeridas pelo professor    

Cumpro as tarefas propostas    

Interesso-me pelas actividades propostas    

Empenho-me em fazer o meu melhor    

Colaboro com o professor    

Colaboro com os colegas    

Penso que tenho evoluído nos meus 

conhecimentos teóricos e práticos acerca das 

actividades abordadas nas aulas 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha opinião sobre as actividades realizadas nas aulas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Opinião dos alunos face às actividades realizadas nas aulas: 
 

1. “As aulas são muito cansativas, pois é tudo para que consigamos 

desenvolver o corpo.” 

 

2. “As aulas de física são fixes, são as melhores aulas do mundo. O stor 

soube levar a nossa turma a fazer coisas que outros stores não souberam. 

A turma foi melhorando ao longo das aulas.” 

 

3. “Em relação às aulas gostei bastante. Notou-se o emprenho do professor 

para melhorar as aulas e a turma evoluiu com isso.” 

 

4. “No início as aulas foram diferentes e acho que os métodos de ensino do 

professor estão melhores, por isso a turma tem vindo a melhorar.” 

 

5. “Apesar de não gostar muito de futebol gostei das aulas do professor.” 

 

6. “São fixes, divertidas e devia-mos ter mais física e menos matemática.” 

 

7. “As aulas evoluíram, à medida que nós evoluíamos… 

Foram-se tornando mais construtivas e construídas… 

Penso que devíamos fazer sempre muitos jogos…” 

 

8. “Acho que o professor é um bom professor que sabe incentivar os alunos, 

afinal de contas perdi o medo das bolas, aprendi a estar dentro do campo e 

a saber o que fazer… Parabéns professor!!!” 

 

9. “É positiva, gostei mesmo muito destas aulas… 

Gostei de participar no torneio e fazer jogos… 

Devíamos ter mais aulas destas em vez do fitnessgrame.” 
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10.  “Durante as aulas senti-me bem, superei alguns medos e lá se foram 

alguns fantasmas. O s´tor foi muito fixe connosco e aturou-nos muito, mas 

principalmente gostei de o ter como companheiro do dia-a-dia.” 

 

11.  “As aulas são boas.  

No geral a turma tem evoluído porque o stor é um bocadinho chato e não 

nos deixa estar sem fazer nada:)! 

Gostei de participar no torneio e de fazer várias coisas diferentes.” 

 

12.  “Durante as aulas fizemos exercícios diferentes do normal e isso foi 

divertido porque todos os alunos participaram na organização das aulas e 

correram bem.” 

 

13.  “Foram muito fixes. Nas aulas aprendi muitas coisas novas. Descobri 

melhor o que sou capaz de fazer. Basicamente é isso…” 

 

14.  “As aulas de Educação física foram boas, fizemos actividades fixes, muitos 

jogos e gostei bastante.” 

 

15.  “It’s nice, divertidas e é muito bom vir às aulas do professor.” 

 

16.  “As aulas foram sendo cada vez mais interessantes, divertidas e 

dinâmicas.” 

 

17.  “O professor conhece-nos melhor e nós ao professor, por isso as 

actividades realizadas funcionaram bem e foram dinâmicas e divertidas.” 

 

18.  “Foi a primeira vez que tive um professor estagiário e estou a aprender 

coisas novas. Gostei de fazer actividades fora do normal e de participar na 

organização das actividades.” 
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19.  “O que mais gostei foi do torneio porque fizemos muitos jogos e 

aprendemos todos a jogar melhor. Também gostei porque pude ser 

treinador da minha equipa.” 

 

20.  “As actividades foram novas e divertidas. Aprendemos a organizar um 

torneio e também a jogar melhor em equipa. O professor conseguiu motivar 

os alunos e tem um sentido de humor muito fixe. Espero que continue 

assim… :)” 

 

 

Enquadramento das diferentes opiniões em Temas/Categorias: 
 

• Forma física: 
 

“As aulas são muito cansativas, pois é tudo para que consigamos 

desenvolver o corpo.” 

 

• Competência técnica: 
 

“As aulas de física são fixes, são as melhores aulas do mundo.  

O stor soube levar a nossa turma a fazer coisas que outros stores não 

souberam. A turma foi melhorando ao longo das aulas.” 

 

“Em relação às aulas gostei bastante. Notou-se o emprenho do professor 

para melhorar as aulas e a turma evoluiu com isso.” 

 

“No início as aulas foram diferentes e acho que os métodos de ensino do 

professor estão melhores, por isso a turma tem vindo a melhorar.” 

 

“As aulas evoluíram, à medida que nós evoluíamos… 
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Foram-se tornando mais construtivas e construídas… 

Penso que devíamos fazer sempre muitos jogos…” 

 

“Acho que o professor é um bom professor que sabe incentivar os alunos, 

afinal de contas perdi o medo das bolas, aprendi a estar dentro do campo e a 

saber o que fazer… Parabéns professor!!!” 

 

“As aulas são boas.  

No geral a turma tem evoluído porque o stor é um bocadinho chato e não 

nos deixa estar sem fazer nada:)! 

  Gostei de participar no torneio e de fazer várias coisas diferentes.” 

 

“Foram muito fixes. Nas aulas aprendi muitas coisas novas. Descobri 

melhor o que sou capaz de fazer. Basicamente é isso…” 

 

“O professor conhece-nos melhor e nós ao professor, por isso as 

actividades realizadas funcionaram bem e foram dinâmicas e divertidas.” 

 

“Foi a primeira vez que tive um professor estagiário e estou a aprender 

coisas novas. Gostei de fazer actividades fora do normal e de participar na 

organização das actividades.” 

 

“O que mais gostei foi do torneio porque fizemos muitos jogos e 

aprendemos todos a jogar melhor. Também gostei porque pude ser treinador da 

minha equipa.” 

 

“As actividades foram novas e divertidas. Aprendemos a organizar um 

torneio e também a jogar melhor em equipa. O professor conseguiu motivar os 

alunos e tem um sentido de humor muito fixe. Espero que continue assim… :)” 
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• Competição: 
 

“As aulas evoluíram, à medida que nós evoluíamos… 

Foram-se tornando mais construtivas e construídas… 

Penso que devíamos fazer sempre muitos jogos…” 

 

“É positiva, gostei mesmo muito destas aulas… 

Gostei de participar no torneio e fazer jogos… 

Devíamos ter mais aulas destas em vez do fitnessgrame.” 

 

“As aulas são boas.  

No geral a turma tem evoluído porque o stor é um bocadinho chato e não 

nos deixa estar sem fazer nada:)! 

 Gostei de participar no torneio e de fazer várias coisas diferentes.” 

 

“Durante as aulas fizemos exercícios diferentes do normal e isso foi 

divertido porque todos os alunos participaram na organização das aulas e 

correram bem.” 

 

“As aulas de Educação física foram boas, fizemos actividades fixes, muitos 

jogos e gostei bastante.” 

 

“Foi a primeira vez que tive um professor estagiário e estou a aprender 

coisas novas. Gostei de fazer actividades fora do normal e de participar na 

organização das actividades.” 

 

“O que mais gostei foi do torneio porque fizemos muitos jogos e 

aprendemos todos a jogar melhor. Também gostei porque pude ser treinador da 

minha equipa.” 
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“As actividades foram novas e divertidas. Aprendemos a organizar um 

torneio e também a jogar melhor em equipa. O professor conseguiu motivar os 

alunos e tem um sentido de humor muito fixe. Espero que continue assim… :)” 

 

• Afiliação Turma/equipa: 
 

“As aulas de física são fixes, são as melhores aulas do mundo.  

O stor soube levar a nossa turma a fazer coisas que outros stores não 

souberam. A turma foi melhorando ao longo das aulas.” 

 

“Em relação às aulas gostei bastante. Notou-se o emprenho do professor 

para melhorar as aulas e a turma evoluiu com isso.” 

 

“No início as aulas foram diferentes e acho que os métodos de ensino do 

professor estão melhores, por isso a turma tem vindo a melhorar.” 

 

“As aulas evoluíram, à medida que nós evoluíamos… 

 Foram-se tornando mais construtivas e construídas… 

 Penso que devíamos fazer sempre muitos jogos…” 

 

 “As aulas são boas.  

  No geral a turma tem evoluído porque o stor é um bocadinho chato e não 

nos deixa estar sem fazer nada:)! 

   Gostei de participar no torneio e de fazer várias coisas diferentes.” 

 

“Durante as aulas fizemos exercícios diferentes do normal e isso foi 

divertido porque todos os alunos participaram na organização das aulas e 

correram bem.” 
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“O professor conhece-nos melhor e nós ao professor, por isso as 

actividades realizadas funcionaram bem e foram dinâmicas e divertidas.” 

 

“O que mais gostei foi do torneio porque fizemos muitos jogos e 

aprendemos todos a jogar melhor. Também gostei porque pude ser treinador da 

minha equipa.” 

 

“As actividades foram novas e divertidas. Aprendemos a organizar um 

torneio e também a jogar melhor em equipa. O professor conseguiu motivar os 

alunos e tem um sentido de humor muito fixe. Espero que continue assim… :)” 

 

• Prazer/Diversão: 
 

“As aulas de física são fixes, são as melhores aulas do mundo.  

O stor soube levar a nossa turma a fazer coisas que outros stores não 

souberam. A turma foi melhorando ao longo das aulas.” 

 

“Em relação às aulas gostei bastante. Notou-se o emprenho do professor 

para melhorar as aulas e a turma evoluiu com isso.” 

 

“Apesar de não gostar muito de futebol gostei das aulas do professor.” 

 

 “São fixes, divertidas e devia-mos ter mais física e menos matemática.” 

 

“As aulas evoluíram, à medida que nós evoluíamos… 

    Foram-se tornando mais construtivas e construídas… 

    Penso que devíamos fazer sempre muitos jogos…” 

 

 “É positiva, gostei mesmo muito destas aulas… 

  Gostei de participar no torneio e fazer jogos… 
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  Devíamos ter mais aulas destas em vez do fitnessgrame.” 

 

“Durante as aulas senti-me bem, superei alguns medos e lá se foram alguns 

fantasmas. O s´tor foi muito fixe connosco e aturou-nos muito, mas principalmente 

gostei de o ter como companheiro do dia-a-dia.” 

 

“As aulas são boas.  

 No geral a turma tem evoluído porque o stor é um bocadinho chato e não 

nos deixa estar sem fazer nada:)! 

  Gostei de participar no torneio e de fazer várias coisas diferentes.” 

 

“Durante as aulas fizemos exercícios diferentes do normal e isso foi 

divertido porque todos os alunos participaram na organização das aulas e 

correram bem.” 

 

“Foram muito fixes. Nas aulas aprendi muitas coisas novas. Descobri 

melhor o que sou capaz de fazer. Basicamente é isso…” 

 

“As aulas de Educação física foram boas, fizemos actividades fixes, muitos 

jogos e gostei bastante.” 

 

“It’s nice, divertidas e é muito bom vir às aulas do professor.” 

 

“As aulas foram sendo cada vez mais interessantes, divertidas e 

dinâmicas.” 

 

“O professor conhece-nos melhor e nós ao professor, por isso as 

actividades realizadas funcionaram bem e foram dinâmicas e divertidas.” 

 



Anexos 
_______________________________________________________________________________ 

 xiv

“Foi a primeira vez que tive um professor estagiário e estou a aprender 

coisas novas. Gostei de fazer actividades fora do normal e de participar na 

organização das actividades.” 

 

“As actividades foram novas e divertidas. Aprendemos a organizar um 

torneio e também a jogar melhor em equipa. O professor conseguiu motivar os 

alunos e tem um sentido de humor muito fixe. Espero que continue assim… :)” 

 

• Estatuto: 
 

“O que mais gostei foi do torneio porque fizemos muitos jogos e 

aprendemos todos a jogar melhor. Também gostei porque pude ser treinador da 

minha equipa.” 


