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Resumo 

 
A presente dissertação centra-se na pertinência do treino técnico para a redução das 
assimetrias funcionais podais no jogador de Futebol. Inicialmente, pretendeu-se 
perceber quais as características que o contexto de prática deve evidenciar para que 
seja incrementado o nível de proficiência do “pé não-preferido” em cenários de jogo. 
Para o efeito, foram convocadas quatro temáticas: assimetrias e preferências 
funcionais podais; conceitos e características de técnica e de habilidade motora; 
modelos de aquisição de habilidades motoras; e características dos contextos de 
prática para a aprendizagem e desenvolvimento das habilidades motoras.  
No sentido de poder analisar a assimetria funcional dos jogadores de Futebol em 
competição, foi desenvolvido e validado um instrumento denominado de “Sistema de 
avaliação da assimetria funcional dos membros inferiores em Futebol – SAFALL-
FOOT”. Este instrumento permite avaliar os níveis de utilização dos membros 
inferiores em situação de jogo, possibilitando analisar o impacto que protocolos de 
treino técnico sobre a utilização do “pé não-preferido” têm no futebolista, em situação 
de jogo. Posteriormente, foi realizado um estudo exploratório com o propósito de 
constatar se um programa de treino técnico específico para o “pé não-preferido” tem 
implicações no aumento do seu índice de utilização durante o jogo. Os resultados 
encontrados permitiram constatar que o treino técnico sobre o “pé não-preferido” tem 
implicações significativas no aumento do respetivo índice de utilização (%Δ= +117.4%, 
p<0.001). Estes dados levantaram uma nova questão que motivou o segundo estudo 
exploratório. Após a redução da assimetria funcional motivada pelo treino técnico, será 
que os níveis de utilização sofrerão novas alterações devido a uma  eventual 
interrupção dessa intervenção? Os resultados encontrados no segundo estudo 
possibilitam afirmar que, quando existe interrupção do treino técnico do “pé não-
preferido”, verifica-se reversibilidade parcial dos níveis de utilização, com valores 
significativos (%Δ= -15.23, p<0.001), aumentando novamente os níveis da assimetria 
funcional podal. Assim, pode-se afirmar que o treino técnico sistemático sobre o “pé 
não-preferido” aumenta o seu índice de utilização durante o jogo e que a sua 
interrupção leva à reversibilidade parcial dos ganhos obtidos. 
 
Palavras-chave: FUTEBOL, ASSIMETRIA FUNCIONAL, PÉ NÃO-PREFERIDO, PÉ 
PREFERIDO, HABILIDADE MOTORA, TÉCNICA.
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Abstract 

 
This dissertation discusses the relevance of technical training in the reduction of foot 

functional asymmetries in football players. Initially, we sought to understand what 

characteristics the practice context must afford so that the level of usage of the "non-

preferred foot" during the game increases. Therefore, four themes were studied: 

functional asymmetries and foot preferences; concepts and characteristics of technique 

and motor skills; models of motor skill acquisition; and characteristics of the practice 

contexts for learning and development of motor skills. In order to analyse the functional 

asymmetry of players in Football competition, an instrument called "system of 

assessment of the functional asymmetry of the lower limbs in Football" was developed 

and validated. This instrument allows the assessment of the levels of use of the lower 

limbs in a game situation, enabling the analysis of the impact of technical training 

protocols on the utilization rate of "non-preferred foot” during the match. Subsequently, 

an experimental study was conducted in order to ascertain whether a specific technical 

training programme for the "non-preferred foot" has implications in the increase of the 

its utilization rate during the game. The results revealed that the technical training on 

the "non preferred foot" has significant implications in increasing its utilization rate 

(%Δ= +117.4%, p<0.001). These data raised a new issue, which the second 

experimental study tried to answer. After the reduction of functional asymmetry, 

motivated by technical training, will utilization rates of the non-preferred foot suffer new 

changes due to an eventual interruption of intervention? The results from the second 

study allow to ascertain that when there is interruption of the technical training for the 

"non preferred foot," an evident reversibility of usage levels is obvious, with significant 

values (Δ%= -15.23, p< 0.001), increasing the levels of foot functional asymmetry. 

Thus, it can be stated that systematic technical training on the "non-preferred foot" 

increases its utilization rate during the game and that its disruption leads to reversibility 

of the gains. 

 
Keywords: FOOTBALL, FUNCTIONAL ASYMMETRY, NON-PREFERRED FOOT, 
PREFERRED FOOT, MOTOR SKILLS, TECHNIQUE.
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3	  

Introdução 
 

O Futebol é uma modalidade cujo contexto competitivo se desenvolve 

num ambiente em permanente alteração informacional, criado pela interação 

dos diferentes jogadores, colegas e adversários. Esse ambiente aleatório exige 

dos jogadores elevados níveis de adaptação que emergem da interação de 

constrangimentos de natureza cognitiva, percetiva, decisional e motora (Bate, 

1996; Reilly et al., 2000; Tavares et al., 2006; Williams, 2000). 

A capacidade cognitiva está associada à competência que os jogadores 

evidenciam relativamente ao entendimento da informação relevante que advém 

do jogo (Williams, 2000; Williams, Davids, & Williams, 1999). A capacidade 

percetiva está relacionada com a competência para captar informação, 

antecipar os acontecimentos e, consequentemente, saber o que fazer, tendo 

em consideração a interpretação dos diferentes sinais e estímulos, informação 

contextual, do meio envolvente (Tavares, Greco, & Garganta, 2006; Williams, 

2000). A capacidade motora está associada à execução das habilidades tático-

técnicas específicas, bem como às capacidades fisiológicas que as 

condicionam e por elas são condicionadas (Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 

2000). 

Deste modo, uma ação realizada por um jogador durante a competição é 

o resultado de uma decisão que desponta da interação de múltiplas cpacidades 

e competências. Porém, as decisões que um jogador assume durante o jogo 

são condicionadas pelas probabilidades de êxito da sua ação, isto é, estão 

relacionadas com a sua disponibilidade para percecionar, decidir e agir num 

contexto determinado (Beilock, Wierenga, & Carr, 2003). Este pressuposto 

permite compreender que algumas das possíveis soluções, em determinadas 

circunstâncias do jogo, não sejam consideradas pelos jogadores porque 

implicam conhecimentos táticos e competências, nomeadamente técnicas, que 

não se coadunam com os seus atributos. De facto, as decisões que os 

jogadores assumem durante o jogo parecem estar condicionadas pelos 
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recursos técnicos de que os mesmos dispõem (French, Nevett, et al., 1996). 

Deste modo, reconhece-se a importância que as habilidades motoras 

específicas assumem no decurso do jogo, nomeadamente no que se reporta à 

sua estreita relação com as opções táticas, influindo substancialmente na 

qualidade de desempenho dos jogadores e das equipas (Tani, 2008). 

Admitindo a pertinência deste aspeto, depreende-se que o processo de ensino 

e treino das habilidades motoras específicas é um referencial importante para 

que a proficiência dos jogadores possa ser alcançada. 

Estudos realizados com o propósito de compreender as principais 

diferenças entre jogadores peritos e principiantes permitiram verificar que elas 

se evidenciam, fundamentalmente, ao nível das capacidades e das 

competências cognitivas, percetivas e decisionais (French, Nevett, et al., 1996; 

French & Thomas, 1987; McPherson, 1994; Williams et al., 1999). A 

constatação destes factos permitiu que os processos de ensino e de treino 

passassem a privilegiar o desenvolvimento dessas competências em 

alternativa aos processos que sobrevalorizavam as dimensões tática e técnica 

(Garganta, 1994, 2004; Guilherme, 2004; Tani, 2002). Este procedimento levou 

a que o processo de ensino e de treino passasse a ser constituído por 

contextos de jogo específicos, com diferentes níveis de complexidade. Dessa 

forma, o ensino e o desenvolvimento das habilidades motoras específicas 

passaram a estar acoplados às capacidades cognitivas, percetivas e 

decisionais. À primeira vista este processo parece trazer múltiplas vantagens. 

Porém, também se entrevêem algumas possíveis desvantagens que se justifica 

considerar. 

As vantagens relacionam-se com a contextualização e a variabilidade 

com que as habilidades motoras específicas passam a ser solicitadas, exigindo 

uma capacidade de adaptação da habilidade às múltiplas circunstâncias em 

que podem ser solicitadas. Estas capacidades vão ao encontro das 

características que as habilidades motoras específicas devem patentear nos 

Jogos Desportivos (Mesquita, 2009; Tani, Santos, & Júnior, 2006). As possíveis 

desvantagens relacionam-se, sobretudo, com dois aspetos: o primeiro, 
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relaciona-se com os níveis de dificuldade que os principiantes manifestam ao 

executarem as diferentes habilidades específicas em contextos de jogo. Os 

constrangimentos provocados pela complexidade destes contextos dificultam 

as fases iniciais de aprendizagem das habilidades motoras específicas 

(Mesquita, 2009). Deste modo, seria pertinente indagar quais as características 

dos contextos de prática que mais e melhor favorecem a aprendizagem e o 

desenvolvimento das habilidades motoras específicas.  

A segunda desvantagem reporta-se à reduzida quantidade de vezes que 

determinadas habilidades específicas são requisitadas em situação 

competitiva. Sabe-se que os desempenhos de excelência são consequência da 

interação de múltiplos fatores. No entanto, um dos mais relevantes é a 

quantidade de prática à qual os sujeitos são submetidos (Ericsson, 2004). Se 

no processo de treino, determinadas habilidades forem solicitadas poucas 

vezes, a sua proficiência é afetada, achando-se o executante em claras 

dificuldades para alcançar níveis elevados de proficiência. Nesse sentido, em 

alguns casos, o treino que se desenvolve em cenários com uma elevada 

similaridade com os contextos competitivos formais, mesmo que sejam os mais 

apropriados para desenvolverem as competências cognitivas, percetivas, 

decisionais e grande parte das habilidades motoras específicas, podem não o 

ser para outras capacidades e competências que poderão ser também 

importantes para a qualidade de desempenho dos jogadores. Um exemplo do 

que se acabou de mencionar é a utilização do “pé não-preferido” em situação 

de jogo. 

Investigações acerca dos fatores que influenciam o rendimento de 

jogadores de Futebol revelam a importância da utilização de ambos os 

membros inferiores, preferido e não-preferido, na qualidade de desempenho 

em competição dos jogadores (Capranica, Cama, Fanton, Tessitore, & Figura, 

1992; Grouios, Kollias, Koidou, & Poderi, 2002; Starosta, 1990). Contudo, tal 

como já foi mencionado, se o jogador não sentir que dispõe de capacidades 

para executar as diferentes habilidades com o “pé não-preferido”, perfila-se 

uma forte probabilidade de estas não figurararem no rol de soluções a 
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considerar (French, Nevett, et al., 1996). Desse modo, a eficácia quanto à 

criação de contextos de prática em que a densidade de exercitação de 

determinada habilidade seja elevada, está condicionada pela maior ou menor 

semelhança que apresenta com determinados cenários de jogo. Esta conjetura 

é suportada por estudos que salientam que a melhoria da proficiência do “pé 

não-preferido” e, consequentemente, a redução da respetiva assimetria 

funcional decorre de processos de treino especificamente direcionados para o 

efeito (Haaland & Hoff, 2003; Starosta, 1988; Teixeira, 2001). As assimetrias 

funcionais são uma particularidade dos seres humanos e caracterizam-se pela 

preferência de utilização e pela proficiência de uma das partes simétricas do 

corpo relativamente à outra, aquando da execução de uma determinada tarefa 

(Teixeira & Paroli, 2000). 

Não obstante a pertinência dos estudos atrás mencionados e das 

informações deles decorrentes, o respetivo controlo dos resultados foi realizado 

através de exercícios critério e não em contexto de jogo, o que condiciona a 

respetiva validade e fiabilidade ecológica (Ali, 2011), para além de não permitir 

constatar se o treino das habilidades motoras específicas sobre o “pé não-

preferido” induziu, ou não, o aumento do índice de utilização durante o jogo. 

Neste sentido, no presente trabalho pertende-se perceber as 

características que os contextos de prática devem evidenciar para que o índice 

de utilização do pé não-preferido em situação de jogo aumente, reduzindo-se a 

respetiva assimetria funcional em relação ao “pé preferido”. 

 

Deste modo, o objetivo geral do presente trabalho consistiu em verificar 

se o treino técnico específico para o “pé não-preferido” promove a redução da 

assimetria funcional dos membros inferiores de jogadores de Futebol em 

situação de jogo. 

Os objetivos específicos visaram: 

-‐ desenvolver e validar um sistema de avaliação da assimetria 

funcional dos membros inferiores de jogadores de Futebol, em 

situação de jogo; 
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-‐ constatar se um programa de treino técnico específico para o pé 

não-preferido promove, ou não, o aumento do respetivo índice de 

utilização durante o jogo; 

-‐ averiguar se existem diferenças quanto aos valores do índice de 

utilização do pé não-preferido em situação de jogo, entre distintos 

escalões etários; 
-‐ indagar se a interrupção do programa de treino técnico para o pé 

não-preferido influencia posteriormente a respetiva taxa de utilização 
durante o jogo. 

 

Para concretizar estes propósitos, a estrutura deste trabalho apresentará 

sete capítulos (Quadro 1). 

O capítulo I é composto pela “Introdução”, apresenta e justifica o 

enquadramento e a pertinência do tema e do estudo, define os objetivos e 

explica a estrutura do trabalho. 

O capítulo II é formado por um estudo denominado “Reflexão a propósito 

da relevância da redução de assimetrias funcionais dos membros inferiores em 

jogadores de Futebol”, foi elaborado com o propósito de fazer um 

enquadramento e uma revisão sobre as temáticas que suportam os estudos 

exploratórios realizados. 

O capítulo III é constituído por um estudo intitulado “Validação de um 

sistema de avaliação da assimetria funcional dos membros inferiores em 

Futebol”. Com este trabalho pretendeu-se apresentar os procedimentos que 

permitiram desenvolver e validar um sistema que possibilitasse avaliar a 

diferença de utilização entre o “pé-preferido” e o “pé não-preferido” em 

praticantes de Futebol, em situação de jogo. 

O capítulo IV comporta dois estudos exploratórios. O primeiro intitula-se 

“Influence of non-preferred foot technical training in reducing lower limbs 

functional asymmetry among young football players”.	   Os propósitos que o 

direcionaram foram o de constatar se um programa de treino técnico específico 
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para o pé não-preferido tem implicações no seu aumento de utilização durante 

o jogo e se existem diferenças de alteração do índice de utilização do pé não-

preferido em situação de jogo nos distintos escalões etários estudados. O 

segundo estudo denomina-se “Effects of technical training in functional 

asymmetry of lower limbs in young soccer players”. Com este trabalho, 

pretendeu-se confirmar o primeiro objetivo do primeiro estudo e também 

verificar se a interrupção do programa de treino técnico para o pé não-preferido 

influencia posteriormente a sua taxa de utilização durante o jogo.	  

O V capítulo denomina-se de “Discussão Global”. Este ponto teve como 

intenção articular e discutir toda a informação proveniente dos diferentes 

estudos. 

No capítulo VI, designado de “Conclusões”, apresentam-se as principais 

conclusões. Neste capítulo, também são dadas sugestões para futuros estudos 

e, tendo em consideração os resultados evidenciados, são apresentadas 

algumas propostas para a operacionalização do treino das habilidades motoras 

específicas do Futebol. 

Por último, no VII Capítulo, apresentam-se as “Referências 

Bibliográficas”. 

 
Quadro 1: Estrutura e conteúdo da Dissertação 

Capítulo I Introdução, que inclui tema do estudo, problema, objetivos e 
estrutura da dissertação. 

Capítulo II Estudo 1: Guilherme, J., Garganta, J., Graça, A. (2014). 
Reflexão a propósito da relevância da redução de assimetrias 
funcionais dos membros inferiores em jogadores de Futebol. 
Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, aceite para 
publicação. 

Capítulo III Estudo 2: Guilherme, J., Graça, A., Seabra, A., & Garganta, J. 
(2012). Validação de um sistema de avaliação da assimetria 
funcional dos membros inferiores em Futebol. Revista 
Portuguesa de Ciências do Desporto, 12(3), 77-97. 

Capítulo IV Estudo 3: Guilherme, J., Garganta, J., Graça, A., & Seabra A. 
(2014). Influence of non-preferred foot technical training in 
reducing lower limbs functional asymmetry among youth 
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football players. Journal of Sports Sciences, submetido para 
publicação. 
Estudo 4: Guilherme, J., Garganta, J., Graça, A., & Seabra A. 
(2014). Effects of technical training in functional asymmetry of 
lower limbs in young soccer players. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desenvolvimento Humano, submetido 
para publicação. 
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Estudo 1 

 
Reflexão a propósito da relevância da redução de assimetrias funcionais dos 
membros inferiores em jogadores de Futebol 
 
Resumo 

A assimetria funcional dos membros inferiores tem sido considerada uma 

condicionante relevante na qualidade de desempenho dos jogadores de Futebol. A 

presente reflexão baseia-se na argumentação em torno de quatro temáticas tidas em 

conta pela literatura da especialidade, a saber: (1) a relevância da assimetria e da 

preferência lateral podal para o jogador de Futebol; (2) os conceitos de técnica e de 

habilidade motora e suas principais características; (3) os modelos de aquisição das 

habilidades motoras e suas particularidades; e (4) as características favoráveis e 

desfavoráveis dos contextos de aprendizagem e de desenvolvimento das habilidades 

motoras específicas do jogo de Futebol. A partir da informação proveniente da 

literatura, bem como da reflexão realizada em torno dos quatro temas mencionados 

destacam-se as seguintes noções: (i) as habilidades motoras específicas constituem 

os meios que os jogadores de futebol utilizam para jogarem o jogo e assim 

corresponderem às oportunidades de ação que emergem do contexto, bem como para 

criarem possibilidades para o modificarem; (ii) torna-se conveniente que os contextos 

de prática de aprendizagem e de desenvolvimento das diferentes habilidades motoras 

induzam a expressão de comportamentos específicos e representativos do jogo; (iii) 

afigura-se recomendável que os níveis de complexidade dos contextos sejam 

adaptados aos níveis de proficiência dos jogadores; (iv) os níveis de assimetria 

funcional são dinâmicos, isto é, podem aumentar ou diminuir consoante a qualidade e 

a quantidade de prática a que cada membro corporal é exposto; por fim, (v) o treino 

persistente sobre o pé não-preferido parece ser uma exigência nuclear para que a 

assimetria funcional diminua, dado que induz a adequação das competências 

percetivas, decisionais e de ação aos cenários de jogo. 

 

Palavras-chave: futebol, técnica, habilidade motora, assimetria funcional, pé não-

preferido. 
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Abstract 

The functional asymmetry of the lower limbs has been considered a significant issue in 

the quality of performance of soccer players. The present reflection is based on the 

arguments presented by four topics which the specific literature has taken into account, 

i.e. (1) the relevance of asymmetry and lateral foot preference for the soccer player; (2) 

the concepts of technique and motor skills as well as its main characteristics; (3) 

models for the acquisition of motor skills and their peculiarities; and finally, (4) the 

favourable and unfavourable characteristics which the contexts of learning and 

development of specific motor skills of the soccer game displays. From the data 

withdrawn from the literature, as well as the reflection made on the four previously 

mentioned topics, the following notions are highlighted: (i) the specific motor skills are 

the means which soccer players use during the game to answer the opportunities 

which emerge within the action context and to transform it; (ii) it is advisable that the 

contexts of practice learning and development of different motor skills induce the 

expression of specific actions to be used during the game; iii) it is recommendable that 

the level of complexity of the contexts is adapted to the proficiency levels of players; 

(iv) the levels of functional asymmetry are dynamic, i.e., they increase or decrease 

depending on the quality and quantity of practice that each limb is exposed to; finally, 

(v) continuous training of the non-preferred foot seems to be a nuclear requirement for 

the decrease of functional asymmetry, which induces the suitable perceptive, decision-

making and action skills demanded in game situation. 

 

Keywords: soccer, technique, motor skills, functional asymmetry, non-preferred foot. 
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Introdução 

A proficiência do desempenho que os jogadores evidenciam ao longo de 

um jogo de Futebol decorre da interação de processos e competências 

cognitivas, percetivas, decisionais e motoras (6, 46, 57, 65). A manifestação desses 

processos no contexto competitivo é materializada, em última instância, pela 

execução das habilidades motoras específicas, as quais estão intimamente 

relacionadas com as opções táticas. Nesse sentido, são um dos 

constrangimentos que mais condicionam as competências dos jogadores e das 

equipas na forma como lidam com os eventos de jogo (55). 

Tal remete para a necessidade de perceber quais os mecanismos de 

regulação, aquisição, evolução e relação das habilidades motoras com outras 

competências e constrangimentos, de forma a sustentar e a refinar a 

intervenção pedagógica, em contextos de ensino e treino do Futebol. 

Estudos realizados com o propósito de compreender as diferenças entre 

jogadores peritos e principiantes mostram que estas se manifestam, em larga 

medida, ao nível das capacidades cognitivas, percetivas e decisionais (22, 23, 38, 

66). Esta constatação levou a que o foco dos processos de ensino e de treino se 

direcionassem predominantemente para a dimensão tática, através de 

contextos de jogo específicos com níveis de complexidade diferenciados, com 

o propósito de potenciar essas capacidades e competências (25, 30, 54). Este 

enfoque deixou perceber a pertinência do desenvolvimento das habilidades 

motoras específicas em cenários representativos, na medida em que os 

processos de acoplamento da perceção-ação estão desse modo 

salvaguardados (40).  

Porém, como referem Ericsson e colaboradores (20), a perícia dos 

jogadores é um processo que decorre da compatibilização da quantidade com 

a qualidade da prática específica a que os mesmos estão expostos ao longo 

das suas carreiras. Dessa forma, embora a exercitação das habilidades 

motoras específicas em contexto de jogo contenha informação e variabilidade 



16	  

que viabilizam a aprendizagem e o desenvolvimento, ela nem sempre é 

suficiente para conduzir a um nível elevado de proficiência dessa habilidade.  

Um dos casos em que tal se verifica tem a ver com a frequência e com a 

qualidade de utilização do pé não-preferido em situação de jogo, assunto que 

tem vindo a ser tratado na literatura da especialidade (29, 51).  

Acresce que as evidências do quotidiano de jogadores e treinadores de 

Futebol deixam perceber que os contextos de jogo se tornam cada vez mais 

exigentes. De facto, a crescente pressão dos adversários tem vindo a provocar 

uma supressão do espaço e do tempo para jogar, sobretudo no centro do jogo, 

i.e., onde a bola se encontra. Deste modo, aos jogadores é reclamada uma 

superior versatilidade motora para que consigam adotar soluções que lhes 

permitam lidar com os eventos de jogo, em proveito da própria equipa. Ora, 

como reportam French e colaboradores (24), as possíveis soluções de que um 

jogador dispõe para concretizar uma ação estão fortemente condicionadas 

pelas suas competências de execução das diferentes habilidades motoras 

específicas. Portanto, na eventualidade de um jogador não ser capaz de 

executar uma ação com o pé não-preferido, esta não irá constar do leque de 

decisões possíveis, o que restringirá a variabilidade das decisões e das ações 

a realizar. 

Assim, afigura-se pertinente refletir sobre as características dos 

contextos de prática que podem, ou não, induzir o desenvolvimento da 

proficiência do pé não-preferido do jogador de Futebol, de modo a reduzir a 

assimetria funcional.  

Para cumprir este propósito, o presente ensaio debruçar-se-á sobre 

quatro tópicos. O primeiro relaciona-se com a relevância da assimetria e da 

preferência lateral podal para o jogador de Futebol. O segundo contextualiza os 

conceitos de técnica e de habilidade motora. O terceiro dá conta de modelos de 

aquisição das habilidades motoras e das suas particularidades. O quarto 

reporta-se às características que mais parecem favorecer os contextos de 

aprendizagem e de desenvolvimento das habilidades motoras específicas do 

jogo de Futebol. Por último, pretende-se compatibilizar a informação relevante 
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dos diferentes temas, de modo a fundamentar práticas que tendam a reduzir a 

assimetria funcional dos membros inferiores dos jogadores de Futebol e bem 

assim a aumentar a eficácia dos executantes. 

 

Assimetria e preferência lateral funcional podal 

 Como reporta Neto (41), o corpo humano evidencia uma simetria 

estrutural que não tem correspondência em termos funcionais. Esta 

característica funcional denomina-se de lateralidade e é definida como a 

preferência de utilização de uma das partes simétricas do corpo relativamente 

à outra, nomeadamente, no que diz respeito aos pés, às mãos, aos olhos e aos 

ouvidos. Esta particularidade traduz-se numa assimetria lateral funcional que 

se evidencia tanto na preferência de utilização de uma das partes do corpo, 

como ao nível dos respetivos desempenhos na realização das tarefas (60). Tais 

assimetrias têm sido atribuídas à expressão de diferentes fatores, e.g., 

genéticos, socioculturais e experiências vivenciadas (60, 63). Os fatores genéticos 

são explicados através das diferenças na organização neural entre os dois 

hemisférios cerebrais. Sabendo que o controlo motor pelos hemisférios 

cerebrais é predominantemente cruzado, o lado corporal contrário ao 

hemisfério cerebral dominante tem um maior domínio motor do que o lado 

corporal ipsilateral. Isto é, para um destro, o hemisfério cerebral esquerdo 

desempenha o papel principal do controlo motor, enquanto que o hemisfério 

cerebral direito está mais direcionado para o processamento paralelo e a 

perceção de relações espaciais (59). Tendo em consideração os argumentos 

aduzidos, seria de esperar que o membro corporal dominante apresentasse, de 

forma generalizada e consistente, uma maior proficiência nas tarefas motoras, 

em comparação com o membro não dominante, independentemente da 

influência de qualquer outro fator. Todavia, isso não se verifica. De facto, 

alguns estudos demonstram que os fatores ambientais podem ter uma 

preponderância significativa nos desempenhos dos membros preferidos e não-

preferidos, em especial no que respeita a constrangimentos socioculturais e 
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efeitos produzidos pela quantidade de prática específica de cada membro (60, 

63). Tal sugere que  que a lateralidade é um fenómeno multidimensional e 

dinâmico. 

A multidimensionalidade está relacionada com a direção e a força da 

preferência lateral das diferentes dimensões da lateralidade (podal, manual, 

ocular e auricular), e com a consistência da utilização de um dos membros num 

determinado âmbito. O perfil dinâmico caracteriza-se pelas possíveis 

alterações de magnitude da lateralidade que as diferentes dimensões podem 

manifestar face à pressão de fatores ambientais (59). 

Outra particularidade relevante das assimetrias é o facto de estas 

poderem dever-se a questões relacionadas com a preferência ou com a 

proficiência. As primeiras estão relacionadas com a eleição do membro 

preferido para executar uma tarefa unilateral ou, na eventualidade da tarefa ser 

bilateral, com a escolha do membro que assume a principal função. As 

segundas reportam-se à preferência pelo membro mais hábil para a execução 

das tarefas (33, 59, 60).  

Então, para determinar os membros de preferência e de proficiência é 

fundamental distinguir os critérios que presidem à tarefa a observar. De facto, 

um membro pode ser preferido para uma tarefa, por exemplo para a 

manipulação da bola, enquanto o seu colateral passa a ser não-preferido. No 

entanto, se este último for o preferido para a estabilização do corpo o primeiro, 

para esta tarefa, passará a ser o não-preferido (33, 59, 60). 

 No que diz respeito ao Futebol, existem diversos estudos que se 

debruçam sobre a pertinência da utilização de ambos os membros inferiores, 

preferido e não-preferido, na proficiência dos desempenhos dos jogadores em 

competição (5, 13, 14, 29, 44, 51-53). Apesar de várias pesquisas confirmarem a 

existência de uma assimetria funcional dos membros inferiores (14, 36), foi 

também foi constatado que os jogadores de nível de proficiência elevado, 

representantes das seleções nacionais dos seus países, em circunstâncias em 

que utilizam o seu pé não-preferido obtiveram índices de sucesso idênticos ao 

do pé preferido (14). Noutros estudos, foi ainda apurado que no Futebol as 
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assimetrias reduzidas dos membros inferiores estão associadas a 

desempenhos mais eficientes e que os jogadores ambidestros apresentam 

níveis de eficácia mais elevados (29, 44, 51, 53). 

Haaland e Hoff (31), com o propósito de verificarem as implicações do 

treino sobre o pé não-preferido demonstraram que após um programa de treino 

direcionado para esse membro, os respetivos níveis de eficácia aumentaram 

significativamente. Todavia, também constataram que os níveis de eficácia do 

pé preferido melhoraram igualmente. As explicações apresentadas pelos 

autores para estes resultados encontram sustentação na melhoria dos 

programas motores gerais e, à luz da teoria dos sistemas dinâmicos, na 

capacidade que o corpo tem de auto-organizar o seu desempenho motor após 

ter sido submetido a novas experiências, processando a informação daí 

resultante. 

Dos trabalhos apresentados decorrem duas ideias: a primeira resulta da 

consensualidade de que a proficiência de utilização de ambos os pés, preferido 

e não-preferido, aumenta a qualidade de desempenho do jogador. A segunda 

dá conta de que o aumento de proficiência do pé não-preferido resulta de uma 

exercitação direcionada para esse efeito. 

Com o objetivo de analisar estes processos, vários trabalhos foram 

consumados (4, 15, 58, 61), no sentido de verificar se um programa de treino 

direcionado para determinadas habilidades motoras específicas do Futebol 

sobre o pé não-preferido induzia a melhoria dos respetivos desempenhos. A 

unanimidade dos resultados encontrados permite afirmar que o treino do pé 

não-preferido aumenta a respetiva proficiência e, consequentemente, promove 

uma redução das assimetrias funcionais. 

Não obstante a relevância destas informações, constata-se que os 

sistemas de avaliação das habilidades motoras específicas do Futebol 

assentam em exercícios-critério realizados fora do contexto de jogo (1-3, 31, 32, 35, 

37, 43, 45, 48, 49, 62, 67). Estas ferramentas metodológicas, embora tenham assumido 

relevância na informação produzida, evidenciam fragilidades relacionadas com 

a sua validade ecológica e respetiva fiabilidade (1). Desse modo, justifica-se 
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demandar novos instrumentos de avaliação que possibilitem ultrapassar estas 

limitações. 

Após esta breve apresentação da relevância das assimetrias e 

preferências funcionais dos jogadores de Futebol, afigura-se pertinente refletir 

sobre o conceito e características das habilidades motoras, de modo a 

proporcionar pistas que permitam aumentar a coerência aos processos de 

ensino e treino que visam a melhoria dos desempenhos do pé não-preferido. 

 

Habilidades motoras: conceito e principais características  

 A utilização indiscriminada do conceito de habilidade motora no Futebol 

tem acarretado alguns equívocos ao nível do respetivo ensino e treino (54, 56). 

 Segundo Tani e colaboradores (56), o conceito de “técnica” pode ser 

definido de duas formas: i) reportando-se à informação disponível sobre o 

modo de realizar um movimento específico; e ii) respeitando à informação 

disponível acerca da maneira de alcançar um objetivo através de uma ação. 

Esta dupla faceta remete-nos para o carácter objetivo e contextual da técnica, 

tendo em conta não apenas o modo de execução (eficiência), mas também a 

finalidade da ação (eficácia).   

Por seu turno, as habilidades motoras são perspetivadas enquanto 

recursos que os seres humanos utilizam para interagirem com o seu ambiente 
(16). No contexto desportivo a expressão habilidade motora tem sido utilizada 

para dar corpo a duas ideias distintas, embora complementares. Por um lado, a 

mesma é conotada com o ato ou a tarefa cuja consumação proficiente requer 

um processo de aprendizagem. Por outro lado, é reconhecida como um 

indicador da qualidade de desempenho, isto é, assume-se como o nível de 

proficiência na execução da tarefa, o que implica que, quanto maior for a 

habilidade, melhor é a qualidade de proficiência na execução da tarefa 

realizada (56). 

 Desta forma, a habilidade motora envolve ações complexas e 

intencionais que mobiliza a interação dos mecanismos sensorial, central e 
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motor que, através de um processo de aprendizagem, se organizam e 

coordenam com o propósito de atingir um determinado objetivo de forma eficaz 

e eficiente (16, 34, 64). Assim, enquanto a técnica está relacionada com a 

informação relevante para a realização da tarefa, a habilidade é uma aquisição 

do indivíduo que lhe provocou mudanças internas, aos níveis cognitivo, 

percetivo e motor, e que foi adquirida através de processos de aprendizagem 
(56). 

Desta definição de habilidade motora sobressaem algumas 

características relevantes que poderão ser muito pertinentes para os respetivos 

processos de ensino e de treino. A primeira é que a habilidade motora é 

direcionada para alcançar objetivos em contextos específicos, o que permite 

referir que, na base da execução de uma habilidade, existe uma 

intencionalidade prévia, isto é, ela não é realizada no abstrato, mas é sempre 

consumada em função da resolução de um problema que o contexto coloca (11).  

Esta característica apela aos processos cognitivos, percetivos, 

decisionais e motores que lhe são inerentes, ou seja, a realização de uma 

habilidade num determinado momento é justificada pela interação entre o meio 

envolvente e as competências do indivíduo que a executou. Faz-se aqui 

referência às competências do indivíduo porque se sabe que as decisões que 

um jogador pode tomar em determinado momento estão condicionadas pelo 

conjunto de recursos técnicos de que um jogador pode dispor. Isto é, se ele 

reconhece, de modo consciente ou não consciente, que não tem capacidade 

para executar uma habilidade em determinada circunstância, ela não fará parte 

das suas possíveis decisões (24). Esta característica revela-se pertinente para o 

processo de ensino e de treino, porque realça a importância das habilidades 

motoras serem aprendidas e desenvolvidas contextualmente, de modo a que 

os mecanismos cognitivos, percetivos, decisionais e motores estejam a ser 

permanentemente solicitados em interação. 

Uma segunda característica das habilidades motoras é requisitarem, 

simultaneamente, precisão, consistência e flexibilidade relativamente à ação a 

realizar (16). A precisão relaciona-se com a compatibilidade que a habilidade 
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revela perante o objetivo ao qual se destina. A consistência resulta da 

estabilidade dos níveis de eficácia e eficiência que a execução da habilidade 

demonstra, independentemente do contexto de realização. A flexibilidade 

reporta-se à capacidade de adaptação que o indivíduo denota para realizar 

essa habilidade em contextos diferenciados, sem perturbar os níveis de 

eficácia e de eficiência (16, 34, 42, 56). A interação destas três características tem 

sido conotada como um indicador de competência do sujeito na execução de 

determinada habilidade (56). 

Outra particularidade importante das habilidades motoras é a 

capacidade de atingir os mesmos objetivos ou de realizar a mesma ação 

através de diferentes padrões de movimento, característica que Hebb (1949, 

citado por Tani, 2008), denominou de equivalência motora. Por exemplo, no 

Futebol um passe pode ser executado de diferentes formas, i.e., com a parte 

interna do pé, com a parte externa, com a parte dorsal, com a parte plantar ou 

até com o calcanhar. Todas estas variantes da habilidade motora específica do 

passe apresentam padrões de movimento diferenciados. Em circunstâncias em 

que não existem constrangimentos ambientais (de espaço, de tempo, de 

colegas, de adversários ou de qualquer outra ordem), o padrão de movimento 

utilizado regularmente por um jogador será aquele em que se sente mais 

confortável e hábil. Porém, se existirem constrangimentos que condicionem 

drasticamente o sucesso uma determinada ação, o jogador recorrerá a um 

padrão alternativo para a execução dessa habilidade. Se durante o processo de 

ensino ou de treino não for contemplada a exploração de diferentes padrões, o 

reportório motor dessa habilidade será limitado e desajustado às exigências 

que os jogos desportivos, e o Futebol em particular, reclamam (55). 

O contexto de prática do jogo de Futebol caracteriza-se por uma grande 

aleatoriedade, complexidade e imprevisibilidade (18, 19, 26, 27). Esta conjuntura 

impossibilita que se antecipe quando e como as diferentes habilidades vão ser 

requisitadas, exigindo que as habilidades motoras específicas do Futebol sejam 

“abertas” (34). Uma habilidade é classificada de “aberta” se o contexto de 

realização manifestar alterações que exijam flexibilidade do padrão de 
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movimento ou a utilização de diferentes padrões. Pelo contrário, uma 

habilidade é considerada “fechada” se o contexto de realização se mantiver 

estável durante as diferentes execuções, não contribuindo para a necessidade 

de uma alteração significativa do padrão específico do movimento (34). 

Em consequência, afigura-se conveniente que, nos jogos desportivos, o 

ensino e o treino das habilidades proporcionem uma variabilidade de prática 

que permita aos jogadores dominarem diferentes padrões de movimento da 

mesma habilidade, bem como gerir a respetiva flexibilidade (34, 56). 

 

Modelos de aquisição das habilidades motoras 

 A proficiência dos jogadores de Futebol durante o jogo está dependente 

de um conjunto abrangente de capacidades e competências, sendo uma das 

mais influentes a qualidade de execução das habilidades motoras específicas 
(55). Nesse sentido, justifica-se perceber como as habilidades são apreendidas 

pelos indivíduos. 

 Recorrentemente, considera-se a existência de três fases na aquisição 

de habilidades. Apesar de diferentes autores lhe atribuírem distintas 

designações, o conteúdo da informação não apresenta divergências 

significativas (39). Neste contexto, Fitts e Posner (21) sustentam que a aquisição 

das habilidades passa por diferentes fases, a saber: inicial ou cognitiva, 

intermédia ou associativa e final ou autónoma. 

 A fase inicial ou cognitiva caracteriza-se pelo elevado número de erros 

que o principiante comete e pela natureza grosseira das ações. A atenção está 

focalizada na execução da habilidade, contudo, tem limitações em entender o 

que está a fazer de errado e não tem capacidade para determinar o que deve 

fazer para melhorar as suas prestações. Os propósitos fundamentais desta 

etapa passam pelo sujeito entender o que está a realizar, qual o objetivo da 

habilidade e perceber quais as informações que deve ter em consideração para 

as executar e as aplicar em jogo (21). 
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A fase intermédia ou associativa caracteriza-se pela gradual redução 

dos erros e pelo consequente refinamento da habilidade, sendo um período em 

que se verifica um aumento gradual na consistência do desempenho. Em 

consequência, o número de erros diminui significativa e progressivamente. 

Nesta fase, um elemento fundamental para a evolução é o feedback, tanto 

intrínseco como extrínseco. O feedback intrínseco é fundamental porque o 

sujeito passa a ter uma maior consciência do seu corpo. O sistema 

propriocetivo informa o indivíduo da posição das partes do seu corpo e a 

relação entre elas através das fontes aferentes, como os recetores articulares, 

os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi. Por sua vez, a 

informação sobre a posição do corpo, na sua globalidade, é fornecida pelo 

sistema exterocetivo, como são os casos da visão, do tato e da audição. Não 

obstante, nesta fase, o sujeito ainda carece de feedbacks extrínsecos, isto é, 

de informações externas, fornecidas por terceiros, para correção de alguns 

erros que persistem. É um período em que os desempenhos vão melhorando 

progressivamente, embora os padrões de movimento corretos ainda não sejam 

alcançados. Enquanto a duração da fase cognitiva pode ser delimitada por um 

intervalo de tempo com a duração de alguns minutos a alguns dias, 

dependendo da habilidade, a duração da fase associativa é mais prolongada, 

podendo durar algumas semanas ou mesmo meses (21, 50). 

A fase final ou autónoma é alcançada pela continuidade da prática, 

gerando-se consequentes ganhos na proficiência motora. Caracteriza-se pela 

execução da habilidade sem que os mecanismos cognitivos necessitem de 

controlar a ação, podendo assim ocupar-se com outras tarefas. Portanto, as 

habilidades passam a ser controladas pelo subconsciente enquanto o nível 

consciente é utilizado para tarefas de leitura de jogo, estando assim mais 

diretamente relacionado com a perceção e tomada de decisão. Neste contexto, 

a reduzida frequência de erros permite que as habilidades se expressem com 

estabilidade e consistência (21, 56). 

As teorias de aprendizagem das habilidades explicam a aquisição e o 

desenvolvimento de uma estrutura através da redução gradativa do erro. São 
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teorias denominadas de “modelos de equilíbrio”, porque procuram a 

estabilidade, a precisão e a consistência da habilidade. Porém, não conseguem 

explicar como é que evoluem e se formam novas estruturas a partir das 

existentes quando se evidencia instabilidade ou um aumento da complexidade 

do contexto de prática (8).  

Com o objetivo de tentar ultrapassar estes problemas surgiram dois 

modelos: um denominado de “ecológico” e outro de “não equilíbrio”. 

A perspetiva ecológica tem-se desenvolvido a partir das ideias de 

Bernstein (9) acerca do controlo motor através das estruturas coordenativas e 

das ideias de Gibson (28) relativas à perceção direta e, mais especificamente, à 

noção de affordance, i.e., a possibilidade de ação. Este conceito admite que o 

envolvimento fornece a informação necessária para a realização da ação sem 

que tal implique a intervenção de um mediador central.  

Esta abordagem preconiza que os comportamentos emergem de 

restrições e de informações internas e externas. Isto é, o comportamento é 

entendido como o resultado de um processo de auto-organização e de 

interação proveniente da informação das propriedades do envolvimento que 

sejam pertinentes e percetivamente acessíveis ao indivíduo para a 

consumação da tarefa (7, 17).  

Nas últimas décadas, têm surgido algumas divergências entre 

defensores desta perspetiva, quanto à forma de perspetivar a relação entre 

perceção e ação. Em consequência, surgiram três perspetivas diferentes, 

apesar de relacionadas entre si, a saber: a da perceção direta, a da 

termodinâmica do não-equilíbrio e a da abordagem dos sistemas dinâmicos. 

Esta última perspetiva é reconhecida como mais relevante neste domínio e, 

como tal, tem sido recorrentemente utilizada para a fundamentação de 

trabalhos relativos à aprendizagem das habilidades motoras (17). Não obstante, 

e apesar da abordagem dos sistemas dinâmicos ter em consideração que a 

instabilidade do contexto de realização é um fator positivo na aquisição das 

habilidades, tal caraterística tem sido considerada como integrando o processo 
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de estabilização, o que implica que o acréscimo de complexidade nem sempre 

é tido em conta (17). 

Com o propósito de superar esta lacuna, Tani (1982, citado por Benda e 

Tani, 2005) propõe um modelo de “não-equilíbrio” da aprendizagem, 

reconhecendo que o ser humano deve ser analisado segundo as premissas 

dos sistemas abertos. Neste tipo de sistemas, existe uma troca permanente de 

matéria, energia e informação com o meio ambiente (10). Uma vez que o meio 

ambiente é imprevisível, o ser humano necessita de desenvolver a capacidade 

de se adaptar a essa característica. Partindo destes pressupostos, considera-

se que a aquisição das habilidades motoras não pode terminar com a fase 

autónoma, já que o processo de aprendizagem é contínuo e está relacionado 

com o progressivo aumento de complexidade ao qual é exposto. Desse modo, 

o modelo do “não equilíbrio” abrange duas fases: a de “estabilização” e a de 

“adaptação” (8). 

A fase de “estabilização” caracteriza-se pelo gradual aumento da 

consistência da habilidade provocada pela progressiva diminuição dos erros na 

sua execução. Dessa forma, a prática sistemática permite a padronização 

espácio-temporal do movimento. Quando essa fase é conseguida, considera-se 

que a estabilização funcional do padrão motor foi atingida, assumindo-se que 

uma estrutura foi formada. Contudo, o eventual aumento de complexidade, 

através de perturbações externas ou internas, pode levar à quebra dessa 

estabilidade, existindo assim a necessidade de se promover uma nova fase de 

aprendizagem que se caracteriza pela adaptação às perturbações existentes 

neste novo nível de complexidade. Essa fase é denominada de “adaptação” (8). 

Na fase de “adaptação”, a habilidade ajusta-se não apenas às 

perturbações do meio, mas também às próprias alterações que a habilidade vai 

sofrendo. Assim, o processo adaptativo está relacionado com a formação de 

estruturas mais complexas a partir das existentes. Essa formação ocorre 

devido a várias razões, entre as quais, a quebra de estabilidade provocada por 

um novo nível de complexidade, a respetiva adaptação a esse novo nível e o 

consequente estado de estabilidade que resulta do processo (8). 



27	  

Reconhecendo que a aprendizagem e a evolução das habilidades 

motoras específicas sofrem tais transformações, compreende-se porque é que 

elas se assumem como um dos fatores que mais condicionam a qualidade de 

desempenho dos jogadores e das equipas. 

 

Contextos de aprendizagem e de desenvolvimento das habilidades 
motoras 

O cruzamento dos conceitos anteriormente apresentados, i.e., de 

técnica e de habilidade motora, assim como das teorias relativas à forma de 

aprendizagem das habilidades permitem elencar informação relevante acerca 

das características a evidenciar pelos contextos de aprendizagem em Futebol. 

 A primeira característica é a contextualização das habilidades. Sendo a 

habilidade uma ação que tem como função resolver um problema que emerge 

num contexto particular, não parece fazer sentido tratar a habilidade como uma 

simples reprodução de movimentos à margem desse contexto. Deste modo, 

afigura-se conveniente que os contextos de aprendizagem ou de 

desenvolvimento da habilidade tenham em conta os processos cognitivos, 

percetivos, decisionais e motores que são inerentes ao envolvimento que os 

suscita. 

Porém, e face aos argumentos aduzidos anteriormente, parece 

pertinente que as propostas de exercícios apresentados nas sessões de ensino 

e treino tenham em consideração o nível de desempenho dos jogadores e o 

nível de complexidade da tarefa, de modo a que não resultem demasiado 

simples ou demasiado complexos. 

 O contexto aleatório e imprevisível do jogo de Futebol apela para que as 

habilidades motoras solicitadas sejam “abertas”. Tal como foi referido, este tipo 

de habilidades caracteriza-se pela flexibilidade do padrão de movimento ou 

pela utilização de diferentes padrões (11). Esta particularidade evidencia a 

necessidade do contexto de prática ter de promover essas duas vertentes da 

habilidade: a flexibilidade e a manifestação de diferentes padrões motores. 

Desse modo, o processo de ensino e treino deve proporcionar contextos de 
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prática em que as características mencionadas sejam desenvolvidas. Bernstein 
(34) recorreu ao conceito de “resolução de problemas” designando-o como o 

mais adequado para que as habilidades possam ser aprendidas e 

desenvolvidas em conformidade com os problemas que motivaram a sua 

expressão. Para este autor, praticar significa repetir o processo de resolução 

de problemas e não a reprodução mecânica e sistemática do meio utilizado 

para os resolver. Ou seja, ensinar e desenvolver uma habilidade implica dar 

sentido à sua execução. Fomentar um contexto de prática com estas 

características permite criar condições para que os praticantes possam 

experienciar e explorar as habilidades com os graus de liberdade necessários 

para que as mesmas possam evidenciar, simultaneamente, precisão, 

consistência e flexibilidade (9). 

Não obstante, como refere Connoly (16), torna-se oportuno que estas 

características sejam consideradas em relação com a teoria da “prática 

deliberada”. A relação que Ericsson e colaboradores (20) encontraram nas suas 

investigações, em diferentes áreas, permitiram-lhes concluir que são 

necessários aproximadamente dez anos ou dez mil horas de prática deliberada 

para se alcançar desempenhos de excelência. Acresce que estes autores 

constataram que tais níveis de desempenho decorrem da interação da 

quantidade com a qualidade de prática específica.  

Enquanto a quantidade se refere ao número de horas de prática, a 

qualidade reporta-se à estrutura e ao formato operacional do processo, bem 

como ao envolvimento pessoal que o praticante evidencia, nomeadamente no 

que respeita aos níveis do empenhamento, à motivação e à concentração que 

investe na execução das atividades propostas.  

Esta evidência conduz à ideia de que se torna fundamental que os 

contextos de prática promovam uma relação ótimal entre quantidade e 

qualidade da prática. 

 Tendo em consideração a contextualização das habilidades, 

nomeadamente no que se refere à variabilidade, flexibilidade e quantidade de 

prática necessárias para que a proficiência seja alcançada, admite-se que o 
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tratamento didático deste conteúdo assume uma elevada pertinência. Nesse 

sentido, os conceitos de progressão, de refinamento e de aplicação 

apresentados por Rink (20) afiguram-se ferramentas didáticas e pedagógicas a 

ter em conta. 

 O conceito de progressão reporta-se à ideia de que se torna conveniente 

um aumento gradual de complexidade dos diferentes parâmetros da habilidade, 

tanto na articulação vertical como horizontal dos conteúdos. Conforme foi 

mencionado, uma habilidade aberta caracteriza-se pela flexibilidade do padrão 

de movimento ou pela utilização de diferentes padrões. Dessa forma, coloca-se 

a necessidade de desenvolver a habilidade em duas facetas distintas: no 

aumento gradual da complexidade, cumprindo os ciclos de estabilidade – 

instabilidade – estabilidade – instabilidade necessários para a evolução, 

denominando-se de progressão vertical; e, dentro do mesmo nível de 

complexidade, permitir que os diferentes padrões de movimento dessa 

habilidade possam ser explorados e exercitados para que a respetiva 

consistência e flexibilidade sejam adquiridas. Este processo é designado de 

progressão horizontal (47). 

 O conceito de refinamento está relacionado com o afinar de 

determinadas particularidades da habilidade, de modo a que elas possam 

atingir níveis satisfatórios de precisão, consistência e flexibilidade para os 

diferentes níveis de complexidade em que se expressam. Tal conceito tanto 

pode ser aplicado em níveis de complexidade baixos como em níveis de 

complexidade elevados, tornando-se fundamental para o desenvolvimento da 

habilidade e para se poder alcançar patamares de proficiência elevados (47). 

 O conceito de aplicação refere-se à utilização das habilidades em 

contextos de competição, podendo ser direcionadas ou formais (47). Estes 

contextos caracterizam-se por uma grande instabilidade, originando 

constrangimentos difíceis de gerir.  

Como refere Rink (47), se os níveis de proficiência dos jogadores forem 

baixos, esses constrangimentos poderão tornar-se demasiado complexos para 

que a habilidade possa ser aprendida com consistência, porque a quantidade 
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de erros irá ser significativa, condicionando assim a evolução. Todavia, se o 

nível de proficiência for elevado, poderá perfilar-se uma oportunidade 

importante para os respetivos jogadores aplicarem as habilidades em contextos 

percetivos, cognitivos e decisionais férteis, permitindo que as mesmas possam 

evoluir para patamares de complexidade mais elevados, através de ganhos de 

flexibilidade dos padrões motores ou por criarem novos padrões adaptados aos 

níveis de complexidade que se deparam. 

Os conceitos referidos são, obviamente, interdependentes e a sua 

aplicabilidade deve ser moldada às circunstâncias específicas que emergem da 

interação entre o nível de proficiência que o sujeito evidencia na execução da 

habilidade, a fase em que se encontra e o nível de complexidade a que se 

pretende atender e aceder. 

 Ao destacar a importância dos contextos competitivos para a evolução 

das habilidades, sobretudo em jogadores que já estejam numa fase de domínio 

da habilidade (autónoma ou final de estabilização), torna-se incontornável 

invocar o conceito de representatividade, de Brunswick (12). O conceito de 

representatividade reporta-se à organização das condições de um contexto que 

é reproduzido de forma a representar o ambiente comportamental, 

informacional e funcional do contexto real (12). No caso do Futebol, os 

exercícios de treino pretendem recriar cenários de jogo, com objetivos 

definidos, com os quais se pretende desenvolver as diferentes capacidades e 

competências dos praticantes. Porém, um determinado exercício apenas 

poderá ser considerado representativo se as condições de prática 

possibilitarem a criação de informação que permita aos jogadores manterem as 

mesmas relações percetivas, decisionais e motoras com os restantes 

intervenientes (colegas e adversários) e com o objeto do jogo (a bola), tal como 

acontece em contexto real de jogo.  

 A interação destes conceitos possibilita que os contextos de prática 

possam ser criados de modo a que a riqueza informativa que deles emana 

induza os jogadores a desenvolverem capacidades e competências cognitivas, 

percetivas, decisionais e motoras adaptadas às exigências competitivas. 
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 Mais especificamente, no que se refere aos contextos de prática com o 

objetivo de promover o desenvolvimento do pé não-preferido, admite-se que 

manifestem as mesmas características, apesar de existirem algumas 

particularidades que merecem ser tidas em consideração. 

 A primeira preocupação relaciona-se com a criação de contextos de 

prática que confiram sentido à utilização de determinada habilidade com o pé 

não-preferido. Este pressuposto resulta do facto de todas as habilidades 

motoras específicas do Futebol serem unilaterais, à exceção da condução de 

bola e da finta/drible que podem ser bilaterais. Esta realidade permite que o 

jogador não careça do recurso ao membro não-preferido para jogar e para ser 

proficiente. Como atrás se expôs, as habilidades são utilizadas para atingir 

determinados objetivos e, portanto, são portadoras de intenção e de sentido. É 

de esperar que, caso os jogadores não percebam que a utilização do pé não-

preferido para executar determinada habilidade apresenta vantagens na 

eficiência e na eficácia do seu desempenho, não invistam tempo, nem 

empenhamento, nem concentração suficientes para a aquisição dessa 

competência, uma vez que com o “pé preferido” podem dar resposta 

competente às solicitações que se deparam. 

 A segunda particularidade que importa ter em consideração está 

relacionada com a coordenação entre os níveis de desempenho e de 

complexidade das tarefas apresentadas. Como oportunamente foi mencionado, 

a interação destas duas dimensões é fundamental para o desenvolvimento das 

habilidades. No entanto, no que diz respeito ao treino do pé não-preferido, as 

preocupações com a relação destas dimensões assumem uma relevância 

acrescida, uma vez que o nível de desempenho do pé mencionado, 

regularmente, é claramente inferior ao nível que o respetivo jogador evidencia 

quanto à utilização do pé-preferido. Em virtude desse facto, os contextos de 

prática para o pé não-preferido terão que comportar um nível de complexidade 

e de dificuldade ajustado a essa menor proficiência. 

 Outra preocupação a ter em conta é a de potenciar a flexibilidade da 

habilidade ou dos padrões de movimento treinados. Quando se treina uma 
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habilidade ou padrões de movimento com o pé não-preferido, existe a 

tendência para procurar a consistência da habilidade através da repetição 

sistemática do padrão sem que a flexibilidade seja contemplada, retirando-lhe 

eficácia e eficiência na sua utilização durante o jogo. Nesse sentido, a 

variabilidade de prática relacionada com os conceitos didáticos e pedagógicos 

de progressão, refinamento e aplicação, conjuntamente com o de 

representatividade, são uma ferramenta importante no desenvolvimento do 

desempenho da utilização do pé não-preferido. 

 A ideia da necessidade de quantidade de exercitação para se atingir 

desempenhos proficientes associada à prática deliberada é um aspeto 

determinante na configuração dos contextos de prática para a evolução do pé 

não-preferido. Se os desempenhos de excelência apenas são alcançados com 

uma quantidade significativa de treino de elevada qualidade, para que o pé 

não-preferido possa ser utilizado com proficiência terá, obrigatoriamente, de 

passar por processos similares. 

 Apesar de tudo o que foi referido e tendo em consideração que existe 

um pé preferido para realizar todas as habilidades específicas em competição, 

poder-se-á equacionar qual a configuração que o treino para o pé não-preferido 

deve apresentar para que a sua utilização em jogo passe a ser mais efetiva. 

 

Considerações finais 

 A assimetria funcional é uma característica do ser humano que se 

manifesta pela preferência de utilização e pela maior qualidade de desempenho 

de uma das partes simétricas do corpo sobre a outra. Todavia, essa 

característica evidencia um comportamento dinâmico. Ou seja, os níveis de 

assimetria não são invariáveis, podendo evoluir ou involuir consoante a 

quantidade e a qualidade de exercitação a que cada membro, preferido ou não-

preferido, é exposto ao longo do tempo. 

 Como atrás foi sustentado, a proficiência com que um jogador de 

Futebol utiliza ambos membros inferiores, preferido e não-preferido, tem 
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implicações importantes no seu rendimento desportivo. Tal remete para a 

pertinência do treino das habilidades motoras específicas também do pé não-

preferido, de modo a ampliar e a refinar a gama de recursos de que o 

praticante pode dispor para resolver eficazmente as situações de jogo. 

 As habilidades motoras específicas constituem meios que os jogadores 

utilizam para jogarem o jogo e assim responderem às oportunidades de ação 

que emergem no contexto, bem como para criarem possibilidades que vão 

modificá-lo. A expressão, a exequibilidade e pertinência dessas habilidades 

decorre da interação de mecanismos cognitivos, percetivos e decisionais que 

se relacionam com a natureza e as cambiantes do contexto e as possibilidades 

de ação dos jogadores e das equipas. Como tal, para além de apresentarem 

precisão e consistência, importa que essas habilidades sejam adaptáveis às 

diferentes circunstâncias do jogo. 

Neste sentido, torna-se conveniente que as habilidades motoras 

específicas do Futebol sejam aprendidas e aplicadas em contextos de prática 

cujas particularidades induzam a expressão de comportamentos específicos e 

representativos. Não obstante, importa tomar em consideração o nível de 

proficiência dos jogadores. Torna-se, assim, imprescindível que os contextos 

de prática em níveis de desempenho elementares proporcionem ao praticante 

uma variabilidade que permita explorar e flexibilizar os diferentes padrões de 

movimento e as mais diversas variantes das habilidades motoras. Igualmente, 

faz sentido que esta configuração seja modelada pelos conceitos didáticos de 

progressão, refinamento e aplicação, visto que deste modo a proficiência das 

habilidades evoluirá progressivamente, até atingir a estabilização dinâmica.  

Quando o nível de competência é elevado e as fases autónoma ou de 

estabilização são atingidas, para se evoluir para a fase de adaptação, importa 

que os contextos de prática evidenciem níveis de complexidade acrescida, de 

modo a que seja criada instabilidade na habilidade e assim possa emergir a 

evolução e, posteriormente, um novo limiar de estabilidade.  

Em síntese, o treino persistente do pé não-preferido dos futebolistas 

parece constituir uma exigência nuclear, dado que, para além de facilitar a 
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adequação das competências percetivas e decisionais, induz a eficácia da 

ação propriamente dita.  
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Estudo 2 

 
Validação de um sistema de avaliação da assimetria funcional dos membros 
inferiores em Futebol (SAFALL-FOOT) 
 

 
Resumo 

O presente estudo teve como propósito central a criação e validação de um sistema de 

avaliação da assimetria funcional dos membros inferiores em situação de jogo de 

Futebol (SAFALL-FOOT). A avaliação dura vinte minutos e é realizada com base na 

observação e registo dos comportamentos dos jogadores em situação de jogo de 5x5. 

Os resultados obtidos permitem classificar as ações técnicas realizadas por cada 

jogador, de acordo com 6 categorias e 32 subcategorias que constituem o SAFALL-

FOOT, resultando no cálculo de um índice de utilização do pé preferido e do pé não 

preferido. A validade de conteúdo das categorias de observação foi estabelecida por 

um painel de peritos, o qual incluiu treinadores com elevada experiência, ex-jogadores 

profissionais e especialistas universitários das áreas do Futebol e da Aprendizagem 

Motora. A validade facial foi outorgada pela avaliação de jogadores e treinadores das 

equipas submetidas ao teste. A validade ecológica resultou do reconhecimento da 

congruência entre a situação do jogo de Futebol e as tarefas do teste. A fiabilidade do 

instrumento foi garantida através do método de teste-reteste, envolvendo 80 jogadores 

divididos por equipas dos sub-11 aos sub-19 (coeficientes de correlação intraclasse: 

0.97 para o pé preferido e 0.95 para o pé não preferido). A fiabilidade intra-observador 

registou elevados valores do coeficiente Kappa (>0.80) para todas as categorias do 

instrumento. Em síntese, o quadro de resultados encontrado sugere que o SAFALL-

FOOT constitui um sistema válido, fiável e apropriado para aferir a assimetria funcional 

dos membros inferiores em situação de jogo de Futebol. 

 

Palavras chave: futebol, técnica, validação, assimetria funcional, pé preferido e pé-

não preferido, instrumento de medida. 

 
 
  



44	  

Abstract 

The main purpose of this study was the creation and validation of a system of 

assessment of the functional asymmetry of the lower limbs in Football game situation 

(SAFALL-FOOT). The evaluation develops throughout a 5x5 game situation, twenty 

minutes long, allowing the coding of the technical actions performed by each player 

into the 6 categories and 32 subcategories that compose the SAFALL-FOOT, and the 

calculation of an index of utilization of the preferred and non-preferred feet. The content 

validity of the observation categories was established by a panel of experts composed 

of highly experienced coaches, former professional players, and university experts in 

the areas of Football and Motor Learning. The face validity was established by the 

evaluation of the players and coaches of the teams submitted to the test. The 

ecological validity resulted from the recognition of the congruence between Football 

game situation and the tasks of the test. The reliability of the instrument was ensured 

by the test-retest method, involving 80 players divided into teams of under-11 to under-

19 (intraclass correlation coefficient: 0.97 for the preferred foot and 0.95 for the non-

preferred foot). The intra-observer reliability attained high values of Kappa coefficient 

(>0.80) in all the categories of the instrument. In summary, the results suggest that 

SAFALL-FOOT is a valid, reliable and appropriate system to assess the functional 

asymmetry of the lower limbs in Football game situation. 

 

Key words: football, technique, validation, functional asymmetry, preferred foot, non-

preferred foot; measurement system. 
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1. Introdução 

O Futebol é uma modalidade em que o contexto de prática se 

estabelece num ambiente em permanente mudança, exigindo dos seus 

jogadores elevados níveis de adaptação que decorrem da interrelação de três 

tipos de capacidades: a cognitiva, a percetiva e a motora (Bate, 1996). A 

capacidade cognitiva está relacionada com a competência que os jogadores 

evidenciam para perceber e compreender o que se passa no jogo (Williams, 

2000; Williams et al., 1999). Isto é, num contexto em permanente mudança, o 

jogador, para tomar decisões ajustadas, necessita de ter em conta vários tipos 

de informação, relacionados com a sua posição no campo, com a localização 

da bola, com o posicionamento dos seus colegas e dos adversários, com as 

ideias da equipa e com as suas competências técnicas (Williams, 2000). 

A capacidade percetiva, segundo Williams (2000), é uma das 

características que diferenciam os jogadores que atingem o patamar de 

excelência dos restantes. Esta capacidade está relacionada com a 

competência de antecipação dos acontecimentos e, consequentemente, com o 

que o jogador deverá executar, tendo em consideração a informação que o 

contexto evidencia (Tavares et al., 2006; Williams, 2000; Williams et al., 1999). 

A capacidade motora está associada às habilidades específicas, tanto 

táticas como técnicas, requisitadas pelo jogo de Futebol, e às capacidades 

fisiológicas que o suportam (Reilly et al., 2000).  

A assimetria funcional, relacionada com a capacidade motora, é uma 

das características da motricidade humana (Cuk, Leben-Seljak, & Stefancic, 

2001) e distingue-se pela diferença de desempenho, de determinada tarefa, 

entre os membros preferido e não-preferido (Teixeira & Paroli, 2000). A 

literatura apresenta quatro índices de assimetria funcional: a preferência pedal, 

a preferência manual, a preferência visual e a preferência auditiva (Hinojosa, 
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Sheu, & Michel, 2003; Porac & Coren, 1981; Springer & Deutsch, 1998; 

Vasconcelos, 2004). 

Na literatura relacionada com os fatores de rendimento no Futebol, são 

diversos os estudos que salientam a importância da utilização de ambos os 

membros inferiores, preferido e não-preferido, na proficiência do desempenho 

dos jogadores de Futebol em competição (Barfield, 1995; Grouios et al., 2002; 

Oliveira et al., 2003; Starosta, 1988, 1990; Starosta et al., 1993). Nesse 

sentido, parece ser fundamental e necessária a criação de rotinas e tarefas de 

treino capazes de promover a utilização do membro não-preferido em situação 

de jogo. No entanto, a ausência de instrumentos que permitam avaliar essa 

competência tem dificultado a compreensão da eficácia dessas rotinas de 

treino. Esta informação é relevante na eventualidade de se pretender analisar a 

variação das assimetrias funcionais entre os membros inferiores ao longo do 

processo de formação dos jogadores ou incrementar um protocolo de treino de 

desenvolvimento do pé não-preferido e averiguar os seus efeitos em situação 

de jogo.  

Embora seja possível localizar na literatura diversos estudos com 

enfoque em sistemas de avaliação das habilidades técnicas (Ali et al., 2008; Ali 

et al., 2007; Haaland & Hoff, 2003; Hoare & Warr, 2000; McGregor et al., 1999; 

McMorris et al., 1994; Northcott et al., 1999; Reilly & Holmes, 1983; Rosch et 

al., 2000; Rostgaard et al., 2008; Vanderford et al., 2004; Zelenka et al., 1967), 

não foi encontrado nenhum que as analisasse em situação de jogo, já que 

todos se baseiam em exercícios critério. Aliás, num estudo de revisão 

recentemente publicado, acerca de sistemas de avaliação do desempenho em 

Futebol, Ali (2011) reporta diferentes instrumentos concebidos para 

proporcionar a avaliação das três facetas do desempenho  mencionadas, i.e., a 

cognitiva, a percetiva e a motora. Todavia, o autor salientou as limitações 

relacionadas com a validade ecológica e fiabilidade de tais ferramentas 

metodológicas. 
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O presente estudo dá conta do processo desenvolvimento e validação  

de um procedimento de avaliação suscetível de aferir a assimetria funcional 

dos membros inferiores de praticantes de Futebol. Mais precisamente, trata-se 

de um sistema que permite avaliar a diferença de utilização entre “pé-preferido” 

e “pé não-preferido” em praticantes de Futebol, em situação de jogo. 

 

2. Desenvolvimento e Validação do “sistema de avaliação da assimetria 
funcional dos membros inferiores em jogadores de Futebol”  (SAFALL-
FOOT), em situação de jogo 

Currell e Jeukendrup (2008) destacam três critérios de qualidade que um 

instrumento de avaliação do desempenho desportivo deve respeitar: a 

validade, a fiabilidade e a sensibilidade.  

A validade permite perceber se o sistema de avaliação mede realmente 

o que se pretende medir e se apresenta similaridade com o desempenho em 

contexto real. Este critério de qualidade subdivide-se em três componentes: a 

validade de conteúdo, a validade facial e a validade ecológica (Davis & Burton, 

1991; Messick, 1989; Oslin, Mitchell, & Griffin, 1998).  

A fiabilidade dá conta da quantidade de variação que um teste pode ter 

quando se procede à avaliação em diferentes momentos.  

A sensibilidade, por seu turno, está relacionada com a possibilidade que 

o teste evidencia para dar conta de alterações que, ainda que diminutas, 

possam ter impacto relevante no desempenho. 

Tendo em consideração estes pressupostos, a primeira preocupação 

que se perfila quanto à criação de um sistema de avaliação capaz de 

diferenciar os níveis de utilização dos membros inferiores de um praticante de 

Futebol, durante um jogo, é assegurar a sua validade ecológica. A ausência 

deste pressuposto em sistemas de avaliação tática e técnica tem sido uma das 

limitações mais referenciadas na literatura (Ali, 2011; Currell & Jeukendrup, 

2008). Examinando as diferentes possibilidades de delineamento do 
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instrumento de avaliação, quer através da análise da literatura (Ali, 2011; Ali et 

al., 2008; Ali et al., 2007; Costa, Garganta, Greco, Mesquita, & Maia, 2011; 

Currell & Jeukendrup, 2008; Haaland & Hoff, 2003; Hoare & Warr, 2000; 

McGregor et al., 1999; McMorris et al., 1994; Northcott et al., 1999; Rampinini 

et al., 2007; Reilly & Holmes, 1983; Rosch et al., 2000; Rostgaard et al., 2008; 

Vanderford et al., 2004; Zeederberg et al., 1996; Zelenka et al., 1967), quer 

através de alguns ensaios exploratórios realizados, concluímos que o 

instrumento deveria tomar como unidade de análise da avaliação o jogador em 

contexto de jogo, e admitimos que a forma mais adequada para utilizar na 

avaliação das habilidades técnicas específicas seria a situação de jogo 5x5. De 

facto,  consideramos que esta constitui a estrutura funcional1 nuclear do ensino 

do jogo de Futebol, por razões que adiante aduziremos. 

Relativamente à verificação dos critérios de qualidade deste instrumento, 

os procedimentos metodológicos focalizaram-se: (1) na validação de conteúdo, 

através da análise da consensualidade, obtida com base nos pareceres de um 

painel peritos acerca da conformidade entre os objetivos pretendidos e o 

sistema observacional usado para atestar a diferença de utilização dos pés, 

preferido e não-preferido; (2) na verificação da fiabilidade do instrumento, 

através da avaliação dos jogadores em dois momentos distintos; (3) na 

validação facial, constatada na apreciação dos diferentes treinadores, cujos 

jogadores participaram no processo de validação, relativa a dois aspetos: grau 

de aceitabilidade dos praticantes face ao processo avaliativo; perceção da 

relação entre o instrumento de avaliação e os objetivos pretendidos; (4) na 

validação ecológica, consubstanciada no alinhamento das tarefas do teste com 

as das situações reais de jogo, tendo em consideração o cruzamento das 

opiniões dos diferentes intervenientes no processo de validação: peritos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 As organizações, como é o caso de uma equipa, evidenciam duas dimensões distintas que, 
no entanto, interagem permanentemente: a dimensão estrutural e a dimensão funcional. 
Denomina-se de dimensão estrutural a configuração inicial que a equipa apresenta, isto é, a 
distribuição posicional dos jogadores pelo espaço de jogo. Atribui-se a designação de 
dimensão funcional às funções que os jogadores desempenham e às interações que 
estabelecem na respetiva dimensão estrutural. Deve-se salientar que, diferentes equipas, 
embora assumindo uma mesma organização estrutural, podem evidenciar organizações 
funcionais diferentes. Contudo, essencialmente em níveis de jogo não muito evoluídos, podem 
encontrar-se funcionalidades comuns, em consequência dos posicionamentos e espaços 
ocupados serem os mesmos. Por essa razão, às diferentes configurações de jogo (...3x3; 4x4; 
5x5;...) atribuímos a denominação de estruturas funcionais. 
2	  Sensibilidade	   às	   “condições	   iniciais”	   significa	   que	   qualquer	   acontecimento	   que	   ocorra	   durante	   o	  
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treinadores e jogadores; (5) na fiabilidade das observações do avaliador, com a 

intenção de verificar a consistência das observações relativas ao instrumento 

de análise. 

 
2.1. Estrutura Conceptual do SAFALL-FOOT 

O SAFALL-FOOT, como se referiu, foi criado com o objetivo de analisar 

a assimetria funcional, expressa na diferença de utilização entre o “pé 

preferido” e o “pé não-preferido” dos praticantes de Futebol em situação de 

jogo. A importância atribuída à dimensão ecológica do instrumento emerge 

entre a demarcação de dois fatores que se interrelacionam: o primeiro prende-

se com a dificuldade de avaliar, de forma válida, o desempenho técnico de um 

praticante, em condições dissociadas das outras dimensões do rendimento (Ali, 

2011; French, Werner, Rink, et al., 1996); o segundo reside no facto de, com 

este instrumento, não se pretender fornecer uma medida global da qualidade 

de desempenho do jogador, mas apenas avaliar a frequência de utilização dos 

membros “preferido” e “não-preferido” em situação de jogo, bem como a 

respetiva relação entre acertos e desacertos. Os resultados desta avaliação 

são suscetíveis de constituírem um indicador de referência individual que 

permita aferir e perceber as possíveis diferenças de utilização entre os dois 

membros inferiores em distintos momentos. 

A conceção do referido instrumento alicerçou-se na análise das 

habilidades motoras específicas do jogo de Futebol, nomeadamente, na 

interceção e no desarme, na receção, no passe, na condução e proteção da 

bola, no drible/finta e no remate. Embora se reconheça que o jogo de Futebol é 

essencialmente tático, porque assenta em tomadas de decisão permanentes 

(Garganta, 2006; Williams & Hodges, 2005), constata-se que as respostas aos 

constrangimentos impostos pelo contexto de jogo são materializadas através 

de habilidades técnicas específicas. Daí a relevância que assumem, tanto mais 

quanto se sabe que a capacidade para executar uma habilidade técnica 

influencia a tendência para a eleger como opção na situação de jogo (French, 
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Werner, Rink, Taylor, & Hussey, 1996b), condicionando, sobremaneira, as 

tomadas de decisão no plano táctico-estratégico.   

A estrutura funcional adotada para proceder à avaliação da assimetria 

funcional foi o jogo 5x5 (Gr+4 vs 4+Gr), com os jogadores dispostos em 

losango (Figura 1). Embora se considere o jogo 4x4 (Gr+3 vs 3+Gr) a estrutura 

funcional menos complexa capaz de representar e evidenciar os princípios 

táticos específicos do jogo de Futebol e todas as habilidades técnicas 

específicas (Costa et al., 2011; Garganta & Gréhaigne, 1999), o jogo 5x5 em 

losango permite aos jogadores cumprirem, de forma mais eficiente, um 

conjunto de pressupostos que se julgam relevantes para a respetiva avaliação, 

a saber: (i) apresenta os jogadores posicionados por três setores: defensivo, 

intermédio e atacante, tal como acontece no jogo formal; (ii) disponibiliza três 

corredores: um central e dois laterais, como também é observado no jogo 

formal; (iii) possibilita que os jogadores estejam distribuídos no espaço de jogo 

de uma forma racional e equilibrada; (iv) em consequência dos pressupostos 

anteriores, os jogadores podem distribuir-se por posições análogas às do jogo 

formal e desempenhar funções inerentes aos distintos posicionamentos; (v) e, 

por fim, trata-se de uma estrutura funcional que permite considerar todos os 

princípios específicos do jogo de Futebol, tanto a um nível elementar como em 

patamares mais evoluídos.  

 
Figura 1: Estrutura do jogo 5x5 (Gr+4)x(4+Gr) sob a forma de losango 

 

 Um outro fator importante na opção por selecionar esta estrutura 

funcional relaciona-se com a quantidade de ações técnicas defensivas e 
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ofensivas que os praticantes desempenham. A diminuição do espaço de jogo e 

do número de jogadores contribui para aumentar significativamente a 

quantidade de intervenções por jogador em situação de jogo (Capranica, 

Tessitore, Guidetti, & Figura, 2001; Syed, 2010). 

 

2.2 Categorias e Subcategorias do “SAFALL-FOOT”  

 O sistema de avaliação é constituído por seis categorias e trinta duas 

subcategorias (Quadro 1). As categorias são: (i) o desarme e a interceção; (ii) a 

receção; (iii) o passe; (iv) a condução e a proteção da bola; (v) a finta/drible; e 

(vi) o remate. A estas categorias estão associadas subcategorias que, por sua 

vez, estão relacionadas com diferentes variáveis que determinam a eficácia ou 

não das ações. Relativamente à eficácia das ações, o assunto será abordado 

posteriormente. 

 
Quadro 1: categorias e subcategorias do “SAFALL-FOOT” 
Categorias Subcategorias 

Interceção / Desarme Interceção / Desarme pé direito - positiva 
Interceção / Desarme pé direito - negativa 

 Interceção / Desarme pé esquerdo - positiva 
Interceção / Desarme pé esquerdo - negativa 

Receção Receção pé direito - positiva 
Receção pé direito - negativa 

 Receção esquerdo - positiva 
Receção pé esquerdo - negativa 

Passe Passe pé direito positivo 
Passe pé direito - negativo 

 Passe pé esquerdo - positivo 
Passe pé esquerdo - negativo 

Condução / Proteção Condução / Proteção pé direito - positivo 
Condução / Proteção pé direito - negativo 

 Condução / Proteção pé esquerdo - positivo 
Condução / Proteção pé esquerdo - negativo 
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 Condução / Proteção dominância pé direito - positivo 
Condução / Proteção dominância pé direito - negativo 

 Condução / Proteção dominância pé esquerdo - positivo 
Condução / Proteção dominância pé esquerdo - negativo 

Finta/Drible Finta/Drible pé direito - positivo 
Finta/Drible pé direito - negativo 

 Finta/Drible pé esquerdo - positivo 
Finta/Drible pé esquerdo - negativo 

 Finta/Drible dominância pé direito - positivo 
Finta/Drible dominância pé direito - negativo 

 Finta/Drible dominância pé esquerdo - positivo 
Finta/Drible dominância pé esquerdo - negativo 

Remate Remate pé direito - positivo 
Remate pé direito - negativo 

 Remate pé esquerdo - positivo 
Remate pé esquerdo - negativo 

 
 

 A escolha destas categorias resulta do cruzamento da informação 

decorrente da consulta da literatura (Castelo, 1994, 1996; Queiroz, 1983), 

quanto às habilidades técnicas específicas do jogo de Futebol, e da 

observação empírica das ações do jogo que viabiliza a tipificação das 

diferentes intervenções dos jogadores. Após o levantamento dessas 

habilidades, surgiu a necessidade de definir e de uniformizar critérios, de forma 

a não subsistirem dúvidas a respeito das ações de jogo pertencerem a uma ou 

a outra categoria, ou a qual das subcategorias (Quadro 2). De modo a 

assegurar a mútua exclusão das categorias do sistema de observação, nos 

casos em que a classificação em separado das habilidades técnicas gerava 

uma ambiguidade insuperável, foi necessário criar categorias que reunissem 

mais do que uma habilidade técnica específica. Não obstante, importa que se 

diga que esta aglutinação não prejudica o âmbito da informação que se procura 

retirar do jogo para a especificidade do instrumento em estudo, uma vez que se 
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pretende, fundamentalmente, perceber as diferenças na utilização de ambos os 

membros. 

 
Quadro 2: categorias e respetivas definições (adaptadas de Castelo, 1996) 
Categorias Definições 

Interceção / Desarme Considera-se “Interceção/Desarme” quando o jogador: (1) 
interrompe/impede a ação de transmissão da bola de um 
adversário para um colega da mesma equipa, isto é, não permite 
que a bola chegue ao destino após ter sido jogada por um 
adversário; (2) desarma, ou seja, retira a bola ao adversário, não 
permitindo que este prossiga a sua ação. Considera-se 
“Interceção/Desarme” positivo se o jogador ou a equipa ficarem 
em posse da bola; considera-se “Interceção/Desarme” negativo 
se o jogador ou a equipa não ficarem em posse da bola. 

Receção É a ação que o jogador a quem a bola é passada, executa para 
ficar na sua posse. Considera-se “Receção” positiva se o jogador 
ficar na posse da bola. Considera-se “Receção” negativa se o 
jogador não ficar na posse da bola. 

Passe Consiste na transferência da bola de um jogador para outro da 
mesma equipa. Considera-se um “Passe” positivo se o colega 
ficar na posse da bola. Considera-se um “Passe” negativo se o 
colega não ficar na posse da bola. 

Condução/Proteção Considera-se “Condução/Proteção” quando: (1) o jogador 
portador da bola progride com ela em qualquer sentido; (2) o 
jogador portador da bola realiza um ou mais contactos com ela 
sem progredir no terreno, mas com o objetivo de a proteger do 
adversário. Considera-se a ação “Condução/Proteção” positiva 
quando, após a respetiva execução, o jogador continua com a 
bola em sua posse. Considera-se negativa quando durante a 
execução da ação o jogador perde a posse da bola. 

Finta/drible Considera-se “Finta/Drible” quando o portador da bola ultrapassa 
o ou os adversários diretos. Considera-se uma “Finta/Drible” 
positiva(o) quando o jogador após a(o) executar continua na 
posse da bola ou executa outra ação. Considera-se negativa 
quando o jogador perde a posse da bola. 
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Remate Considera-se “Remate” quando um jogador envia a bola na 
direção da baliza do adversário com o intuito de a fazer 
ultrapassar a linha de baliza entre os postes. Considera-se 
“Remate” positivo quando: (1) a bola entra na baliza do 
adversário; (2) embate num dos postes ou na barra; (3) o 
guarda-redes defende; (4) a bola vai na direção da baliza, mas 
um adversário ou um colega impedem que ela entre. Considera-
se “Remate” negativo em todas as outras circunstâncias. 

 
 

2.3 Caracterização do “SAFALL-FOOT”  

 A avaliação realiza-se através de um jogo 5x5, com a duração de vinte 

minutos subdivididos em duas partes de dez, com um intervalo de 5 minutos. 

 O tempo relativo ao período em que decorre a avaliação foi consensual 

entre os treinadores questionados, após terem sido realizados vários ensaios 

em diferentes escalões etários e se ter percebido que aquela duração permitia 

que os praticantes realizassem um número suficiente de ações suficiente para 

expressar a respetiva lateralidade e evidenciar as suas qualidades e 

competências. 

 As dimensões utilizadas para o campo de jogo variam consoante os 

escalões etários. Até à idade de sub-13, as medidas adotadas foram: 40 

metros de comprimento por 24 de largura. A partir dos sub-14, foram definidos 

45 metros de comprimento e 29 de largura. Tais dimensões foram encontradas 

através do cálculo do rácio de utilização do espaço de jogo por jogador, tendo 

como referência as medidas mínimas da International Football Association 

Board aconselhadas para jogos internacionais (100 metros de comprimento por 

64 de largura). Para os escalões de sub-13, que jogam Futebol de 7, em 

campos de dimensões mais reduzidas, foram retirados 5 metros à largura e ao 

comprimento, com o objetivo de criar um campo ajustado às suas 

possibilidades e características morfológicas. Estas medidas foram propostas 

aos peritos, e foram por eles aceites como adequadas, com base na ideia da 
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importância de ajustar as dimensões dos campos às diferentes idades e tipos 

de Futebol realizados pelos praticantes.  

 Para a realização da avaliação, os jogadores são divididos em equipas, 

cada uma das quais integra quatro jogadores de campo, mais um guarda-

redes. O posicionamento que assumem na avaliação deve estar em 

conformidade com o que ocorre quando jogam na sua equipa, seja Futebol de 

7 ou Futebol de 11, e deve manter-se quando a avaliação for repetida. Neste 

sentido, um defesa central ou um médio-centro devem ocupar a posição (1); 

um defesa lateral direito, um médio direito, um ala direito ou um extremo direito 

devem ocupar a posição (2), o mesmo se passa com os jogadores do lado 

esquerdo que deverão ocupar a posição (3); aos avançados ou médios-centro 

ofensivos compete ocupar a posição (4) (Figura 1). 

 As regras pelos quais os jogadores se devem reger durante o jogo são 

as Leis Oficiais do Jogo de Futebol de 11, exceção feita à lei do “Fora de Jogo”, 

que não é considerada. 

 O jogo é gravado por uma câmara de vídeo colocada fora do campo, 

numa zona central, sempre que possível a uma altura superior ao plano do 

jogo, de forma a facilitar a cobertura de ângulos favoráveis à observação. Dado 

que a observação e a avaliação se focam nas ações realizadas pelo portador 

da bola, o mais importante é que as imagens recolhidas permitam visualizar o 

jogador com bola e o espaço próximo circundante. 

 

2.4 Índice de assimetria funcional 

 Após a gravação, o protocolo de avaliação dos jogadores preconiza dois 

momentos distintos, contudo complementares. 

 O primeiro refere-se à análise e ao registo da totalidade de ações 

realizadas com bola pelos diferentes jogadores durante o jogo 5x5. Com efeito, 

todas as ações são identificadas e registadas nas respetivas categorias. Ao 
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analisar a ação, o observador deverá adotar três procedimentos: (i) identifica-a 

e tipifica-a, tendo em consideração as categorias e subcategorias definidas; (ii) 

classifica-a como positiva ou negativa; e (iii) regista-a. Tal como referido 

anteriormente, as ações podem ser consideradas positivas ou negativas. São 

classificadas como positivas todas as ações que permitem que a equipa 

mantenha a posse da bola após a realização de uma interceção/desarme, uma 

receção, uma condução ou proteção da bola, um passe ou uma finta/drible. No 

caso do remate, considera-se que este é positivo quando: (a) a bola ultrapassa 

a linha de baliza entre os postes, ou seja, entra na baliza do adversário; (b) 

embate num dos postes ou na barra; (c) o guarda-redes defende; (d) a bola vai 

na direção da baliza, mas um adversário ou um colega impedem que ela entre. 

Em todos os outros casos não mencionados, as ações são consideradas 

negativas. Com esta classificação, pretende-se objetivar a avaliação, de modo 

a que não subsistam dúvidas relativamente à eficiência e à eficácia das ações. 

Neste caso, a eficiência está relacionada com a qualidade da execução, 

enquanto a eficácia se reporta à produtividade da ação, isto é, ao seu 

resultado. Assim sendo, uma ação eficiente se não for eficaz é considerada 

negativa. Uma outra ação, mesmo não sendo eficiente, se for eficaz é 

considerada positiva. 

 O segundo momento coincide com o cálculo dos índices de utilização do 

“pé preferido” e do “pé não-preferido” durante a situação de jogo proposta. Para 

o cálculo desses índices, foi necessário pontuar as diferentes ações inerentes 

às subcategorias. Por unanimidade dos peritos, decidiu-se pontuar todas as 

ações positivas dos “pé preferido” ou “pé não-preferido” com 10 pontos e todas 

as ações negativas com 2,5 pontos, um quarto da pontuação das ações 

positivas (Quadro 3). Estes foram os valores considerados, por se achar 

relevante valorizar a utilização das habilidades na sua globalidade, 
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independentemente de serem positivas ou negativas, uma vez que se pretende 

avaliar as assimetrias de utilização e não apenas a eficácia dessa utilização. 

 
Quadro 3: valoração das categorias e subcategorias do “SAFALL-FOOT” 
Categorias Subcategorias Valoração 

Intercepção / 
Desarme 

Intercepção / Desarme pé direito - positiva 
Intercepção / Desarme pé direito - negativo 

10 
2,5 

 Intercepção / Desarme pé esquerdo - positivo 
Intercepção / Desarme pé esquerdo - negativo 

10 
2,5 

Recepção Recepção pé direito - positiva 
Recepção pé direito - negativa 

10 
2,5 

 Recepção pé esquerdo - positiva 
Recepção pé esquerdo - negativa 

10 
2,5 

Passe Passe pé direito - positivo 
Passe pé direito - negativo 

10 
2,5 

 Passe pé esquerdo - positivo 
Passe pé esquerdo - negativo 

10 
2,5 

Condução / 
Proteção 

Condução / Proteção pé direito - positiva 
Condução / Proteção pé direito - negativa 

10 
2,5 

 Condução / Proteção pé esquerdo - positiva 
Condução / Proteção pé esquerdo - negativa 

10 
2,5 

 Condução / Proteção dominância pé direito - positiva 
                Pé direito 
                Pé esquerdo 
Condução / Proteção dominância pé direito - negativa 
                Pé direito 
                Pé esquerdo 

 
10 
5 
 
2,5 
1,25 

 Condução / Proteção dominância pé esquerdo - positiva 
                Pé direito 
                Pé esquerdo 
Condução / Proteção dominância pé esquerdo - negativa 
                Pé direito 
                Pé esquerdo 

 
5 
10 
 
1,25 
2,5 

Finta/Drible Finta/Drible pé direito - positiva 
Finta/Drible pé direito - negativa 

10 
2,5 

 Finta/Drible pé esquerdo - positiva 
Finta/Drible pé esquerdo - negativa 

10 
2,5 

 Finta/Drible dominância pé direito - positiva 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Finta/Drible dominância pé direito - negativa 
Pé direito 
Pé esquerdo 

 
10 
5 
 
2,5 
1,25 
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 Finta/Drible dominância pé esquerdo - positiva 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Finta/Drible dominância pé esquerdo - negativa 
Pé direito 
Pé esquerdo 

 
5 
10 
 
1,25 
2,5 

Remate Remate pé direito - positivo 
Remate pé direito - negativo 

10 
2,5 

 Remate pé esquerdo - positivo 
Remate pé esquerdo - negativo 

10 
2,5 

 
 

 Às ações em que são utilizados ambos os pés, condução/proteção ou 

finta/drible, atribui-se-lhes a pontuação de 10 pontos para o pé cuja utilização é 

a dominante e 5 pontos para o pé cuja utilização é não-dominante. Quando 

essas ações são negativas, atribui-se-lhes a pontuação de 2,5 e 1,25, 

respetivamente. Considera-se que se utiliza o “pé dominante” quando o número 

de contactos com a bola desse membro é superior ao do contra lateral. Por 

exemplo, numa finta, um jogador utilizou ambos os membros, o direito duas 

vezes e o esquerdo apenas uma, o pé direito é considerado o dominante e o 

esquerdo não-dominante. Na eventualidade do número de contactos realizados 

na mesma ação ser igual, considera-se dominante o pé que contactou com a 

bola a primeira vez. Suponhamos que, numa ação de condução de bola, um 

jogador usou o pé direito para efetuar três contactos com a bola e contactou 

com ela outras tantas vezes com o pé esquerdo. Neste caso, há que averiguar 

qual o pé que executou o primeiro contacto. No caso de ter sido o esquerdo, 

considera-se que é este o pé dominante, e portanto o direito será classificado 

como não-dominante.  

A equação utilizada para calcular a relação da utilização de ambos os 

membros é: 

“Pé preferido”: 
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Pontuação das subcategorias positivas do “pé preferido” + pontuação das 

subcategorias negativas do “pé preferido” / Σ das ações realizadas (subcategorias: “pé 

preferido” e “pé não-preferido”) 

“Pé não-preferido”: 

Pontuação das subcategorias positivas do “pé não-preferido” + pontuação das 

subcategorias negativas do “pé não-preferido” / Σ das ações realizadas 

(subcategorias: “pé preferido” e “pé não-preferido”) 
  

Os valores encontrados situam-se entre 0 e 10. A utilização dos pés, 

preferido e não-preferido, revela-se tanto mais reduzida quanto mais os valores 

se aproximam de zero e tanto mais elevada quanto mais estes se acercam de 

dez. 

A diferença entre os valores do pé direito e do pé esquerdo representam 

a assimetria funcional revelada pelo executante. 

 

 

3. Validação do “SAFALL-FOOT”  

3.1 Aná lise dos Peritos 

 O formato e o conteúdo do “SAFALL-FOOT” foram analisados por um 

painel de oito peritos, elegíveis em função de critérios relacionados com as 

experiências académica e profissional.  

Foram tidos em conta os seguintes critérios de inclusão dos peritos quanto à 

experiência profissional: ter um tempo de atividade superior a dez anos 

enquanto treinador, ter treinado escalões de formação ou ter sido jogador 

profissional de Futebol. No que se refere à experiência académica, o critério 

utilizado consistiu em ser, ou ter sido, docente universitário, especialista nas 

áreas de Futebol ou de Aprendizagem Motora. 
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 Cumpridos tais pressupostos, o painel de peritos integrou seis 

elementos com experiência profissional e quatro com experiência académica. 

Dos seis elementos do primeiro grupo, constam quatro ex-jogadores 

profissionais, que participaram em competições nacionais e internacionais de 

clubes e de seleções; e figuram cinco treinadores com mais de dez anos de 

experiência, que já tinham treinado escalões de formação, tendo sido 

treinadores de equipas que participaram em competições nacionais e 

internacionais de clubes, Taça UEFA e Liga dos Campeões, e campeonatos da 

Europa e do Mundo, de Futebol sénior e de formação. Do segundo grupo, três 

dos elementos são especialistas universitários na área do Futebol e o quarto 

elemento é docente e investigador na área de Aprendizagem Motora. 

 O processo de peritagem consistiu na análise do processo em diferentes 

níveis: (i) avaliar a legitimidade ecológica do teste proposto em função dos 

objetivos pretendidos; (ii) analisar se as categorias e as subcategorias 

propostas representavam todas as ações possíveis, realizadas com os 

membros inferiores, num jogo de Futebol; (iii) decidir acerca da 

representatividade das diferentes subcategorias; (iv) opinar acerca da 

valoração atribuída às diferentes subcategorias; (v) ponderar acerca da 

estrutura funcional proposta para a avaliação; (vi) alvitrar acerca das 

dimensões dos campos utilizados e do tempo de duração da prova de 

avaliação. 

 Após várias sugestões e respetivas reformulações, chegou-se a um 

consenso relativamente aos aspetos anteriormente expostos. 

 

3.2. Apreciação dos Treinadores 

 Aos treinadores cujos jogadores participaram na avaliação, foi-lhes 

solicitada a opinião acerca de três aspetos: (i) o grau de aceitação da 

realização da avaliação pelos seus jogadores; (ii) a perceção da relação entre o 
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instrumento de avaliação e os objetivos pretendidos; e, por último, (iii) a opinião 

acerca da validade ecológica do “sistema de avaliação”.  

A pertinência destas questões prende-se com o propósito de entender a 

envolvência que os participantes colocam na tarefa, uma vez que esta pode 

influenciar a qualidade dos dados recolhidos (Anastasi, 1988). 

Relativamente ao primeiro ponto, os treinadores consideraram que o 

“sistema de avaliação” teve uma clara aceitação por parte de todos os 

jogadores participantes. Admitimos que tal recetividade se deve ao facto da 

situação de avaliação estar configurada sob a forma de jogo, o que contribuiu 

para uma adesão elevada à tarefa proposta. 

No que concerne ao segundo ponto, todos os treinadores consideraram 

que existe coerência entre o instrumento e os objetivos que com ele se 

pretende atingir. 

Por último, os treinadores foram igualmente unânimes em considerar 

que o referido “sistema de avaliação” evidencia uma evidente validade 

ecológica, atendendo ao facto de que a situação de avaliação é realizada em 

situação de jogo, permitindo aos praticantes um envolvimento idêntico ao que 

se verifica em situação de jogo formal.  

 

3.3 Fiabilidade do “SAFALL-FOOT”  

 Em conformidade com o sugerido por Currel e Jeukendrup (2008), o 

propósito de analisar a fiabilidade e a respetiva consistência do teste, isto é, a 

intenção de verificar se os resultados obtidos pelos jogadores se mantinham 

estáveis ao longo do tempo, foi visado através da avaliação de 80 jogadores de 

diferentes escalões de formação: 16 de Sub-11, 16 de Sub-13, 16 de Sub-15, 

16 de sub-17 e 16 de Sub-19, em dois momentos distintos de avaliação, 

mediados por um intervalo de 15 dias. Em ambos os momentos de avaliação, 
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houve a preocupação de cada futebolista ocupar a mesma posição na estrutura 

do jogo 5x5. 

Os resultados obtidos para os pés preferido e não-preferido em todos os 

escalões de formação sugerem a existência de consistência entre o primeiro e 

o segundo momentos de avaliação, permitindo concluir que este sistema de 

avaliação (SAFALL-FOOT) assegura um valor estável no tempo, relativamente 

à diferença de utilização dos membros inferiores em situação de jogo, como se 

pode constatar na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Coeficiente de correlação intraclasse (CCI) e respetivo intervalo de confiança (95%). 

 Pé preferido Pé não-preferido 
Escalões competitivos CCI IC 95% CCI IC 95% 

Sub-11 0,96 0,88-0,99 0,92 0,78-0,97 
Sub-13 0,96 0,89-0,99 0,95 0,85-0,98 
Sub-15 0,80 0,45-0,93 0,92 0,76-0,97 
Sub-17 0,98 0,95-0,99 0,95 0,86-0,98 
Sub-19 0,98 0,96-0,99 0,98 0,96-0,99 
Total 0,97 0,95-0,98 0,95 0,95-0,98 

 

 

3.4 Fiabilidade das Observações 

Com o objetivo de aferir a fiabilidade intra-avaliador, que consiste na 

interpretação e respetivo registo de uma realidade pelo mesmo observador em 

dois momentos diferentes (Tabachnick & Fidell, 2001), foram avaliadas e 

reavaliadas 1783 ações técnicas específicas de um total de 10992, o que 

perfaz 16,14% do universo amostral das ações observadas. O intervalo de 

tempo que mediou as duas observações foi de 30 dias, pretendendo-se assim 

minimizar a interferência da primeira observação (Robinson & O'Donoghue, 

2007). Os resultados encontrados, apresentados na Tabela 2, mostram valores 

de Kappa superiores a 0,80 para todas as categorias analisadas, o que sugere 

uma elevada fiabilidade relativamente às diferentes categorias observadas 

(Landis & Koch, 1977). 
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Tabela 2. Fiabilidade criterial 

Categorias Kappa (erro-padrão) Intervalo de confiança 95% 

Interceção / desarme 0,96 (0,07) 1,09 / 0,93 

Receção 0,87 (0,04) 0,96 / 0,79 

Passe 0,96 (0,04) 1,05 / 0,88 

Condução / Proteção 0,87 (0,06) 0,95 / 0,65 

Finta 0,82 (0,08) 0,98 / 0,65 

Remate 0,90 (0,08) 1,06 / 0,73 

 

 

4 Discussão 

 O presente trabalho teve como propósito central a construção e a 

validação de um sistema de avaliação que permita registar e identificar a 

diferença de utilização, isto é, a assimetria funcional entre os membros 

inferiores de um jogador durante um jogo de Futebol. 

 A consecução deste objetivo afigura-se relevante para todos os 

treinadores e/ou investigadores que atribuam importância à utilização de 

ambos os pés durante o jogo ou para perceber se determinado tipo de treino 

direcionado especificamente para a utilização de ambos os pés tem 

consequência nas ações realizadas durante o jogo. 

 Esta questão reporta-nos para a análise das habilidades técnicas 

específicas do jogo de Futebol, uma vez que é através destas que o jogador 

com bola realiza as suas ações. Contudo, parece ser consensual que a 

execução dessas habilidades técnicas é o resultado de uma tomada de decisão 

que se relaciona com a interação de capacidades cognitivas, percetivas e 

motoras (Garganta, 2006; Williams, 2000; Williams et al., 1999; Williams & 

Hodges, 2005). 
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 A consulta da literatura, relativa à análise e avaliação do desempenho 

técnico dos jogadores de Futebol, permitiu encontrar um conjunto variado de 

instrumentos (Ali et al., 2008; Ali et al., 2007; Haaland & Hoff, 2003; Hoare & 

Warr, 2000; McGregor et al., 1999; McMorris et al., 1994; Northcott et al., 1999; 

Reilly & Holmes, 1983; Rosch et al., 2000; Rostgaard et al., 2008; Vanderford et 

al., 2004; Zelenka et al., 1967) que focalizam a sua configuração somente em 

exercícios critério e não em contexto de jogo.  

Como foi referido anteriormente esta limitação conduz a alguns 

impasses, o primeiro dos quais se relaciona com a falta de consistência da 

validade ecológica patenteada por esses instrumentos (Ali, 2011). Ao avaliar-se 

um elemento do jogo fora do seu contexto percebe-se que a sua forma de 

expressão sofre alterações que colocam em causa a autenticidade do 

comportamento que se pretende analisar. Como tal, avaliar as habilidades 

técnicas de um jogador sem que se tenha em conta os constrangimentos 

específicos que o jogo proporciona, no que toca à gestão do espaço de jogo e 

do tempo para decidir e executar, torna-se uma tarefa demasiado artificial, cujo 

resultado terá apenas uma transferência residual para as situações de jogo 

real. Para além disso, quando se analisam as habilidades técnicas específicas 

isoladamente, existe sempre a possibilidade de um jogador saber executá-las 

eficientemente, embora o possa fazer de forma pouco eficaz quando se 

encontra em situação de jogo, por exemplo, por não tomar a decisão mais 

ajustada ou por não selecionar a melhor ação num determinado momento (Ali, 

2011; Knapp, 1972), ou até por não conseguir manter a qualidade da execução 

em condições de constrangimento variável de espaço e/ou tempo. Pretende-se 

assim realçar que as habilidades técnicas típicas do Futebol não devem ser 

separadas do contexto que as justifica, pois estão em permanente interação 

com as competências cognitivas, perceptivas, motoras e com os 

constrangimentos de aleatoriedade, de variabilidade, de espaço e de tempo 
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para decidir e executar (French, Werner, Taylor, Hussey, & Jones, 1996; 

Garganta, 2006). Tendo em consideração estes pressupostos, a análise das 

habilidades técnicas do jogador em contexto de jogo torna-se um imperativo 

incontornável, justificando-se a criação de um instrumento capaz de responder 

a essa pretensão. 

 Quando se joga, a utilização de um membro inferior em detrimento do 

outro está relacionada com processos conscientes e não conscientes que 

ocorrem no nosso organismo, resultado das vivências experienciadas ao longo 

da vida (Beilock et al., 2003; Damásio, 2000; Gasaniga, 2000; Godinho, 

Mendes, Melo, & Barreiros, 2002; Greenfield, 2000; Haggard, 2000; McCrone, 

2002; Tenenbaum, 2003). Desta forma, o jogo parece ser o cenário mais 

fidedigno da representatividade da diferença de utilização entre os membros 

inferiores. Deve referir-se que o “SAFALL-FOOT” não é um sistema destinado a 

avaliar a qualidade técnica dos praticantes, uma vez que, tal como já foi 

referido, se sabe que esta depende da interação de várias competências e de 

múltiplos constrangimentos contextuais (French, Werner, Taylor, et al., 1996; 

Garganta, 2006). 

 Os motivos que contribuíram para a seleção da estrutura funcional 5x5 

[(Gr+4)x(4+Gr)] em detrimento de outras igualmente constituídas por um 

número reduzido de jogadores já foram explanados. Porém, o motivo que levou 

à não utilização do jogo formal como fonte de acesso à informação pretendida 

deve-se com dois aspetos relacionados com as limitações de oportunidade de 

resposta. O primeiro, pela quantidade reduzida de ações com bola que, em 

alguns jogos, determinados jogadores estão sujeitos; o segundo, pela escassa 

frequência de utilização de alguns jogadores em jogo. 

 O levantamento das categorias e das subcategorias está relacionado 

com as diferentes habilidades técnicas específicas do jogo de Futebol. Esta 

seleção justifica-se pelo facto de ser a partir delas que o jogador com bola 
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intervém no jogo e lhe dá sequência. A combinação de algumas destas 

habilidades teve como propósito diminuir os erros de interpretação aquando da 

análise das ações de jogo. Esse procedimento foi fundamental, permitindo 

encontrar valores de fiabilidade das observações intra-avaliador superiores a 

0,80 em todas as categorias analisadas, o que expressa não só uma excelente 

consistência na fiabilidade do observador (Landis & Koch, 1977; Tabachnick & 

Fidell, 2001), mas fundamentalmente um ajustamento correto das categorias e 

subcategorias, reduzindo as possibilidades de erros de interpretação.  

 O consenso entre os peritos, relativo à estrutura funcional do jogo 

utilizada, assim como ao levantamento das diferentes categorias e 

subcategorias e das respetivas classificações para o cálculo da assimetria 

funcional, permitiram satisfazer o critério de validade de conteúdo (Currell & 

Jeukendrup, 2008; Messick, 1989; Oslin et al., 1998; Sireci, 2007). 

 Por sua vez, a opinião favorável dos treinadores e dos jogadores 

envolvidos no estudo, no que diz respeito à perceção da relação entre o 

“SAFALL-FOOT” e os seus objetivos, bem como ao envolvimento que os 

participantes colocam na tarefa, certificam que o critério de validade facial foi 

garantido (Currell & Jeukendrup, 2008; Messick, 1989; Oslin et al., 1998; Sireci, 

2007). 

 A unanimidade de opiniões entre peritos, treinadores e jogadores 

relativamente à possibilidade de transferência da informação gerada pelo 

instrumento utilizado para o jogo formal permitiu cumprir o critério de validade 

ecológica (Ali, 2011; Currell & Jeukendrup, 2008; Davis & Burton, 1991; Oslin et 

al., 1998; Sireci, 2007). 

Para dar resposta aos requisitos que a literatura preconiza para a 

validação de um instrumento de medição do desempenho desportivo (Currell & 

Jeukendrup, 2008), sentiu-se a necessidade de verificar a estabilidade das 

mensurações para diferentes amostras. Os resultados encontrados na prova de 

fiabilidade teste-reteste com jogadores de diferentes escalões competitivos, 
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para ambos os pés, preferido (CCI=0,97) e não-preferido (CCI=0,95), permitiu 

evidenciar uma elevada consistência do instrumento de medida (Tabela 1). 

Embora não tenha sido propósito do presente estudo atestar se o 

“SAFALL-FOOT” permite identificar a diferença de qualidade técnica entre os 

jogadores intervenientes, algumas análises exploratórias sugerem a 

possibilidade de o “SAFALL-FOOT” apresentar suficiente sensibilidade para 

distinguir diferenças qualitativas de desempenho técnico entre jogadores 

quando os contextos de prática são semelhantes. Isto é, quando se compara 

resultados entre jogadores do mesmo escalão e de nível competitivo e estatuto 

posicional semelhantes.  

Em futuros estudos tencionamos testar a hipótese de que os melhores 

jogadores apresentam um índice de utilização positiva semelhante para os pés 

preferido e não-preferido, enquanto jogadores de mais baixo nível de 

desempenho evidenciam diferenças para ambos os pés. Neste caso, admite-se 

que o “pé preferido” evidencia maior qualidade comparativamente ao “pé não-

preferido”. Tal hipótese, a ser confirmada através de estudos consistentes, 

reforçaria os argumentos que realçam a necessidade de se ampliar a qualidade 

de desempenho do “pé não-preferido”, o que permitiria aceder a níveis 

superiores de desempenho. Neste sentido, espera-se que os jogadores peritos, 

embora tenham preferência pela utilização de um dos pés, quando utilizam o 

“pé não-preferido” fazem-no com uma qualidade de desempenho e com uma 

consistência idênticas à do “pé preferido”. 

 

5 Conclusões 

 A validação do “SAFALL-FOOT” passou por diferentes procedimentos, a 

saber: (i) validação do conteúdo de peritos; (ii) validação facial pelos 

treinadores e jogadores que fizeram parte do estudo; (iii) validação ecológica 
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por parte de todos os intervenientes; (iv) determinação da fiabilidade do 

instrumento e da fiabilidade do avaliador.  

Dado que estes passos foram ultrapassados com consistência, podemos 

concluir que este instrumento apresenta condições para avaliar com suficiente 

robustez a assimetria funcional entre os membros inferiores em situação de 

jogo de Futebol. 
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Estudo 3 

 
Influence of non-preferred foot technical training in reducing lower limbs 
functional asymmetry among young football players 
 
 
Abstract 

The functional asymmetry of the lower limbs has been regarded as one of the most 

relevant factors of the performance of Football players. In this sense, the present work 

had the purpose to ascertain whether a specific technical training programme for the 

non-preferred foot has implications in the increasing utilization rate of the respective 

member during the game. The study was held with 71 young Football players, who 

were randomly divided into Experimental Group (EG) (N=35; 14.37±1.94 years) and 

Control Group (CG) (N=36; 14.50±1.81 years) and developed in three stages. The first 

intended to assess the index of utilization of both limbs during the game, the second 

consisted of the application of a technical training program that promoted the drilling of 

specific motor skills exclusively directed to the non-preferred foot during 20 minutes, 

three times a week, with the duration of six months; and the third, which took place at 

the end of six months, proposed to review the new rate of use of both limbs during the 

game. The main findings were: (1) the use of the non-preferred foot increased 

significantly with the program of technical training in the EG (Δ= +117.4%, p<0.001), 

and remained constant in the CG (Δ=+5.97%, p>0.05), (2 ) the use of the preferred foot 

decreased significantly in the EG (Δ= -7.5% , p< 0.001), and remained similar in CG 

(Δ= +0.2%, p=0.979). Given these results, it is clear that the effective training of the 

non-preferred foot in the EG had significant implications on the appropriate utilization 

rate compared to the CG, which allows us to infer that a protocol of systematic and 

specific training for the non-preferred foot increases its use and enables the reduction 

of functional asymmetry in game situation improving the player’s performance. 

 

Key words: football, functional asymmetry, preferred foot, non-preferred foot, skill 

acquisition. 
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Introduction 

The quality of a football player emerges from the interaction of complex 

issues, linked with cognitive, motor and perceptive skills (Bate, 1996; Reilly et 

al., 2000; Williams, 2000). The cognitive skill is related to the competence that 

the players show to understand and realize what is happening in the game 

context (Williams, 2000; Williams et al., 1999). The perceptive skill refers to the 

ability that a player demonstrates to anticipate game events, and, consequently, 

to know what and how to perform, taking into account the information that 

protrudes from the context (Tavares et al., 2006; Williams, 2000; Williams et al., 

1999). The motor skill refers to the execution of specific technical and tactical 

abilities, which are in turn sustained by physiological abilities (Reilly et al., 

2000). 

Therefore, during a match, the performance of a specific technical skill 

elapses from a decision that arises from the mentioned cognitive, perceptive 

and motor skills (Garganta, 2006; Williams, 2000; Williams et al., 1999; Williams 

& Hodges, 2005). Therefore, the technical quality of a player should not be 

analysed separately from the game, because this is the context that holds the 

constraints of adversity, randomness, variability in space and time to decide and 

execute (Ali, 2011; French, Werner, Rink, et al., 1996; Garganta, 2006; Knapp, 

1972). In the technical range, there are several studies concerning the skill 

performance in football, which highlight the relevance of the use of both 

preferred and non-preferred foot in the proficiency of players (Barfield, 1995; 

Capranica et al., 1992; Carey et al., 2001; Grouios et al., 2002; Oliveira et al., 

2003; Starosta, 1988, 1990; Starosta & Bergier, 1993). This leads to the 

importance of analysing the functional asymmetry of the lower limbs in football 

players. 

The functional asymmetry can be defined as the difference in the 

performance of a human characteristic called body laterality, which is expressed 

as the use of the preferred symmetric parts of the body: foot, hand, ear or eye 

(Fonseca, 1988). The functional asymmetries have been increasingly 
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considered dynamic processes, since they arise from a multitude of factors, 

such as genetic, neurological, socio-cultural, life experiences, which correlate 

and influence each other, and, in the case of sports, persistent training (Teixeira 

& Paroli, 2000; Vasconcelos, 2004). However, asymmetries can be included in 

two categories: those of preference and those of proficiency. The first are 

related to the preferred limb used to perform a unilateral task or, in the event of 

being a bilateral task, the limb that assumes the main role. The latter relate to 

the most skilful limb to complete the task (Leconte & Fagard, 2006; Teixeira, 

2006; Teixeira & Paroli, 2000). Thus, to determine foot preference and foot 

proficiency, it is required to distinguish the task that will be observed, since a 

limb may be preferred for a certain task, for example handling of the ball, while 

its collateral is assumed as non-preferred. However, the latter is preferred for 

stabilizing the body while the first for this task becomes non-preferred (Leconte 

& Fagard, 2006; Teixeira, 2006; Teixeira & Paroli, 2000). In the present study, 

as we focus on the specific technical analysis of football players, the preferred 

and most proficient limb coincide. Taking into account the assumptions made 

about the use of one limb over another during the football game, and as such 

use is related to conscious and unconscious processes, resulting from life 

experiences (Beilock et al., 2003; Damásio, 2000, 2010; Gasaniga, 2000; 

Godinho et al., 2002; Greenfield, 2000; McCrone, 2002; Tenenbaum, 2003), we 

think it is relevant to study the influence of technical training in reducing 

functional asymmetry of the lower limbs of football players during the game 

situation. Several studies (Cobalchini & Silva, 2008; Haaland & Hoff, 2003; 

Teixeira, 2001; Teixeira et al., 2003) point out the influence of technical training 

in reducing limbs asymmetry. However, the control analysis of these 

asymmetries relate to the quality of execution of technical skills outside the 

context of the game, making it impossible to confirm the increase in the use of 

the non-preferred foot in a game situation.  

Thus, the main purposes of the present study are: a) to determine 

whether a specific technical football training focussed on the non-preferred foot 

induces a decrease of the functional asymmetry; and b) ascertain whether there 
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are differences in the utilization index of the non-preferred foot during a game 

situation in the different age groups. 

 

Material and Methods  

Sample 

The sample consisted of 71 male football players aged between 11 and 

16 who were divided randomly into two groups: experimental group (EG), with 

35 players, and control group (CG) with 36. The subjects were placed in teams 

of different age groups: 24 players were in the under 13 team (EG: 12; CG: 12); 

23 belonged to the under 15 team, (EG: 11; GC: 12), and 24 belonged to the 

under 17 team (EG: 12; CG: 12). The number of years of competitive practice of 

the different subjects ranged between 1 and 7. Table 1 shows the 

characteristics of the sample in detail. 

 
Table 1: Characteristics of the sample concerning the number of players in each team and the 
respective average and standard deviation of age and years of competitive practice. 
 Total sample Experimental Group Control Group 

Characteristics No Age Years of 

practice 

No Age Years of 

practice 

No Age Years of 

practice 

Total 71 14,44 

±1,86 

3,61 

±1,60 

35 14,37 

±1,94 

3,51 

±1,52 

36 14,50 

±1,81 

3,69 

±1,69 

Under 13 24 12,29 

±0,69 

2,13 

±0,74 

12 12,17 

±0,72 

2,17 

±0,83 

12 12,42 

±0,67 

2,08 

±0,67 

Under 15 23 14,43 

±0,51 

3,52 

±1,08 

11 14,36 

±0,50 

3,45 

±1,21 

12 14,50 

±0,52 

3,58 

±1,00 

Under 17 24 16,58 

±0,50 

5,17 

±1,13 

12 16,58 

±0,51 

4,92 

±1,00 

12 16,58 

±0,51 

5,42 

±1,24 

 

Regarding the number of training sessions per week, under 13 and under 

15 teams performed three sessions, while under 17 group held four sessions, 

each one lasting 90 minutes.  
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Regarding foot preference, 60 players preferred the right foot, which 

represents 84.5% of the sample, in contrast to 11 which elected the left foot, 

corresponding to 15.5% of the subjects. 

 The initial number of participants in the study was 92.  Nevertheless, due 

to different reasons: dropouts, injuries and illnesses, 21 players were no longer 

part of the study. Figure 1 is intended to clarify how the participating subjects 

were initially distributed and how it was after several exclusions. 

 
Figure 1: Initial and final distribution of the subjects of the different groups and teams involved in 
the study and the respective exclusions. 
 

All the coaches were informed about the entire study protocol and 

showed receptivity in its application. In addition, they clarified the different 

players, getting their consent and interest in participating. Study participation 

was voluntary; soccer players were free to withdraw at any time. The study was 

approved by the ethical committee of the Faculty of Sport of the University of 

Porto and by clubs authorities.  
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Instruments 

In order to measure foot preference and the respective functional 

asymmetry index, an instrument validated by us called "System of assessment 

of functional asymmetry of the lower limbs in Football" (SAFALL-FOOT) 

(Guilherme, Graça, Seabra, & Garganta, 2012) was used. SAFALL-FOOT 

consists of 6 categories and 32 subcategories, with a valuation associate, which 

allow the analysis of the frequency and effectiveness of all technical actions 

performed with the ball, using the lower limbs during a game of five-a-side 

football, which is filmed for further observation, lasting twenty minutes (Table 2). 

This analysis provides a utilization index of the preferred and non-preferred foot 

in the game, and consequently reflects the respective functional asymmetry 

index. 

 
Table 2: Presentation and appreciation of the categories and subcategories “SAFALL-FOOT” 
Categories Subcategories Appreciation 

Interception / 
Disarm 

Interception / Disarm – right foot - positive 
Interception / Disarm – right foot - negative 

10 
2,5 

 Interception / Disarm - left foot - positive 
Interception / Disarm – left foot- negative 

10 
2,5 

Reception Reception - right foot - positive 
Reception - right foot – negative 

10 
2,5 

 Reception - left foot - positive 
Reception - left foot – negative 

10 
2,5 

Passing Passing - right foot - positive 
Passing - right foot – negative 

10 
2,5 

 Passing - left foot - positive 
Passing - left foot – negative 

10 
2,5 

Driving / Protection Driving / Protection – right foot - positive 
Driving / Protection – right foot- negative 

10 
2,5 

 Driving / Protection – left foot - positive 
Driving / Protection – left foot- negative 

10 
2,5 

 Driving / Protection  - dominance of right foot - positive 
                Right foot 
                Left foot 
Driving / Protection  - dominance of right foot - negative 
                Right foot 
                Left foot 

 
10 
5 
 
2,5 
1,25 
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 Driving / Protection  - dominance of left foot – positive 
                Right foot 
                Left foot 
Driving / Protection  - dominance of left foot – negative 
                Right foot 
                Left foot 

 
5 
10 
 
1,25 
2,5 

Feint/Dribble Feint/Dribble - right foot - positive 
Feint/Dribble - right foot – negative 

10 
2,5 

 Feint/Dribble - left foot - positive 
Feint/Dribble - left foot  – negative 

10 
2,5 

 Feint/Dribble – dominance of right foot - positive 
                Right foot 
                Left foot 
Feint/Dribble – dominance of right foot - negative 
                Right foot 
                Left foot 

 
10 
5 
 
2,5 
1,25 

 Feint/Dribble – dominance of left foot - positive 
                Right foot 
                Left foot  
Feint/Dribble – dominance of left foot - negative 
                Right foot 
                Left foot 

 
5 
10 
 
1,25 
2,5 

Shooting Shooting - right foot - positive 
Shooting - right foot – negative 

10 
2,5 

 Shooting – left foot - positive 
Shooting – left foot – negative 

10 
2,5 

 

The equation used to calculate the utilization ratio of both members is: 

“Preferred foot”: 
Score of the positive subcategories of the “preferred foot” + score of the negative 

subcategories of the “preferred foot” / Σ of the actions performed (subcategories: 

“preferred foot” and “non-preferred foot”) 

 “Non-preferred foot”: 
Score of the positive subcategories of the “non-preferred foot” + score of the negative 

subcategories of the “non-preferred foot” / Σ of the actions performed (subcategories:  

“preferred foot” and “non-preferred foot”) 

The values found range between 0 and 10. The use of the preferred foot 

and non-preferred foot is lower the more the values approach zero and higher 

the more they approach ten. The difference between the values of the right foot 

and the left foot represents the functional asymmetry revealed by the performer. 
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For more detailed analysis consult SAFALL-FOOT guidelines (Guilherme et al., 

2012). 

 

Experimental Design 

The study was carried out for a period of six months. The players who 

took part in the study were distributed randomly into two groups: experimental 

group (EG) and control group (CG). At the baseline, an evaluation of the 

functional asymmetry of the lower limbs was held through the SAFALL-FOOT. 

After this evaluation and for a period of six months, the EG, three times a week 

in the first 20 minutes of the training session, underwent a technical training 

programme that consisted of the performance of specific motor skills 

categorized exclusively for the non-preferred foot, while the CG, in the same 

period of training, performed exercises without any guidance or embarrassment 

of using the lower limbs. In the other training periods and in the fourth training 

session of the week, in under-17 team, players from both groups performed the 

same exercises without any restriction or constraint on the use of the lower 

limbs. At the end of six months both groups were evaluated again, using the 

SAFALL-FOOT. 

 

Statistical procedures 

Descriptive statistics (means and standard deviations) were calculated 

for the two groups at the baseline and after 6 months. None of the 

characteristics analysed showed significant deviations from a normal 

distribution (Shapiro-Wilk test). Baseline differences in mean characteristics 

between EG and CG were tested with unpaired sample t-tests. Intervention 

effects were examined by repeated measures analysis of variance (ANOVA). 

For each characteristic, percentage of relative change (%Δ) was calculated as 

the difference between baseline and 6 months, and the difference was then 

divided by the baseline value. Significance level in all analyses was set at 0.05. 

Statistical analyses were conducted using SPSS version 21.0.  
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Results 

Table 3 shows the results of the repeated measures ANOVA models 

for preferred foot and non-preferred foot according to groups (EG and CG), 

competition level (under-13, under-15 and under-17) and time (baseline and 

6 months).  

For the preferred foot a significant main effect for time (F=91.66, 

p<0.001) and a significant group by time interaction (F=92.36, p<0.001) were 

found. This significant interaction suggests that the time effects in the preferred 

foot differed between EG and CG and can be visualized by referring to Figure 2. 

Among EG, mean values of the preferred feet tended to decrease with the 

follow-up; among CG players, mean values remained rather constant at follow-

up.  

Identical results were revealed for the non-preferred foot, i.e., a 

significant time main effect and a significant group by time interaction. The 

significant interaction indicated that non-preferred foot significantly improved in 

EG with the technical training (%Δ=+117.4, p<0.001), whereas in CG it 

remained rather constant at follow-up (%Δ=+5.97, p>0.05) (Figure 3).   

 
Table 3: Mean values (standard deviations), percentage of change (%Δ), F-test, and P value for 
repeated measures analysis of variance (ANOVA) for the variables preferred and non-preferred 
foot.  
 Preferred foot Non-preferred foot 

 Baseline 6 months %Δ Baseline 6 months %Δ 

Competitive Level       

Under-13 7.81 (0.66) 7.51 (0.51) -3.6 0.96 (0.50) 1.41 (0.53) +71.8 

Under-15 7.45 (0.55) 7.21 (0.54) -3.2 0.88 (0.46) 1.25 (0.57) +56.6 

Under-17 7.66 (0.65) 7.34 (0.62) -4.0 0.83 (0.55) 1.16 (0.67) +54.2 

Groups       

Experimental 7.72 (0.62) 7.13 (0.52) -7.5 0.88 (0.49) 1.61 (0.42) +117.4 

Control 7.57 (0.64) 7.57 (0.64) +0.2 0.90 (0.51) 0.94 (0.55) +5.97 
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Results of ANOVA repeated measures 

Sources of variation       

Time (T) 91.66 (<0.001) 

1.22 (0.273) 

2.07 (0.134) 

92.36 (<0.001) 

0.28 (0.757) 

0.67 (0.517) 

0.34 (0.716) 

 184.27 (<0.001) 

7.82 (0.007) 

0.89 (0.414) 

145.66 (<0.001) 

1.58 (0.214) 

0.92 (0.402) 

0.41 (0.664) 

 

Groups (G)   

Competitive level (CL)   

T*G   

T*CL   

G*CL   

T*G*CL   

 

 

 

 
 
Figure 2: Mean values and respective 95% confidence intervals for the use of the preferred 
foot in the different groups throughout the study. 
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Figure 3: Mean values and respective 95% confidence intervals for the use of the preferred and 
non-preferred foot in the different groups throughout the study 
 

 

Discussion  

The results show that the intervention protocol to which the EG was 

subjected had an effective impact in increasing the use of the non-preferred foot 

during the game, once the values of EG utilization index were significantly 

higher when compared to those of CG. From such evidence, different issues 

may be considered. A first remark is the acknowledgment that the training 

programme, to which the EG was submitted, reflects the requirements that the 

game sets to the player.  

Another issue that may be withdrawn from this study regards the 

confirmation of the dynamic feature that characterizes laterality (Teixeira & 

Paroli, 2000; Vasconcelos, 2004). The compulsory use of the non-preferred foot 

to perform actions that usually are not part of their actions leads the body to 
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create new standards of action. This feature meets the views of various authors 

that highlight the multidimensional and dynamic characteristic of motor 

behaviour (Martin & Porac, 2007; Teixeira & Okazaki, 2007; Zverev, 2006). The 

presented results, in line with the studies of several authors (Andrade, 2012; 

Cobalchini & Silva, 2008; Haaland & Hoff, 2003; Teixeira, 2001; Teixeira et al., 

2003) supports the conclusion that the functional asymmetry of the lower limbs 

tends to reduce when there is an increase of systematic training on the non-

preferred limb. However, it would be interesting to find possible explanations for 

the specific contexts in question, since in all the referred studies the 

improvements of the non-preferred lower limb were notorious in a relatively 

short timeline compared to the requests to which the preferred limb was 

subjected for years. We believe that one possible explanation may be found in 

the ecological perspective presented by Gibson (1966). Its principles focus on 

the information originating from the properties of the contexts that are 

perceptually accessible and relevant to the individual in order to perform the 

task. As the non-preferred limb was less stimulated for many years, it is not 

perceptibly accessible. Therefore, it is not a relevant option to make part of the 

decisions and performed actions. From the moment it begins to be stimulated, 

even as an obligation, the body discovers a new perceptual receiver for the 

context, thus making an active part of the possible action perception coupling 

(Gibson, 1979). This way, the non-preferred limb also becomes gradually part of 

the triad perception, decision and action. This explanation finds support in 

studies of behavioural and neurological areas. The studies of Peters & Ivanoff  

(1999) and Teixeira (1999) show that the systematic practice of a non-preferred 

limb yields a performance profile identical to the preferred one. With regard to 

the neurological evidence, the studies of Elbert, Pantev, Wienbruch, Rockstroh 

& Taub (1995) demonstrated, through topographical analysis, that the cortical 

representation of the non-preferred limbs, which are subject to systematic 

training, is comparatively more complex than the representation of the untrained 

limbs. These findings highlight that the systematic training on a particular limb 

has both behavioural and neurological effects, showing the adaptive and 
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mouldable nature of the human body. However, we think that it is appropriate to 

perceive whether the gains will be effective or if they will lose consistency if the 

use of the non-preferred limb is not persistent. This information is particularly 

important for the Football training process. 

From the results one can also mention that, despite the impressive gains 

in the use of the non-preferred foot, the preferred foot also has a much higher 

utilization rate. These results are considered normal since they are the 

consequence of years of practice of persistent asymmetry (Barbieri & Gobbi, 

2009). In order to solve this problem, taking the dynamic nature of laterality into 

account, several authors suggest similar training practice for both sides in 

continuity (Barbieri & Gobbi, 2009; Haaland & Hoff, 2003; Starosta & Bergier, 

1993; Teixeira, 2006).  

The results also suggest that the technical training targeted to a certain 

goal enables positive implications in this area. This finding is interesting for the 

training process and meets the outcomes of several studies that focused on 

improving the training of certain specific skills and managed to improve their 

respective performances (Cobalchini & Silva, 2008; Haaland & Hoff, 2003; 

Teixeira, 2001; Teixeira et al., 2003). Another aspect that can be noted is 

related to the lack of significant differences between the different competitive 

levels, that is, the results show the importance of the technical training for the 

non-preferred foot in increasing its use in the game, regardless of age. This 

information highlights the importance of exercising the non-preferred foot at any 

competitive level. Notwithstanding this, on closer analysis, it can be seen that 

the lower age group, under-13, shows an increase of the use of the non-

preferred foot superior to the other levels, however, with no significant 

differences. In future studies it will be relevant to check, by increasing the 

sample, if major differences may be found among different age groups. 

In some contexts, there is the idea that the systematic training of the 

non-preferred foot with the intention of reducing the pedal asymmetry causes a 

decrease in the variability, the creativity and, consequently, the quality of the 

preferred foot. Our opinion goes in the opposite direction. We are convinced 
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that the proficiency and functional symmetry of both lower limbs leads the 

Football player to a new path of superior multiplicity of actions, resulting in 

larger variability, creativity and, of course, greater proficiency. This assumption 

is confirmed by the studies of several authors who point out that the low level of 

capacity of the non-preferred limb restricts the ability of the preferred one 

(Barbieri & Gobbi, 2009; Haaland & Hoff, 2003; Teixeira et al., 2003). The 

design of this study presented some initial constraints regarding to its 

practicability. The need to interfere as less as possible in the dynamic 

preparation of the respective teams was a requirement. Thus, the amount of 

training of the EG restricted to the use of the non-preferred foot has a much 

lower percentage of time compared to the training directed to the preferred foot, 

which can limit the reduction of the asymmetry. However, this apparent 

embarrassment became an advantage, since the study design met the 

ecological requirements because there was a low contextual interference and 

even so it was possible to demonstrate that a percentage of reduced drilling 

time, 20 for every 90 minutes of training three times per week, enables 

significant increased utilization of the non-preferred foot during the game. 

In summary, the present findings suggest that a systematic and specific 

technical football training for non-preferred foot promotes the reduction of 

functional asymmetry between the lower limbs in football game settings. The 

increased use of the non-preferred foot is transversal to all competitive levels 

with no significant differences between them. Moreover, it still confirms the 

dynamic characteristic of laterality when there are systematic stimuli focused on 

the non-preferred limb. 
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Estudo 4 

 
Effects of technical training in functional asymmetry of lower limbs in young 
soccer players 
 

 
Abstract 

The functional asymmetry of the lower limbs has been considered an important factor 

in the performance of soccer players. In this sense, the purpose of this study is to 

ascertain whether a specific technical training programme for the non-preferred foot 

promotes the increase of its utilization rate during the game; and whether the 

interruption of such programme influences its utilization. Young soccer players were 

randomly divided into two group: G1 (n=26, 9.50±1.04 years) and G2 (n=24, 9.58±1.02 

years). The study lasted eight months divided into two periods of four months. At the 

beginning of the first 4 months, each player’s use of both feet during the game was 

assessed. In the first 4 months, G1 was subjected to a specific training protocol 

directed to the non-preferred foot, while G2 had no constraints on the use of both feet. 

At the end of the 4th month the two groups were newly assessed. During the 4th and 

8th months, G1 and G2 reversed the training protocols. At the end of 8th month the 

evaluation of the utilization rate of both feet during the game was held once again. The 

main conclusions of the study were: specific technical training directed to the non-

preferred foot allows significant increase in its utilization rate during the game; the 

interruption of such training partially reverses the utilization rates. Thus, technical 

training for the non-preferred foot should preferably be systematic and not 

circumstantial. 

 

 

Key words: Task Performance and Analysis; Soccer; Physical Education and Training 

 

  



96	  

  



97	  

Introduction 

There is unanimity in considering that the performance of a soccer player 

is multifactorial (Bate, 1996; Reilly et al., 2000; Williams, 2000). Within the 

multitude of factors which address the performance of the players, there are 

several studies highlighting the importance of the use of both preferred and 

non-preferred lower limbs, and its proficiency in game setting (Barfield, 1995; 

Capranica et al., 1992; Carey et al., 2001; Grouios et al., 2002; Oliveira et al., 

2003; Starosta, 1988; Starosta & Bergier, 1993). This issue leads to the 

analysis of the functional asymmetry of the soccer player’s lower limbs and the 

strategies to promote its reduction. 

Human beings use their limbs differently, showing preference for the use 

of one of the symmetrical parts of the body (Fonseca, 1988). This is known as 

functional asymmetry, which is seen as a dynamic process once it emerges 

from the interaction of genetic, neurological and sociocultural factors along with 

all the life experiences and persistent training in the case of sports (Teixeira & 

Paroli, 2000; Vasconcelos, 2004). Nevertheless, these asymmetries may be 

related to the preference or the proficiency. Thus, in order to determine the 

limbs preference or proficiency, it is important to set the task to be observed. 

One of the limbs may be chosen for a certain task, for example, passing the 

ball, whereas the other, the non-preferred limb for this task, will assume the role 

of preferred limb in keeping the balance of the body stability (Leconte & Fagard, 

2006; Teixeira, 2006; Teixeira & Paroli, 2000). 

The process adopted in order to increase the utilization rate of the non- 

preferred foot was the implementation of an exclusive technical training 

programme for this lower limb. The pedagogical theories of soccer teaching and 

training have differed as to how its different dimensions have been focussed 

(Guilherme, 2004; Tani et al., 2006). In fact, if some consider different 

dimensions separately (tactical, technical, physical and psychological), others 

favour their interaction (Guilherme, 2004). However, regardless the discussion 

of the positive and negative impacts of each theory, the misunderstanding 



98	  

concerning the concepts of technique and of motor skill has been the biggest 

obstacle to soccer teaching and training (Tani et al., 2006). 

This context raises questions about how the development of the motor 

skills in soccer should be developed, particularly those that relate to the non-

preferred foot. This issue arises because the use of a limb at the expense of its 

collateral is related to conscious and non-conscious processes, taking into 

account the experiences that soccer players had throughout their lives (Beilock 

et al., 2003; Damásio, 2010; Gasaniga, 2000; Godinho et al., 2002; Greenfield, 

2000; Magill, 2007; Tenenbaum, 2003). In the soccer domain, the systematic 

training which players are exposed to during their career influences the use of 

one or both limbs, as the player’s decisions are influenced by the specific motor 

skills proficiency (French, Werner, Taylor, et al., 1996; Garganta, 2006; 

McMorris & McGillivary, 1988). Thus, if a player has not mastered a skill, for 

example, if he is not able to pass the ball with the non-preferred foot, such 

option will not make part of his decision-making repertoire and, therefore, does 

not represent an eligible action. Consequently, the learning and development of 

specific motor skills of the non-dominant limb should happen at an early stage 

as an obligation so as to be soon recognized by the body as a new perceptual 

receiver, becoming an active part of new couplings of action perception 

(Gibson, 1979) so that it is suitably used in match context. 

Taking the assumptions made into account, we think it seems relevant to 

check the influence of motor skills specific training in reducing functional 

asymmetry of the lower limbs of soccer players in game setting. In 

consequence, it becomes pertinent to verify if there is an increased asymmetry 

when stopping the practice. In this scoop, the retention tests are often used to 

confirm the degree of learning in a particular task after an extended time period 

without being directly exercised. Several authors (Magill, 2007; Mendes, 

Godinho, Melo, et al., 2002) highlight the importance of distinguishing the 

concepts of performance and learning. Performance is related to the immediate 

practical effects, induced by drilling or practice of a specific task, whereas 

learning relates to real effects in the subject promoted by practice, being, 
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therefore, long-lasting effects. Thus, in order to assess the learning levels, 

retention tests are used. This procedure seems to be relevant because it may 

provide important information concerning the amount and durability of technical 

training for the non-preferred foot so that it becomes, increasingly, a possibility 

of use in game circumstances. 

Several studies highlight the influence of motor skills in training the 

reduction of asymmetries (Cobalchini & Silva, 2008; Haaland & Hoff, 2003; 

Teixeira, 2001; Teixeira et al., 2003). However, the protocols used in those 

studies were conducted outside the competitive context, making it unfeasible to 

confirm the increase of the use of the non-preferred foot in game situation. 

Taking these assumptions into account, we think it is relevant to study the 

influence of the training of specific motor skills in reducing functional asymmetry 

of the lower limbs in soccer players in game situation, as well as determine the 

consequences that its interruption causes. 

Thus, the main purposes of this study were: (i) to perceive whether a 

programme of specific technical training for the non-preferred foot increases its 

utilization rate during the game; and (ii) to ascertain if the interruption of a 

technical training programme for the non-preferred foot influences its utilization 

rate during the game.  

 

Methods 

Subjects 
Fifty-three male under-12 soccer players (9.54±1.03 years) were 

included in the study and of these 50 subjects completed the programme. Three 

players were excluded due to injuries or dropouts. These fifty players were 

randomly assigned in two groups: group 1 (G1; n=26; mean age 9.50 ±1.04 

years) and group 2 (G2; n=24; mean age 9.58 ±1.02 years). All players were 

interviewed in order to provide information concerning the number of years of 

soccer practice and hours of regular training per week. Players had an average 

of 2 years of soccer experience with a range from 1 to 4 years (G1, 1.96 ±1.04 

years; G2, 2.04 ±1.04 years) and participated in three training sessions per 
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week (90 min) and one official match per week (60 min). A higher proportion of 

soccer players use the right foot as the preferred foot (84%) compared with the 

left foot (16%). The coaches of the teams were informed of the entire protocol of 

the study and showed receptivity in its application, and in turn informed the 

respective players, getting their interest in participating. After explaining the 

study procedures and protocol to the soccer players and their parents informed, 

consent was obtained. Study participation was voluntary; soccer players were 

free to withdraw at any time. The study was approved by the ethical committee 

of the Faculty of Sport of the University of Porto and by clubs authorities.  

 

Experimental design 

The technical soccer programme extended for 8 months. A baseline 

assessment on the functional asymmetry of the lower limbs was applied 

through a specific test (SAFALL-FOOT) (Guilherme et al., 2012). After this 

assessment and for a period of four months, three times a week in the first 

twenty minutes of the training sessions, G1 was submitted to a programme of 

technical training, which consisted of exercising specific motor skills directed 

exclusively to the non-preferred foot, while G2 was subjected to a programme 

with no restrictions or any specific concern on the use of the lower limbs. When 

the twenty minutes were over, both groups continued the training sessions 

performing the same exercises without any restriction or constraints on the use 

of the lower limbs. After the four-month period, the two groups were reassessed 

through the SAFALL-FOOT. Between the fourth and the eighth month period, 

the procedures of both groups were reversed: G2 adopted the training 

programme used previously with G1, whereas G1 adopted the programme used 

by G2. After eight months, both groups were newly assessed by the SAFALL-

FOOT, being G1 submitted to a retention test once it was not subject to a 

specific training programme for the final four months. The retention tests are 

used to verify the degree of learning that a particular task presents after an 

extended period of time without being directly exercised (Magill, 2007). 

Accordingly, the retention tests distinguish the effects of performance and the 
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effects of learning. The former are related to the immediate practical effects 

caused by the drilling or practice of a specific task. The second are associated 

to the mediate effects, which the practice has promoted on the subject, being 

these long lasting effects.	  

 
Measurement of functional asymmetry 

In order to measure foot preference and the respective functional 

asymmetry index, a validated instrument called "System of assessment of 

functional asymmetry of the lower limbs in Football" (SAFALL-FOOT) 

(Guilherme et al., 2012) was used. SAFALL-FOOT consists of 6 categories and 

32 subcategories, allowing the analysis of the quantity and effectiveness of all 

technical actions performed with the ball, using the lower limbs during a game 

of five-a-side football, lasting twenty minutes, which is filmed for further 

observation (Table 1). This analysis yields a utilization index of the preferred 

and non-preferred foot in the game, and, consequently, provides the respective 

functional asymmetry index. 

 
Table 1: Presentation and score of the categories e subcategories “SAFALL-FOOT” 

Categories Subcategories Score 

Interception / 
Disarm 

Interception / Disarm - right foot - positive 
Interception / Disarm - right foot - negative 

10 
2,5 

 Interception / Disarm - left foot - positive 
Interception / Disarm - left foot - negative 

10 
2,5 

Reception Reception - right foot - positive 
Reception - right foot - negative 

10 
2,5 

 Reception - left foot - positive 
Reception - left foot - negative 

10 
2,5 

Passing Passing - right foot - positive 
Passing - right foot – negative 

10 
2,5 

 Passing – left foot - positive 
Passing – left foot - negative 

10 
2,5 

Driving / Protection Driving / Protection – right foot - positive 
Driving / Protection – right foot - negative 

10 
2,5 
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 Driving / Protection – left foot - positive 
Driving / Protection – left foot - negative 

10 
2,5 

 Driving / Protection - dominance of right foot- positive 
                Right foot 
                Left foot 
Driving / Protection - dominance of right foot - negative 
                Right foot 
                Left foot 

 
10 
5 
 
2,5 
1,25 

 Driving / Protection - dominance of left foot - positive 
                Right foot 
                Left foot 
Driving / Protection - dominance of left foot - negative 
                Right foot 
                Left foot 

 
5 
10 
 
1,25 
2,5 

Feint/Dribble Feint/Dribble – right foot - positive 
Feint/Dribble – right foot – negative 

10 
2,5 

 Feint/Dribble – left foot - positive 
Feint/Dribble – left foot – negative 

10 
2,5 

 Feint/Dribble - dominance of right foot - positive 
Right foot 
Left foot 
Feint/Dribble- dominance of right foot - negative 
Right foot 
Left foot 

 
10 
5 
 
2,5 
1,25 

 Feint/Dribble - dominance of left foot - positive 
Right foot 
Left foot 
Feint/Dribble – dominance of left foot- negative 
Right foot 
Left foot 

 
5 
10 
 
1,25 
2,5 

Shooting Shooting – right foot - positive 
Shooting – right foot – negative 

10 
2,5 

 Shooting – left foot - positive 
Shooting – right foot – negative 

10 
2,5 
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The equation used to calculate the utilization ratio of both members is:  

“Preferred foot”: 

Score of the positive subcategories of the “preferred foot” + score of the 

negative subcategories of the “preferred foot” / Σ of the actions performed 

(subcategories: “preferred foot” and “non-preferred foot”) 

“Non-preferred foot”: 

Score of the positive subcategories of the “non-preferred foot” + score of the  

negative subcategories of the “non-preferred foot” / Σ of the actions performed 

(subcategories:  “preferred foot” and “non-preferred foot”) 

 

The final score ranges from 0 to 10. The use of the preferred foot and 

non-preferred foot is lower the more the values approach zero and higher the 

more they approach ten. The difference between the values of the right and the 

left feet corresponds to the functional asymmetry revealed by the performer. For 

more detailed analysis consult SAFALL-FOOT guidelines (Guilherme et al., 

2012). 

 

Statistical procedures 

Descriptive statistics (means and standard deviations) were calculated 

for the two groups at the baseline, 4 months and 8 months. None of the 

characteristics analysed showed significant deviations from a normal 

distribution (Shapiro-Wilk test). Baseline differences in mean characteristics 

between G1 and G2 were tested with unpaired sample t-tests. Intervention 

effects were examined by repeated measures analysis of variance (ANOVA). 

For each characteristic, percentage of relative change (%Δ) was calculated as 

the difference between baseline, 4 months and 8 months, and the difference 

was then divided by the baseline value. Significance level in all analyses was 

set at 0.05. Statistical analyses were conducted using SPSS version 21.0.	  	  
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Results 

Table 2 shows the results of the repeated measures ANOVA models 

for preferred and non-preferred foot according to group (G1 and G2) and 

time variables (baseline, 4 months and 8 months later).  

For the preferred foot a significant main effect for time (F=25.88, 

p<0.001) and a significant group by time interaction (F=23.34, p<0.001) were 

found. This suggests that the time effects in the preferred foot differed between 

G1 and G2 (Figure 1). Mean values of the preferred feet in G1 decreased 

significantly between the baseline and 4 months (%Δ=-9.53, p<0.001), while in 

G2 players mean values remained rather constant during this period 

(%Δ=+0.73, p=0.99). Between 4 and 8 months, preferred foot significantly 

improved in G1 with the technical training (%Δ=+4.51, p=0.005), whereas in G2 

decreased significantly (%Δ=-6.28, p<0.001). In addition, after 8 months, the 

preferred foot decreased significantly in both groups (G1: %Δ=-6.72, p<0.001; 

G2: %Δ=-6.21, p<0.001) compared with baseline values. 

A significant main effect for time (F=95.52, p<0.001) and a significant 

group by time interaction (F=63.73, p<0.001) were also observed for the non-

preferred foot. This significant interaction suggests that the time effects in the 

non-preferred foot differed between G1 and G2 (Figure 1). Between the 

baseline and 4 months, non-preferred foot significantly improved in G1 with the 

technical training (%Δ=+115.86, p<0.001), whereas in G2 it remained rather 

constant across this period (%Δ=-5.02, p>0.05).  Between 4 and 8 months, G1 

decreased significantly their values (%Δ=-15.232, p<0.001), whereas in G2 a 

significant increase was observed (%Δ=+94.51, p<0.001). In addition, after 8 

months, the non-preferred foot increased significantly in both groups 

(G1: %Δ=+32.27, p<0.001; G2: %Δ=+44.53, p<0.001) compared with baseline 

values (Figure 2). 
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Table 2: Mean values (standard deviations), F-test and P value for repeated measures analysis 
of variance (ANOVA) for the preferred foot (PF) and non-preferred foot (NPF).	  	  
	  

  Groups ANOVA  

 Time G1 G2 Time Groups Time*Groups 

Preferred foot Baseline 7.77 (0.58) 7.62 (0.56) 25.88 (<0.001) 1.15 (0.289) 23.34 (<0.001) 

 4 months 7.00 (0.50) 7.66 (0.48)    

 8 months 7.29 (0.45) 7.17 (0.40)    

Non-preferred 

foot 

Baseline 0.95 (0.42) 0.98 (0.34) 95.52 (<0.001) 2.26 (0.140) 63.73 (<0.001) 

 4 months 1.73 (0.38) 1.01 (0.34)    

 8 months 1.45 (0.42) 1.75 (0.22)    

	  

	  
 
Figure 1: Mean values and respective 95% confidence intervals for the use of the preferred foot 
in the different groups throughout the study. 
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Figure 2: Mean values and respective 95% confidence intervals for the use of the non-preferred 
foot in the different groups throughout the study. 
 
 

 

Discussion 

The main results showed that a specific technical training programme for 

the non-preferred foot has effective impact on its increased use during the 

game, since both groups, G1 and G2, developed their utilization index 

significantly after carrying out the technical training programme. Another finding 

was the rate reversibility concerning the use of the non-preferred foot in the 

game context after the break of the specific technical training programme, once 

G1 reduced considerably the use of the non-preferred foot after the four-month 

suspension of technical training. However, despite this decrease from the fourth 

to the eighth month, it appears that the values found for G1 between the 

baseline and the eighth month show a significant increase in the use of the non-

preferred foot.  
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These results enable us to reflect on different issues. The first relates to 

the recognition that the technical training programme for the non-preferred foot, 

to which the groups were submitted, shows a positive learning transfer to the 

game setting. The concept of transfer is defined as the effect which the practice 

of a skill expresses in the performance of that same skill in different contexts or 

in the acquisition and learning of other skills (Magill, 2007; Mendes, Godinho, 

Melo, et al., 2002). The results show that the technical training of the non-

preferred foot outside the game context has positive transfer in competition. 

This statement raises an important pedagogic question: what is the 

importance of technical practice in the development of specific motor skills in 

soccer training? Based on the results, it is important both by the increase of the 

utilization rate of the non-preferred foot in G1 and G2, in the first and second 

periods respectively, as by the decrease in G2, in the second period. These 

data seem to be relevant to take into account, also from a pedagogical point of 

view. In fact, the expression of a specific motor skill elapses from a complex 

process of adaptation involving perceptual, cognitive, decision and action 

mechanisms (Casanova, 2012; Reilly et al., 2000; Williams, 2009). This justifies 

that skill training includes situations of high variability, adapted and 

differentiated complexity of ecological purpose and versatility identical to those 

which are requested by conditioned or formal game situations (Magill, 2007; 

Mesquita, 2009; Tani, 2002; Tani et al., 2006). If so, the training of technical 

skills will have an ecological approach rather than associated with disconnected 

tasks. Moreover, the characteristics of such a training leads the technical 

training to be proactive. Finally, with a specific technical motor skills 

programme, it seems possible to solve the problem concerning the reduced 

amount of practice of some specific motor skills when in game situation, thereby 

promoting individual performance. 

A second relevant issue of this study was to confirm the dynamic feature 

which characterizes laterality (Teixeira & Paroli, 2000; Vasconcelos, 2004). 

Several authors (Andrade, 2012; Cobalchini & Silva, 2008; Haaland & Hoff, 

2003; Teixeira et al., 2003) found that the functional asymmetry of the lower 
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limbs tends to reduce when there is a systematic increase in training of the non-

preferred limb, as can be confirmed in our study. However, it was also noticed 

that when that systematic training is interrupted, the functional asymmetry 

increases again. 

Possible explanations for understanding this dynamic of asymmetry can 

be found at the intersection of information arising from the effects of 

performance and learning (Magill, 2007; Mendes, Godinho, Melo, et al., 2002), 

skill acquisition (Fitts, 1964; Tani et al., 2006) and also from the perspective of 

ecological approach by Gibson (1966). As previously mentioned, the learning 

effects are those that persist after an extended period of time without the task to 

be learned being directly exercised (Magill, 2007). Thus, the values found for 

G1 at 4 months and G2 at 8 months are the values of performance, while the 

values of G1 at eight months are those that represent the real consequences of 

learning. 

Fitts (1964) and Tani et al. (2006) argue that the proficiency of the motor 

skills experience three stages: initial or cognitive, associative or intermediate 

and final or autonomous. The initial or cognitive stage is characterized by the 

subject realizing what he is doing, what the purpose of the skills are and 

understanding what information should be taken into account in order to 

execute and operate in the game. It is a period marked by a high number of 

mistakes and in which the attention is focused on skill performance. The 

intermediate or associative stage is characterized by the gradual reduction of 

mistakes and consequent refinement of motor skills. At this stage, a key 

element for the subsequent evolution is intrinsic and extrinsic feedback. The 

intrinsic feedback emerges from the proprioceptive system, which is extremely 

important as the subject becomes more conscientious about his body and its 

interaction with the skill performed through the afferent systems, joint receptors, 

muscle spindles and Golgi tendon organs, and from the exteroceptive system, 

especially vision, hearing and touch. Nevertheless, at this stage, the subject still 

often requires extrinsic feedback to correct some mistakes since, although there 

is recognition, he fails to detect its causes. This phase is extended in time and 
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still needs the attention to skill performance with a certain frequency. The final 

or autonomous phase is achieved by continued practice and consequent gains 

in proficiency. It is characterized by the execution without the cognitive 

mechanisms needing to control the action and allowing them take care of other 

tasks simultaneously (Tani et al., 2006). It is a phase in which specific skills are 

already controlled by the subconscious while the conscious is used for tasks 

such as reading the game and decision-making. According to deliberate 

practice concepts by Ericsson (2004), a greater or lesser capability of 

performance in soccer is dependent on the amount and quality of training with 

the characteristics above mentioned. On the other hand, the principles of the 

ecological approach focuses on the information from the context properties, 

which are perceptually accessible and relevant to the individual to perform the 

task (Gibson, 1966). 

As throughout many years the non-preferred foot was not noticeably 

accessible to the player, it did not make part of the decisions and actions in 

soccer. From the moment it is stimulated, the body learns a new perceptual 

receiver, becoming part of the possible couplings action perception (Gibson, 

1966). This explanation finds support in the neurologic studies of Elbert, Pantev, 

Wienbrunch, Rockstroh & Taub (1995), which demonstrate that, through 

topographic analysis, the cortical representation of the non-preferred feet which 

are subjected to systematic training shows a more complex cortical 

representation than the unstimulated non-preferred feet.  

These ideas provide the understanding of the dynamic characteristics 

that asymmetry gathers and the reasons why G1, after the second four-month 

period, showed reversibility of the use of the non-preferred foot. On the one 

hand, there is the need to distinguish the effects of learning and the effects of 

performance; on the other hand, it is important to recognize that the acquisition 

of motor skills may not have acquired yet an autonomous stage, because the 

amount of drilling was not large enough compared to the years of practice the 

other limb was subjected to, and perceptive mechanisms, by not being 

systematically stimulated, the body fails to recognize them as mechanisms of 
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action perception since it has other perceptive receivers to perform identical 

actions, which along the specific experiences were much more stimulated. 

This data seems relevant to emphasize that the training of the non-

preferred limbs should not be simply circumstantial, but systematic. The studies 

of Peter & Ivanoff (1999) and Teixeira (1999) reinforce this idea, once they 

show that the systematic practice and extended of a non-preferred limb gives a 

performance profile identical to the preferred limb. Thus, the training process 

should be organised, from the initial stages of learning, with the aim of providing 

both limbs to be equally requested. 

There is a common belief that persistent training with the non-preferred 

foot causes a decrease in the variability, versatility, creativity and, therefore, 

quality of the preferred foot. However, the expertise and functional symmetry of 

both lower limbs provides the soccer player with a greater multiplicity of actions, 

allowing greater creativity and proficiency. This idea is confirmed in studies 

emphasizing that the reduced level of performance of the non-preferred limb 

affects the ability of the preferred limb (Barbieri & Gobbi, 2009; Haaland & Hoff, 

2003; Teixeira et al., 2003). 

The design of this study faced some constraints as to its feasibility, 

particularly because of the need to interfere as little as possible with the 

dynamic preparation of the analysed teams. Thus, the amount of the exclusive 

training for the non-preferred foot was greatly reduced compared to the training 

without any restrictions, which may limit the results obtained concerning the 

reduction of the asymmetry. However, this apparent limitation became an 

advantage, since the design of the study met the ecological requirements due to 

the reduced contextual interference. Also because it demonstrated that a small 

percentage of time of exclusive practice of the non-preferred foot (20 minutes in 

each 90 minutes of the training session, three times a week, for a period of four 

months) allowed a significant increase in the use of the non-preferred foot 

during the game. This is consistent with the idea of Egan, Verheul & 

Savelsbergh (2007) who suggest that the increase in the performance of 

technical skills may be achieved through little structured practice. Nevertheless, 



111	  

further practice leads to a proficient development and therefore several authors 

suggest that if higher performance is intended, practise should be extended 

(Ericsson, 2004; Tani, 2002). 

In summary, the results of this study show that a specific training protocol 

for the non-preferred foot has positive implications in the utilization rate of the 

respective limb during the game when compared to a protocol that does not 

have any constraint on the use of the lower limbs. It also confirms the dynamic 

characteristic of laterality. When there are systematic stimuli directed to the 

non-preferred foot, the effects are positive. However, when these stimuli are 

interrupted there is a reversible effect, as proved by the retention test. Finally, in 

order to get positive and lasting implications in the rate of utilization during the 

game, the training for the non-preferred foot should be systematic and not 

circumstantial. 
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Discussão global 

 

O presente estudo resulta da tentativa de entender um problema 

ecológico com o qual muitos treinadores e professores de Futebol se têm 

deparado: quais as implicações do treino técnico específico no 

desenvolvimento da proficiência motora do jogador de Futebol? E, mais 

especificamente, qual o impacto de um programa de treino na redução da 

assimetria funcional dos membros inferiores de futebolistas? 

Nos jogos desportivos, os desempenhos de excelência dos jogadores 

estão relacionados com a interação de processos e competências cognitivas, 

percetivas, decisionais e motoras (Bate, 1996; Reilly et al., 2000; Tavares et al., 

2006; Williams, 2000). Vários estudos realizados com o propósito de 

compreender as diferenças entre jogadores peritos e principiantes realçam que 

os primeiros: a) são mais céleres e eficazes a reconhecer padrões de jogo; b) 

são mais rápidos e precisos a detetar e localizar os sinais relevantes que 

ocorrem no seu campo visual; c) são eficazes a antecipar as ações dos 

adversários, baseando-se em pistas visuais; d) revelam um conhecimento 

superior das probabilidades situacionais; e) adotam decisões táticas mais 

ajustadas às situações; f) possuem um conhecimento mais estruturado e 

aprofundado dos conteúdos específicos da modalidade, bem como superiores 

competências de ação (French, Nevett, et al., 1996; French & Thomas, 1987; 

McPherson & Thomas, 1989; Williams et al., 1999). 

Através de uma análise às características apresentadas constata-se que 

elas se focalizam, fundamentalmente, nos níveis das capacidades cognitivas, 

percetivas e, consequentemente, decisionais. O reconhecimento de que essas 

capacidades são determinantes para a proficiência dos jogadores e das 

equipas tem levado a que o processo de treino do Futebol, ao longo dos 

últimos anos, tenha vindo, cada vez mais, a assemelhar-se aos cenários 

específicos de jogo, com o objetivo de adequar o desenvolvimento dessas 

capacidades, em alternativa a processos que sobrevalorizam as dimensões 

técnica e física (Garganta, 1994, 2004; Guilherme, 2004; Tani, 2002). No 
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entanto, também se reconhece que as soluções que fazem parte dos cenários 

de decisão de um jogador estão relacionados com as suas capacidades, 

competências e probabilidades de êxito, isto é, o jogador decide em função do 

que supõe ser capaz de executar (Beilock et al., 2003; Godinho et al., 2002; 

McCrone, 2002; Tenenbaum, 2003). Este panorama leva a que algumas das 

possíveis soluções, em determinado contexto, não sejam tidas em conta por 

certos jogadores, porque implicam requisitos, nomeadamente do foro técnico, 

que não fazem parte das suas competências. Assim, a panóplia de eventuais 

decisões afigura-se condicionada pela gama dos recursos técnicos de que o 

jogador pode dispor para lidar com os eventos de jogo (French, Nevett, et al., 

1996). Por esse motivo, Tani (2008) salienta que as habilidades motoras 

representam o núcleo em torno do qual o qual se fundam as opções táticas, o 

que implica que elas sejam um dos fatores que determinam a maior ou menor 

proficiência dos jogadores e das equipas. Neste sentido, pensamos ser 

relevante perceber se o treino técnico é, de facto, uma faceta relevante no 

processo de formação e de evolução dos jogadores, ou se as exigências que 

os cenários de jogo específicos que o treino requer para promover o 

entrelaçamento das capacidades cognitivas, percetivas e decisionais, são 

suficientes para elevarem a proficiência das habilidades motoras específicas 

até ao nível desejado. 

 

Pertinência do treino das habilidades motoras específicas 

Tomando em consideração a evolução do processo de treino, constata-

se que a exercitação das habilidades motoras específicas passou a estar 

acoplada às exigências cognitivas, perceptivas e decisionais inerentes aos 

cenários de jogo. A questão que se coloca consiste em saber se essa relação é 

suficiente para desenvolver as diferentes habilidades, de forma a induzir níveis 

de desempenho elevados. 

Whiting (1975) define habilidade motora como uma ação complexa e 

intencional que envolve a interação dos mecanismos sensorial, central e motor, 
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que, através de um processo de aprendizagem, se tornou organizado e 

coordenado. A esta definição Magill (2007) agrega uma intenção objetiva, isto 

é, tendo em conta contextos concretos, a execução de uma habilidade é 

orientada deliberadamente para certas finalidades. Esta definição faz com que 

o âmbito das habilidades motoras não se restrinja à precisão nem consistência 

da execução, mas se estenda aos processos cognitivos, percetivos, decisionais 

e motores subjacentes. Ou seja, o sentido, o significado e o resultado da 

realização de determinada habilidade motora estão intimamente 

comprometidos com as especificidades do envolvimento que motiva a respetiva 

expressão. 

Desta forma, é pertinente considerar que qualquer habilidade motora 

específica realizada durante o jogo é sempre suscetível de uma determinada 

interferência contextual, expressando-se como uma ação tática individual que 

emerge da interação das competências cognitivas, percetivas, decisionais e 

motoras do jogador (Garganta, 2006; Garganta, Guilherme, Barreira, Brito, & 

Rebelo, 2013). Nesse contexto funcional, podem ser identificadas diferentes 

escalas, nomeadamente: a escala jogo, a escala equipa, a escala posição e a 

escala indivíduo/jogador. 

A escala “jogo” está relacionada com as características de 

aleatoriedade, de complexidade, de imprevisibilidade e de e sensibilidade às 

“condições iniciais” 2  que o jogo de Futebol exibe (Cunha e Silva, 1995; 

Dunning, 1994; Julio Garganta, 1997; Garganta & Cunha e Silva, 2000). Esse 

contexto não permite saber quando nem como as habilidades vão ser 

requisitadas. Estas características justificam que as habilidades específicas do 

jogo de Futebol assegurem o conveniente grau de abertura (Magill, 2007). Uma 

habilidade é classificada “fechada” se é realizada num ambiente estável, ou 

seja, se as alterações do contexto de realização não contribuem para 

condicionar de forma significativa o padrão específico de movimento. Por sua 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Sensibilidade	   às	   “condições	   iniciais”	   significa	   que	   qualquer	   acontecimento	   que	   ocorra	   durante	   o	  
processo,	   neste	   caso	   o	   jogo,	   tem	   implicações	   nos	   acontecimentos	   procedentes	   e	   pode	   modificar	   e	  
alterar	   completamente	   a	   lógica,	   a	   sequência	   e	   o	   resultado	   do	   processo	   (Mandelbrot,	   1991;	   Stacey,	  
1995).	  
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vez, a habilidade é classificada “aberta” se o ambiente em que ocorre é 

instável, isto é, se o contexto de realização se altera frequentemente, 

minorando a possibilidade de se recorrer a um padrão de movimento ou a 

ações estandardizadas. Neste caso, para executar uma habilidade com 

sucesso é necessária uma adequada adaptação ao ambiente no momento da 

execução (Magill, 2007). 

A escala “equipa” está relacionada com as ideias que suportam o modus 

operandi de cada equipa, tendo em conta a forma como lida com os 

constrangimentos típicos do jogo nos seus diferentes momentos (Guilherme, 

2004). As ideias de jogo suscitam a ocorrência de determinados padrões que, 

por sua vez, requerem a interação eficaz das habilidades necessárias à 

respetiva consumação. 

A escala “posição” relaciona-se com as coordenadas espaciais 

específicas de jogador e da função que lhe está associada. Diferentes posições 

requisitam dos jogadores funções distintas e, consequentemente, modos 

diversos de manifestação e de articulação das habilidades. 

Por fim, a escala “indivíduo/jogador” diz respeito à singularidade de 

expressão de cada elemento no seio da equipa. Frequentemente constata-se 

que jogadores com funções idênticas podem assumir formas de expressão 

manifestamente diferentes no âmbito do desempenho tático-técnico. Tais 

singularidades, que se exprimem através de distintas valências, revelam-se na 

consumação das habilidades e, sobretudo, na forma como elas se articulam 

para conferir sentido ao desempenho motor. 

Como tal, afigura-se pertinente que o treino das habilidades motoras 

específicas do Futebol faça apelo às características inerentes às habilidades 

abertas e às facetas funcionais indicadas, com o objetivo de que as habilidades 

se expressem de uma forma, simultaneamente, consistente e flexível. A 

consistência decorre dos níveis da eficácia e eficiência com que a habilidade é 

realizada. A flexibilidade resulta da capacidade de adaptação, da execução 

dessa habilidade, às alterações do envolvimento, com o propósito de que os 
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níveis de eficácia e de eficiência sejam assegurados (Connoly, 1977; Magill, 

2007; Tani et al., 2006). 

A questão que se levanta atualmente é a de perceber se a exercitação 

das habilidades requeridas pelos cenários de jogo, tendo em conta as 

exigências cognitivas, percetivas e decisionais, são suficientes para 

promoverem o adequado desenvolvimento dessas habilidades, para que sejam 

alcançados altos níveis de proficiência. 

No que diz respeito às características de variabilidade, de flexibilidade e 

de adaptação ao envolvimento, é plausível admitir que o contexto de jogo as 

promova, porque envolve a mutabilidade do envolvimento e a respetiva 

informação contextual que induzem o jogador a selecionar e a executar as 

habilidades de modo a adequá-las às situações. Assim, faz sentido que o treino 

das habilidades motoras específicas seja efetuado através da inclusão dos 

jogadores em contextos de jogo estrategicamente selecionados. No entanto, 

em certa medida parece legítimo questionar se as habilidades exercitadas 

apenas em cenários de jogo permitrão, por um lado, um desenvolvimento 

gradual e consistente e, por outro, alcançar níveis de proficiência elevados. 

Essas dúvidas resultam das nossas experiências enquanto treinadores, quer 

no âmbito da formação de jogadores, quer no domínio do treino de jogadores 

peritos. 

O primeiro motivo, encontrado fundamentalmente em jogadores 

principiantes e inexperientes, resulta do reconhecimento de que, por vezes, os 

constrangimentos que o jogo coloca são demasiado complexos para que exista 

sucesso no desenvolvimento das habilidades motoras específicas que se 

pretende promover. Quando se inicia a aprendizagem do jogo, são expressivas 

e frequentes as dificuldades encontradas na execução das diferentes 

habilidades. Neste sentido, os constrangimentos inerentes ao jogo são, 

paradoxalmente, positivos e nefastos. Positivos, na medida em que a 

aleatoriedade e a imprevisibilidade que lhe são características, obriga à 

necessária variabilidade e flexibilidade na execução das habilidades, requisito 

fundamental na aquisição das habilidades abertas (Magill, 2007). Nefastos, 
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porque em fases iniciais de aprendizagem os contextos de jogo tornam-se 

demasiado complexos, o que conduz a elevadas taxas de insucesso na 

execução das habilidades. Como tal, em contextos de aprendizagem e treino 

justifica-se que sejam configurados e aplicados exercícios cujos 

constrangimentos se harmonizem com os níveis de desempenho dos sujeitos, 

mas que simultaneamente assegurem a devida variabilidade (Garganta et al., 

2013).  

A segunda razão decorre de que, em determinadas circunstâncias, a 

quantidade de vezes que algumas das habilidades são solicitadas em jogo, 

mesmo com um número reduzido de jogadores, parece afigurar-se insuficiente 

para que a qualidade de execução decorrente da repetição alcance níveis 

elevados. Ericksson, Krampe e Tesch-Romer (1993), através de estudos que 

realizaram com o propósito de compreender os processos que conduzem aos 

desempenhos de excelência, realçam que estes estão relacionados com a 

quantidade e qualidade de prática específica a que os praticantes são 

submetidos ao longo da sua vida. A quantidade, também denominada de 

macroestrutura da prática, refere-se ao número de horas de prática específica. 

A qualidade, designada por microestrutura da prática, reporta-se à estrutura e 

formato operacional do processo ao qual os praticantes são submetidos, assim 

como à motivação, ao empenho e à concentração patenteados na execução 

das tarefas propostas. Os autores cunharam este conceito sob a designação 

de “Prática Deliberada” (Ericsson et al., 1993).  

Os estudos de Ericsson (2003) salientam que através da Prática 

Deliberada a melhoria da qualidade dos desempenhos dos jogadores provoca 

mudanças também nos mecanismos cognitivos e nas estruturas cerebrais. Na 

mesma linha, Fonseca (2011) destaca que, para as habilidades poderem ser 

apreendidas e desenvolvidas, o sujeito deve experienciá-las de forma 

consistente porque as vias neuronais de comunicação de informação sensorial 

e motora levam tempo a mielinizar e a operar como padrão funcional. Estas 

constatações estão em linha com os estudos de Damásio (Damásio, 2000, 

2003, 2010), de Greenfield (2000) e de McCrone (2002), dado que estes 
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autores referem que o acumular de experiências molda as estruturas e as 

funcionalidades do nosso cérebro e, consequentemente, quem somos.  

Deste modo, é plausível reconhecer que a quantidade de exercitação 

das habilidades condiciona a respetiva qualidade. Como tal, importa que o 

treino promova situações cuja frequência e variabilidade induza o acesso a 

níveis crescentes e consistentes de proficiência motora específica.  

Por fim, admitimos que não deve ser o aumento da complexidade do 

jogo a determinar que uma habilidade passe a ser treinada, por se tratar de um 

processo reativo. Pelo contrário, importa que jogador disponha das ferramentas 

necessárias para que as utilize quando as inerências do jogo assim o exigirem, 

funcionando num registo proativo.  

Vários modelos de ensino dos jogos desportivos sugerem que a 

complexidade do jogo seja apresentada de forma progressiva e realçam que o 

foco das situações de aprendizagem deve situar-se nas vertentes cognitiva, 

percetiva e decisional, isto é, na faceta tático-estratégica, sendo esta que 

desencadeiam a necessidade da aprendizagem e do treino das habilidades 

específicas (Mesquita, Pereira, & Graça, 2009; Turner & Martinek, 1995). Este 

é um procedimento reativo, que entendemos que no caso específico do Futebol 

não é positivo que aconteça. De facto, afigura-se importante que as habilidades 

sejam exercitadas atendendo à plausível variabilidade em função do nível de 

desempenho dos sujeitos, com o intuito de poderem ser aplicadas em jogo 

quando o jogador entender ser a solução mais adequada. Este é o 

procedimento que admitimos ser mais indicado no ensino e no treino das 

habilidades, se queremos que seja um processo proativo. 

Desta forma, acreditamos que o treino das habilidades deve ser 

fomentado, predominantemente, através de exercícios que contenham as 

variáveis especificadoras das ideias para jogar, na busca da sua mais 

expressiva semelhança com os cenários típicos de jogo que se pretende 

provocar e gerir, porque dessa forma se pode garantir o acoplamento entre 

perceção, decisão e ação propriamente dita (Casanova, 2012; Garganta, 2006; 

Gibson, 1979; Tavares et al., 2006; Williams, 2009). Contudo, para que se 



126	  

atinja patamares de excelência torna-se importante criar e aplicar exercícios 

cuja densidade e variabilidade da exercitação assegurem as devidas 

consistência e flexibilidade (Connoly, 1977; Magill, 2007; Tani, 2008; Tani et al., 

2006). 

 

O pé não-preferido como exemplo 

Com o propósito de perceber se o treino das habilidades motoras 

específicas tem implicações na melhoria dos desempenhos dos jogadores, no 

presente trabalho realizou-se um estudo exploratório, de modo a comparar o 

desenvolvimento de dois grupos, um submetido a um protocolo específico de 

treino das habilidades motoras específicas e um grupo controlo que não foi 

exposto a esse protocolo. 

O primeiro obstáculo com que nos deparamos foi o de não entrever 

nenhum instrumento que permitisse avaliar as habilidades motoras do Futebol 

em situação de jogo. Embora existam diversos trabalhos com enfoque em 

sistemas de avaliação das habilidades motoras, não foi encontrado nenhum 

que as analisasse em situação de jogo. De facto, todos se centravam em 

exercícios critério (Ali et al., 2008; Ali et al., 2007; Haaland & Hoff, 2003; Hoare 

& Warr, 2000; McGregor et al., 1999; McMorris et al., 1994; Northcott et al., 

1999; Reilly & Holmes, 1983; Rosch et al., 2000; Rostgaard et al., 2008; 

Vanderford et al., 2004; Zelenka et al., 1967). Tendo em consideração a 

definição de habilidade motora apresentada, que realça a sua interação com o 

contexto de execução, este tipo de avaliação evidencia limitações ao nível da 

fiabilidade e da validade ecológica (Ali, 2011). 

Deste modo, foram tidos em consideração o cruzamento da informação 

resultante da nossa experiência e da literatura relacionada com os fatores de 

rendimento, que, entre outros, salientam a importância da utilização de ambos 

os membros inferiores, preferido e não-preferido, na proficiência do 

desempenho dos jogadores de Futebol em competição (Barfield, 1995; Grouios 

et al., 2002; Oliveira et al., 2003; Starosta, 1988, 1990; Starosta et al., 1993). O 
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presente estudo foi então consumado com o propósito de constatar se um 

programa de treino técnico direcionado para o pé não-preferido tem 

implicações na frequência e na qualidade de utilização em situação de jogo.  

Partindo do pressuposto que a capacidade de execução de uma 

habilidade específica condiciona a decisão a tomar e, consequentemente, a 

habilidade para a realizar (French et al., 1996c), é de esperar que a assimetria 

encontrada na utilização de ambos os pés em contexto de jogo esteja 

condicionada pela perceção que o executante tem acerca da disponibilidade 

motora que apresenta em relação a cada um dos membros. Essa assimetria 

parece resultar de fatores endógenos, de caraterísticas genéticas e de aspetos 

neurológicos e exógenos, tais como causas socioculturais, bem como a 

qualidade e a quantidade de exercitação a que cada um dos membros 

inferiores foi exposto (Teixeira & Paroli, 2000; Vasconcelos, 2004). Se, através 

do processo de treino, existir a possibilidade de reduzir tal assimetria, sem que 

tal afete a proficiência do membro preferido, é plausível que a panóplia se 

soluções para a resolução dos problemas de jogo aumente, o que permite 

elevar a eficácia e a eficiência dos jogadores e, consequentemente, a 

possibilidade de melhorar a qualidade de desempenho, a diversidade de 

soluções e a criatividade dos jogadores (Barbieri & Gobbi, 2009; Haaland & 

Hoff, 2003; Teixeira et al., 2003). 

 

Desenvolvimento e validação de um instrumento de avaliação da 
assimetria funcional dos membros inferiores em Futebol 

O primeiro procedimento consistiu em viabilizar a análise do índice de 

utilização dos membros inferiores durante o jogo de Futebol. Na literatura 

consultada não foi encontrado nenhum sistema de avaliação que permitisse 

avaliar o que se pretendia. Com o propósito de colmatar esta lacuna, 

desenvolveu-se e validou-se um “Sistema de avaliação da assimetria funcional 

dos membros inferiores em Futebol” – SAFALL-FOOT, de modo a avaliar, em 

situação de jogo, a diferença de utilização entre os pés preferido e não-

preferido, isto é, a assimetria funcional do jogador de Futebol durante o jogo. 
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O SAFALL-FOOT resultou de vários ensaios piloto realizados com o 

objetivo de encontrar uma forma fiável de medir o índice de utilização dos 

membros inferiores em situação de jogo. Este sistema integra seis categorias, 

que representam as diferentes ações técnicas específicas suscetíveis de serem 

executadas pelos jogadores em contexto de competição (interceção/desarme, 

receção, passe, condução e proteção da bola, finta/drible, e remate) e trinta e 

duas subcategorias que identificam a forma como essas ações são realizadas. 

Este sistema de avaliação permite aferir a assimetria funcional dos membros 

inferiores em situação de jogo 5x5. 

No âmbito da aplicação do SAFALL-FOOT, a opção pelo formato de jogo 

5x5 [(Gr+4)x(4+Gr)], com disposição dos jogadores em losango,  é justificada 

pela respetiva adequabilidade estrutural e funcional, nomeadamente porque 

possibilita : (i) que os jogadores possam estar posicionados em três setores: 

defensivo, intermédio e atacante, tal como acontece no jogo formal; (ii) 

disponibilizar três corredores: um central e dois laterais, como também ocorre 

no jogo formal; (iii) que os jogadores estejam distribuídos no espaço de jogo de 

forma racional e equilibrada; (iv) que, em consequência dos pressupostos 

anteriores, os jogadores se distribuam segundo posições análogas às do jogo 

formal e desempenhem funções inerentes aos distintos posicionamentos; (v) 

considerar todos os princípios específicos do jogo de Futebol, tanto a um nível 

elementar como em âmbitos mais evoluídos. 

O motivo que levou à não utilização do jogo formal (11x11) como fonte 

de acesso à informação pretendida, deve-se a duas limitações relacionadas 

com as oportunidades de resposta. O primeiro prende-se com a quantidade 

reduzida de ações com bola a que, em diferentes jogos, alguns jogadores estão 

sujeitos. O segundo relaciona-se com a escassa frequência de utilização de 

alguns jogadores em jogo (Capranica et al., 2001; Syed, 2010). 

Com o propósito de validar o SAFALL-FOOT e de verificar a sua 

estabilidade, procedeu-se à prova de fiabilidade teste-reteste e os resultados 

encontrados para o “pé preferido” (CCI=0,97, IC95% 0,95-0,98) e para o pé 

não-preferido (CCI=0,95, IC95% 0,95-0,98) permitem evidenciar a elevada 
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consistência do instrumento. Assim, e tendo em consideração os diferentes 

procedimentos a que o SAFALL-FOOT foi submetido, sugeridos pela literatura 

(Currell & Jeukendrup, 2008): validação do conteúdo pelos peritos; validação 

facial pelos treinadores e jogadores que fizeram parte do estudo; validação 

ecológica por todos os intervenientes; e determinação da fiabilidade do 

instrumento e da fiabilidade do avaliador, pode-se deduzir que este instrumento 

apresenta condições para avaliar com robustez a assimetria funcional dos 

membros inferiores em situação de jogo 5x5. 

 

Estudos Exploratórios 

Foram desenvolvidos dois estudos complementares (E1 e E2) com o 

propósito de perceber se um programa de treino técnico específico para o pé 

não-preferido tem implicações no aumento do seu índice de utilização durante 

o jogo, comparativamente com um grupo que não estava sujeito a qualquer 

constrangimento na utilização dos membros inferiores. 

Os resultados encontrados em ambos os estudos dão conta de um 

aumento significativo de utilização do pé não-preferido em situação de jogo 

após treino técnico específico direcionado para esse membro, o que justifica 

que sejam clarificados alguns pontos. 

O primeiro é que o programa de treino técnico para o pé não-preferido 

ao qual os grupos foram sujeitos reflete as exigências que o jogo solicita aos 

jogadores. A complexidade, a aleatoriedade, a imprevisibilidade e a 

“sensibilidade às condições iniciais” que caraterizam o jogo (Cunha e Silva, 

1995; Dunning, 1994; Garganta, 1997; Garganta & Cunha e Silva, 2000) levam 

a que as habilidades específicas evidenciem capacidade de adaptação ao 

ambiente, ou seja, que os padrões motores para as executar manifestem 

variabilidade, de forma a poderem revelar-se eficientes e eficazes nos 

diferentes cenários que justificam a sua expressão (Magill, 2007). Se a 

aprendizagem dessas habilidades não manifestar tais particularidades, não é 

suscetível de evidenciar consistência nem flexibilidade bastantes, que são as 
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características nucleares das habilidades que o jogo de Futebol requisita aos 

jogadores (Connoly, 1977; Magill, 2007; Tani et al., 2006). 

Tendo em consideração que se verificou um aumento significativo no 

índice de utilização das habilidades exercitadas, o treino técnico sugerido 

evidencia um transfere de aprendizagem positivo para o contexto de jogo.  

O conceito de transfere é definido como o efeito que a prática de uma 

habilidade manifesta no desempenho dessa mesma habilidade em contextos 

diferentes ou na aquisição e aprendizagem de outras habilidades (Magill, 2007; 

Mendes, Godinho, Barreiros, & Melo, 2002). Nos estudos realizados na 

presente dissertação verificou-se que o treino das habilidades à margem do 

contexto de jogo possibilitou um transfere de aprendizagem positivo para o  

jogo. Esta constatação reforça o impacto que o treino das habilidades 

específicas tem na respetiva aprendizagem e desenvolvimento. 

Outro aspeto relevante dos resultados, prende-se com o facto de que o 

aumento do índice de utilização do pé não-preferido só se tornar evidente 

quando este foi submetido a treino técnico sistemático. Tais constatações vão 

ao encontro dos resultados de vários estudos que realçam que a assimetria 

funcional dos membros inferiores tende a reduzir-se quando existe um 

incremento de treino sistemático sobre o membro não-preferido (Andrade, 

2012; Cobalchini & Silva, 2008; Haaland & Hoff, 2003; Teixeira, 2001; Teixeira 

et al., 2003).  

As razões para que tal aconteça podem ser de diversa ordem. A primeira 

pode ser encontrada na abordagem ecológica sustentada por Gibson (1966, 

1979). Os princípios desta abordagem focalizam-se na informação proveniente 

das propriedades do envolvimento que são entendidas pelo indivíduo como 

“possibilidades de ação”, ou affordance, que condicionam fortemente a 

realização das tarefas. Se o membro não-preferido não for estimulado de uma 

forma sistemática, é de esperar que não constitua uma opção reconhecida de 

forma a fazer parte do menú de decisões e respetivas ações a realizar (French 

et al., 1996a). A partir do momento em que passa a ser exercitado 

sistematicamente, o corpo descobre um novo recetor percetivo para o contexto, 
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passando a fazer parte ativa dos possíveis acoplamentos perceção-ação 

(Gibson, 1979). Estas ideias cruzadas com a teoria da Prática Deliberada 

(Ericsson et al., 1993) relativas à quantidade e qualidade de prática específica 

para se atingir desempenhos proficientes parecem legitimar os resultados 

encontrados. 

As justificações apresentadas encontram sustentação em estudos de 

âmbito comportamental e neurológico. Peters e Ivanoff (1999) e Teixeira 

(1999), através dos respetivos estudos comportamentais, constataram que a 

prática sistemática em que se promove a utilização de um membro não-

preferido dá origem a um perfil de desempenho similar ao do membro preferido. 

Por sua vez, Elbert, Pantev, Wienbrunch, Rockstroh e Taub (1995) 

demonstraram, através de análises topográficas, que a representação cortical 

dos membros não-preferidos que são submetidos a treino sistemático é mais 

complexa do que a de membros não treinados. 

Deste modo, constata-se que o treino persistente proporciona melhorias 

na proficiência dos desempenhos que também são consequência de 

adaptações estruturais e funcionais dos mecanismos cerebrais. Por esses 

motivos, Ericsson (2003) salienta que a Prática Deliberada provoca mudanças 

nos mecanismos cognitivos e nas estruturas cerebrais, enquanto Fonseca 

(2011) sustenta que para as habilidades poderem ser apreendidas e 

desenvolvidas, o indivíduo deve ser levado a experienciá-las de forma 

consistente, porque as vias neuronais de comunicação de informação sensorial 

e motora levam tempo a mielinizar e a operar segundo um padrão funcional. 

Estas afirmações podem ser corroboradas pelos estudos de Damásio 

(Damásio, 2000, 2003, 2010), de Greenfield (2000) e de McCrone (2002), 

quando referem que o acumular de experiências moldam as estruturas e as 

funcionalidades do nosso cérebro.  

Também se afigura relevante o facto da percentagem de treino realizada 

para o pé não-preferido ser substancialmente reduzida, comparativamente com 

as solicitações a que o membro preferido foi submetido durante vários anos. 

Contudo, mesmo nessas condições, o índice de utilização do pé não-preferido 
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aumenta de forma significativa. As razões para esta constatação podem ser 

encontradas nos argumentos anteriores. Porém, um outro fenómeno, o 

denominado transfere bilateral, parece estar associado à manifestação desta 

característica. Como foi mencionado, o conceito de transfere reporta-nos para 

a influência que a prática de uma habilidade tem no desempenho dessa 

mesma habilidade em contextos diferentes ou na aquisição e aprendizagem de 

outras habilidades. O transfere bilateral reporta-se à informação cerebral que é 

transferida de um hemisfério para o outro, permitindo que a aprendizagem de 

uma habilidade por um dos membros (não-preferido) seja facilitada pelas 

aprendizagens que o outro (o preferido) já conseguiu (Magill, 2007; Mendes, 

Godinho, Barreiros, et al., 2002). Esta característica é importante e explica 

porque é que algumas habilidades realizadas pelos membros não-preferidos 

quando passam a ser exercitados de uma forma sistemática adquirirem níveis 

de desempenho satisfatórios num reduzido período de tempo. Este 

reconhecimento levanta uma questão pertinente: deveremos, numa fase inicial 

de aprendizagem, promover o treino técnico para ambos os membros ou 

preocupar-nos fundamentalmente com o membro preferido? Esta questão tem 

razão de ser porque, como constatámos, para se lograr a proficiência no 

desempenho, torna-se necessária uma expressiva quantidade de prática. Se 

numa fase inicial de aprendizagem em que não existe domínio de uma 

habilidade essa quantidade de tempo for distribuída por ambos os membros, a 

qualidade de cada membro não atingirá patamares tão elevados como se 

apenas um deles fosse exercitado. Por outro lado, se nessa fase inicial apenas 

existir preocupação na exercitação do membro preferido, a sua evolução 

poderá ser maior. Posteriormente, quando o domínio das habilidades já tiver 

sido alcançado, o treino do membro não-preferido poderá ter algumas 

vantagens em ser exercitado, dado que o transfere bilateral tem uma maior 

amplitude e o membro não-preferido poderá alcançar mais rapidamente níveis 

de proficiência elevados.  

Esta conjetura é suportada pelos estudos de Mendes e colaboradores 

(2002), que realçam que no treino e no ensino de habilidades motoras é 
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importante adquirir um bom nível de desempenho do membro preferido e só 

posteriormente intercalar de forma progressiva momentos de prática com os 

dois membros. No entanto, será interessante em futuros estudos testar esta 

hipótese. 

Não obstante todos os argumentos aduzidos, pensamos ser pertinente 

perceber se os ganhos relativos ao índice de utilização do pé não-preferido 

serão efetivos ou perderão consistência se o treino do membro não-preferido 

deixar de se realizar com a recomendável continuidade. Para responder a esta 

questão, realizámos o segundo o estudo, cujo desenho implicava que um grupo 

de jogadores (G1), após a avaliação do índice de utilização do pé não-preferido 

através SAFAAL-FOOT (baseline), fosse submetido a treino técnico para o pé 

não-preferido durante um período de 4 meses, no fim do qual se realizou nova 

avaliação (T1). Durante os 4 meses seguintes (T2), o G1 não foi submetido a 

qualquer protocolo de treino técnico para o pé não-preferido, tendo-se realizado 

um teste de retenção no final desse período, com recurso ao SAFAAL-FOOT.  

Os resultados encontrados assumem uma importância particular. Em 

primeiro lugar, foi possível constatar que, no final dos primeiros 4 meses (T1), o 

G1 evidencia um aumento significativo do índice de utilização do pé não-

preferido em situação de jogo (%Δ=+115,86, p<0,001), o que vem confirmar os 

resultados do primeiro estudo. Terminados os segundos 4 meses (T2), período 

em que não houve exposição ao treino do pé não-preferido, os resultados do 

teste de retenção possibilitam perceber que existe um decréscimo significativo 

da utilização do “pé preferido” comparativamente com os resultados ao 4º mês 

(T1) (%Δ=-15,23, p<0.001). Contudo, quando comparamos a percentagem de 

utilização entre a baseline e o oitavo mês (T2), ainda se constata uma 

diferença significativa positiva na respetiva utilização (%Δ=+32,27, p<0.001). 

Estes dados permitem confirmar que o treino técnico dirigido ao pé não-

preferido foi importante na redução da assimetria. Todavia, face à interrupção 

dessa estimulação, regista-se uma reversibilidade parcial dos ganhos, o que 

sugere que a continuidade da exercitação parece ser um indicador 

determinante para que os valores se mantenham ou aumentem. A confirmação 
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desta sugestão pode ser sustentada pelos trabalhos apresentados de âmbito 

comportamental e neurológico. Os primeiros salientam que o treino sistemático 

do membro não-preferido promove desempenhos idênticos ao do membro 

preferido (Ericsson, 2003; Peters & Ivanoff, 1999; Teixeira, 1999). Os 

segundos, através de análises topográficas, revelam que os membros não-

preferidos que são submetidos a treino sistemático, apresentam uma 

representação cortical mais complexa do que os membros não treinados 

(Elbert et al., 1995; Fonseca, 2011). 

Outra questão tratada no presente estudo conduziu à intenção de 

averiguar se, após o protocolo de treino técnico, se registavam diferenças de 

alteração do índice de utilização do pé não-preferido em situação de jogo, para 

diferentes escalões etários. Com este objetivo pretendeu-se perceber se em 

idades mais baixas as assimetrias poderiam ser mais facilmente atenuadas. Os 

escalões etários analisados foram os sub 13, os sub 15 e os sub 17. Os dados 

daí decorrentes poderiam ajudar a aferir a idade em que se deveria incidir com 

mais determinação no treino técnico do pé não-preferido.  

Os resultados encontrados revelam a inexistência de diferenças 

significativas entre os distintos escalões competitivos (F=0,89, p=0,414), o que 

reforça a importância de exercitar o pé não-preferido de todos os jogadores, 

independentemente da sua idade. Porém, numa análise mais pormenorizada, 

constata-se que o escalão etário mais baixo, sub 13, evidencia um aumento de 

utilização do membro não-preferido superior ao dos demais escalões. Estes 

dados indiciam que, em idades mais baixas, o índice de utilização do pé não-

preferido poderá, com o respetivo treino, sofrer um aumento mais expressivo e 

mais célere. Deste modo, faz sentido sugerir que em futuras investigações se 

procure verificar, se existem diferenças significativas entre os distintos 

escalões, o que justifica uma ampliação e diversificação da amostra. 

Em síntese, os resultados encontrados permitem responder à questão 

capital da presente tese. Ou seja, o treino técnico revelou-se determinante para 

o desenvolvimento das habilidades motoras específicas do pé não-preferido, o 

que permitiu reduzir a assimetria funcional dos membros inferiores. Por sua 
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vez, o contexto de jogo revelou não constituir estímulo suficiente para suscitar 

um incremento dos níveis de utilização do “pé não-preferido”. 
	  
	  
	   	  



136	  

	   	  



	  

 
	  

Capítulo VI 
 

Conclusões 
 



	  



139	  

Conclusões 

 
Os resultados evidenciados na presente dissertação e o cotejo com o 

conhecimento disponibilizado pela literatura, concorrem para as seguintes 

conclusões: 

 

• A assimetria funcional podal é uma característica dinâmica do 

jogador de Futebol que modifica consoante a quantidade de treino a 

que os membros inferiores, preferido e não-preferido, são 

submetidos; 

 
• O “Sistema de avaliação da assimetria funcional dos membros 

inferiores em Futebol” (SAFALL-FOOT) revela condições de 

fiabilidade e de consistência que permitem avaliar com robustez a 

assimetria funcional entre os membros inferiores, em situação de 

jogo de Futebol. Trata-se de um instrumento que possibilita o 

controlo dos níveis de utilização dos membros inferiores dos 

jogadores em situação de jogo ao longo do tempo, viabilizando a 

verificação dos efeitos da aplicação de protocolos de treino 

direcionados para a modificação dessas assimetrias; 

 
•  O treino sistemático das habilidades motoras específicas do pé não-

preferido, ainda que desinserido do contexto de jogo, permite um 

transfere de aprendizagem para o desempenho em competição; 

 

• Um protocolo de treino sistemático e específico direcionado para o 

pé não-preferido induz um aumento do seu nível de utilização 

durante o jogo, reduzindo a respetiva assimetria funcional. Esta 

constatação permite confirmar a característica dinâmica das 

assimetrias funcionais e mostra que o treino persistente sobre um 
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membro tem repercussões efetivas tanto nos seus índices de 

utilização como no nível de proficiência; 

 
• A interrupção temporária do treino técnico sistemático do membro 

não-preferido reverte parcialmente os seus níveis de utilização. Esta 

constatação permite realçar a característica dinâmica da assimetria e 

sugere que o treino do pé não-preferido reclama uma prática 

sistemática e contínua em vez de uma solicitação circunstancial; 

 
• O aumento dos níveis de utilização do pé não-preferido após a 

aplicação do respetivo protocolo de treino revelou-se transversal a 

todos os escalões etários considerados. Porém, os escalões mais 

jovens evidenciam melhorias mais expressivas. Neste ponto, 

justifica-se averiguar se, aquando do aumento do tamanho da 

amostra, a tendência se mantém ou se altera. 

 

Em síntese, os resultados permitem afirmar que o treino técnico 

sistemático sobre o pé não-preferido se revelou determinante no aumento do 

seu índice de utilização durante o jogo. Desse modo, poder-se-á, igualmente, 

conjeturar que as habilidades motoras específicas, cujo contexto de jogo não 

possibilite que sejam exercitadas com a densidade necessária para que os 

níveis de proficiência se elevem, poderão ser alvo de processos de treino 

técnico com o propósito de que os níveis qualitativos possam ser melhorados. 

 

Sugestões para futuros estudos 

 O presente trabalho permitiu formular um conjunto de questões que 

poderão possibilitar a ampliação dos conhecimentos relativos à problemática 

do estudo. 

 Não obstante os resultados e as conclusões da presente investigação 

evidenciarem a influência positiva do treino técnico no desenvolvimento da 



141	  

proficiência do pé não-preferido, seria pertinente analisar o impacto que tal 

provoca no jogo. 

 Tendo em consideração os resultados alcançados, também se afigura 

relevante ampliar e diversificar a amostra com o propósito de constatar se 

existem idades e/ou níveis de proficiência em que a aquisição das habilidades 

específicas com o pé não-preferido estejam mais facilitadas. 

 Outro aspeto relevante seria o de verificar se o SAFALL-FOOT poderia 

ser adaptado para analisar os jogadores em jogos oficiais e, também, indagar 

se este sistema apresenta sensibilidade suficiente para discriminar os 

diferentes níveis de proficiência evidenciados pelos jogadores. 

 Justifica-se ainda questionar quando se afigura pertinente iniciar o treino 

persistente com o pé não-preferido tendo em consideração a relação entre a 

proficiência dos sujeitos e os processos de transfere de aprendizagem a que as 

habilidades motoras estão sujeitas. 

 Por último, pensamos que seria relevante projetar o mesmo desenho 

para diferentes habilidades motoras específicas, porém, direcionando-o para o 

“pé preferido”.  

 

Propostas para configurar o treino das habilidades motoras específicas 
do Futebol 

 O presente estudo permite elencar um conjunto de pressupostos 

suscetíveis de promover a operacionalização do treino das habilidades motoras 

específicas de modo mais eficiente.  

 

• O primeiro aspeto que deve ser considerado é que o processo de 

aprendizagem ou de treino das habilidades motoras específicas deve ser 

contextualizado. A importância do jogador perceber a intencionalidade e 

a finalidade, os “porquês” da execução da habilidade, é determinante na 

concentração, no envolvimento e no empenhamento que o jogador 

devota à prática. Para que o contexto de prática exiba essa 
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característica, deve permitir promover a interação das capacidades 

cognitivas, percetivas, decisionais e motoras. 

 
• Importa que a contextualização da prática seja suportada pelas 

diferentes escalas que o processo deve considerar: a escala “jogo”, a 

escala “equipa”, a escala “posição” e a escala “indivíduo/jogador”. O 

“jogo” exige que as habilidades sejam requisitadas de uma forma 

aleatória, com sequência contingente e variável. Portanto, torna-se 

conveniente que os exercícios propostos propiciem essas 

características. Suponhamos que se pretende treinar receções 

orientadas. Sabe-se que, após uma receção, podem surgir diferentes 

ações. Pode-se optar por fazer um passe, ou por conduzir a bola em 

progressão, ou por fazer uma finta a um adversário, ou rematar à baliza, 

entre outras ações. Desse modo, quando se criam exercícios para se 

exercitar receções orientadas, ou qualquer outra habilidade, será 

importante que elas apresentem uma similitude funcional com as 

cambiantes do jogo. Esta preocupação deve ser transversal a todas as 

habilidades específicas. 

 
• A escala “equipa” possibilita evidenciar a forma como os 

constrangimentos do jogo são resolvidos. Assim, o privilégio da 

articulação e da utilização de umas habilidades em alternativa a outras é 

um aspeto determinante que deve ser analisado e considerado na 

criação dos exercícios. Se uma equipa privilegia o contra-ataque como 

uma das principais características, os passes verticais de média e de 

longa distância poderão ser uma das habilidades mais utilizadas no tipo 

de jogo que manifesta. Desse modo, a incidência e a preocupação de 

aprimorar esse tipo de passes deverá ser um dos pressupostos na 

criação de exercícios técnicos para essa equipa. Portanto, a análise às 

características de jogo que cada equipa pretende evidenciar é um dos 
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principais fundamentos para direcionar o treino das habilidades motoras 

específicas das respetivas equipas. 

 
• A escala “posição” está relacionada com as funções específicas que 

cada jogador assume no seio da equipa. Diferentes posições requisitam 

dos jogadores funções distintas, o que implica que a articulação das 

respetivas habilidades requisitadas também seja diferenciada. Neste 

contexto, comparemos um médio com um atacante. O perfil funcional 

que cada um evidencia em jogo é distinto e, como tal, as habilidades que 

caracterizam as suas principais funções também o são. Se a um médio 

se exige qualidade de passe para fazer fluir o jogo e servir 

adequadamente os seus colegas de equipa, aos atacantes requere-se 

qualidade de finalização para concretizar as oportunidades criadas, 

sendo o remate a habilidade motora específica que melhor deverá 

dominar. Com a exposição deste exemplo, pretende-se destacar a ideia 

de que diferentes jogadores são confrontados com distintas exigências 

e, como tal, a aprendizagem e o treino das habilidades técnicas deve 

atender a essa multitude de possibilidades e exigências que se colocam 

a quem joga. 

 
• A escala “indivíduo/jogador” reporta-se à singularidade de expressão de 

cada jogador. Verifica-se, com regularidade, que jogadores com o 

mesmo estatuto posicional, ou seja, com atribuições similares, 

manifestam características táticas e técnicas diferenciadas. Essas 

particularidades individuais evidenciam-se de múltiplas formas. Porém, é 

no modo como as habilidades se articulam que a diferença se faz sentir. 

Imagine-se dois médios alas ou extremos. Existem jogadores que 

suportam o seu jogo nas suas qualidades de drible com o propósito de 

ultrapassarem o seu adversário direto para ganharem espaço e tempo, 

de forma a assistirem os colegas. Outros, porém, são menos proficientes 

nessa habilidade, mas, apesar disso, são fortes na capacidade de 
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desmarcação para receberem a bola no espaço, conduzindo-a em 

velocidade e assistindo os colegas. Pretende-se com este exemplo 

ilustrar que, para a mesma posição e para a mesma função (criar e 

entrar nos espaços e assistir os colegas), existem jogadores com 

características e capacidades distintas, e que, como tal, a aprendizagem 

e o treino das habilidades técnicas devem permitir que os jogadores 

possam exponenciar as suas qualidades e características individuais. 

 
• Num plano mais micro, justifica-se ter em consideração que os contextos 

de prática promovam a variabilidade das diferentes habilidades. Tal 

procedimento permite, por um lado, que as habilidades sejam 

aprendidas ou desenvolvidas com os níveis de flexibilidade que o jogo 

de Futebol impõe e, por outro lado, possibilita a emergência de 

diferentes padrões motores no âmbito da expressão da mesma 

habilidade. Com a intenção de exemplificar esta particularidade, 

reportemo-nos ao passe. No jogo de Futebol, o passe é a habilidade que 

dá sentido ao jogo coletivo, porque permite a ligação entre os diferentes 

jogadores da equipa, assumindo assim uma importância determinante 

neste jogo desportivo coletivo. Quando esta habilidade se manifesta em 

jogo, a sua variabilidade de expressão é muito grande. Pode ocorrer um 

passe curto, longo, em trajetória rasteira ou aérea, lento ou rápido, com 

o “pé preferido” ou com o não-preferido, com a parte interna, externa, 

dorsal ou plantar do pé, ou seja, é possível presenciar uma vasta 

diversidade de padrões motores, ainda que a ação, para todos os casos, 

não deixe de ser um passe . Desta forma, o treino deve promover e 

potenciar a variabilidade, porque só desse modo a emergência de 

diferentes padrões motores e a respetiva flexibilidade podem ser  

conseguidas. 

 
• Num plano operacional, importa ter em consideração a articulação dos 

níveis de desempenho dos jogadores com os níveis de complexidade 
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dos contextos de prática. Jogadores com níveis de proficiência reduzida 

devem ser confrontados com contextos de complexidade diminuída. Por 

sua vez, jogadores com níveis de proficiência mais alta devem ser 

confrontados com contextos de complexidade adequados às suas 

capacidades. A criação de exercícios poderá ser pensada tendo em 

consideração os dois pressupostos referidos e, simultaneamente, a 

preocupação da densidade de exercitação da habilidade ou das 

habilidades que se pretende treinar. Suponhamos que se pretende 

ensinar ou desenvolver o remate. Para jogadores com níveis de 

proficiência muito reduzida, um exercício em que apenas exista o 

constrangimento “baliza com guarda-redes” poderá ser adequado para 

permitir a aprendizagem e a evolução da habilidade, dado que a sua 

simplicidade permite focalizar a atenção na colocação do pé na bola no 

momento do contacto, no posicionamento do pé de apoio, no equilíbrio 

do corpo, entre outros pressupostos fundamentais. Na eventualidade de 

ser necessário aumentar a dificuldade, poder-se-ia, por exemplo, dar 

indicações para que a bola tivesse que ser rematada em movimento. 

Para situações gradualmente mais complexas, levar-se-ia os jogadores 

a rematar a bola após condução, após passe de colegas com trajetórias 

diferentes, após fintas a adversários, a distâncias diferentes, com 

diferentes ângulos da baliza, entre outros constrangimentos que poderão 

ser criados. Contudo, a manipulação de todos esses constrangimentos 

só tem sentido quando associada a uma quantidade de prática 

necessária para promover as adaptações pretendidas. Se o intuito for 

desenvolver o remate, não parece fazer sentido propor um exercício em 

que a quantidade de vezes em que os praticantes a tenham de executar 

seja reduzida. Para que essa habilidade esteja a ser desenvolvida, o 

exercício deverá proporcionar uma quantidade de remates, com a 

variabilidade anteriormente referida, que possibilite a evolução de uma 

forma persistente e consistente. Não obstante, importa ter presente a 

conveniência de que a articulação didática dos conteúdos seja 
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suportada pelos conceitos de progressão, de refinamento, de aplicação 

e, para níveis de proficiência elevada, de representatividade. 

 
• Por fim, quando se trata de jogadores peritos, em que as habilidades já 

atingiram níveis de proficiência elevados, a forma de evolução terá de 

passar pela fase de adaptação, em que os níveis de complexidade 

aumentam através da ampliação dos constrangimentos, sobretudo 

através da redução do tempo e do espaço para a respetiva execução, 

criando-se instabilidade para posterior adaptação a um nível superior de 

complexidade. 

 

Em síntese, as habilidades motoras específicas são a forma dos jogadores 

expressarem a interação das suas competências cognitivas, percetivas, 

decisionais e motoras, nas diferentes escalas em que o jogo se tece. Desse 

modo, para que os jogadores tenham a possibilidade de atingirem altos níveis 

de perícia, o seu treino não pode ser negligenciado. Assim, a adequação dos 

contextos de prática afigura-se como o principal impulsionador do 

desenvolvimento gradual e consistente da proficiência motora dos praticantes. 
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