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RESUMO 

Este estudo tem como objectivo analisar os efeitos que o processo de aprendizagem e a 

redução do número de jogadores, tem sobre as Acções Técnico-Tácticas , FC, PSE, DP em 

diferentes velocidades em alunos universitários do género masculino, com experiência . A 

amostra foi constituída por 14 alunos, com uma idade média M±DP de 19,07±0,616, estatura 

média 178,07±5,045 cm, peso médio 66,21±7,495 kg, anos de prática 7,79±3,139 anos e 

FCmáx 197,93±3,025 bpm. Na análise do 1ºobjectivo, o processo de aprendizagem, a recolha 

foi realizada através da participação da amostra nos J.R. GR+6x6+GR pré processo 

aprendizagem (M1) e pós processo aprendizagem (M2), J.R. com duração de 12 minutos. Na 

análise do 2ºobjectivo, a redução do número de jogadores, foram recolhidos dados sobre dois 

JR (GR+4x4+GR e GR+6x6+GR). Para caracterização do comportamento Técnico-Táctico 

foi utilizada a observação de imagens captadas por uma câmara de vídeo. Para a avaliação da 

FC, DP em diferentes velocidade foi utilizado o sistema GPS sport system SPI PRO e com o 

instrumento integrado polar team system. Na análise dos dados recorremos aos procedimentos 

da estatística descritiva e ao teste não paramétrico de “Wilcoxon” para os dados técnico-

táctico e ao teste paramétrico “T-TEST” na análise da FC, PSE, DP em diferentes 

Velocidades. Para o tratamento dos dados utilizamos o software SPSS versão 17.0 e o nível 

de significância utilizada foi de p <0,05 (5%).         

Como conclusões, podemos referir que na análise do processo de aprendizagem não existem 

diferenças estatisticamente significativas nos ITTI, ITTC e FC. O tempo (%) superior passado 

na zona de velocidade V6 (18,0-300,0km/h) obtida no JR M2 comparativamente ao JR M1, 

expressam um aumento da velocidade de execução na realização das acções do JR, 

consequentemente uma melhoria nos aspectos físicos. Nos efeitos da redução do número de 

jogadores emergem as seguintes conclusões: Uma maior participação directa no jogo, atestado 

pelo aumento dos ITTI: contactos na bola, intervenções no jogo e tempo de posse de bola 

individual; aumento dos ITTC: duração da fase ofensiva. Uma maior possibilidade de 

concretização confirmada pela realização de um maior número do ITTC: remates. Alterações 

no formato do jogo afectam o total de distâncias percorridas, sendo que quanto maior o 

formato de jogo maior a distância total percorrida e maior a velocidade de execução na 

realização das acções de jogo, o que traduz que os jogadores tiveram de aumentar a sua 

velocidade de jogo.  

Palavras-chave: futebol, aprendizagem, jogos reduzidos, frequência cardíaca, percepção 

subjectiva de esforço, distancia percorrida, Velocidade. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyse the effects of the learning process and the reduction of the number 

of players on technical tactics (HR - Heart Rate; RPE - Perceived Exertion and distance 

travelled), in different velocities in masculine college students with experience. The sample 

consisted of 14 students with an average age M±SD of 19,07±0,616; an average height of 

178,07±5,045 cm; an average weight of 66,21±7,495 kg, with an average year of practice of 

7,79±3,139 years and with a maximum HR of 197,93±3,025 bpm. In the analysis of the first 

objective (effects of the learning process on technical tactics), the sampling was made with 

the participation of the sample in SSGs - Small-Sided Games, GK (Goalkeeper)+6x6+ GK 

pre-learning process (M1) and post-learning process (M2), SSGs lasting 12 minutes. In the 

analysis of the second objective (effects of the reduction of the number of players on technical 

tactics), the data was collected about two SSGs: GR+4x4+GK and GR+6x6+GK. The 

characterization of technical tactics behavior was made using the observation of images 

captured by a video camera. For the evaluation of the HR and distance travelled in different 

velocities we chose to use a GPS sport system SPI PRO, with polar team system instrument 

integrated. In the analysis of the HR, PSE and distance travelled, we used the non-parametric 

“Wilcoxon” test and the parametric T-TEST” For data processing we used the 17.0 version of 

the software SPSS and the significance level used was p <0,05 (5%).  In conclusion, we can 

refer that, in the learning process, there is no sstatistically significant differences in the ITTI, 

ITTC and HR. The time (%) spent in the speed zone V6 (18,0-300,0km/h) obtained on SSGs 

M2 compared to SSGs M1, express an increase of execution speed in carrying out actions of 

SSGs, and consequently a improvement in physical aspects.  

In the effects of reduction of the number of player we can conclude: an increase of direct 

involvement in the game, proved by the increase of the ITTI: ball contact, game interventions 

and time of ball possession; by the increase of ITTC: increase of time of attacking approach. 

A biggest possibility of concretization confirmed by the realization of a large number of 

ITTC: shoot at the goal. Changes in the format of the game affect the total distance travelled; 

the higher is the format of the game, the greater the distance traveled and consequently, the 

higher is the speed of execution in the implementation of match actions, which shows that the 

players had to increase their speed of play. 

Keywords: football, learning process, Small-Sided Games, Heart Rate, Perceived Exertion, 

distance travelled, Speed 
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1.Introdução 

O Futebol é uma modalidade desportiva que faz parte dos designados Jogos Desportivos 

Colectivos (JDC). Sendo uma modalidade bastante diferente das outras modalidades 

colectivas, é possível encontrar aspectos comuns ao nível estrutural, conferindo-lhes alguma 

semelhança entre as modalidades dos J.D.C. (Gréhaigne, 1989,1992;Gréhaigne & Godbout, 

1995; Pinto, 2007; Ramos, 2003). Estas modalidades Desportivas exprimem-se como 

acontecimentos dinâmicos que exigem um relevante conhecimento táctico sobre o jogo. 

Segundo Castelo (2002), cada modalidade comporta uma lógica, uma razão de ser e de existir. 

O Futebol é classificado como um J.D.C. de invasão e caracteriza-se pelo fato de uma equipa 

invadir o meio campo defensivo da equipa adversária, com o objectivo de pontuar (Dietrich, 

1979; Oslin e tal., 1998) e de realizar habilidades abertas que, contrariamente as fechadas, se 

realizam num ambiente onde predomina a incerteza e a imprevisibilidade (Garganta, 

1996,1997; Konzag, 1991; Pinto, 2007). Além disso, reúne um conjunto de variáveis comuns 

com os restantes JDC: (Pinto, 2007): um objectivo em geral esférico, espaço de jogo, 

caracterizado por um terreno limitado com maior ou menor área, objectivos de ataque e 

defesa, colegas que ajudam o avanço da bola (cooperação), adversários a ultrapassar 

(oposição) e regras a respeitar. Assim, aspectos ofensivos do jogo (manter a posse de bola, 

tentar finalizar de forma a obter o golo e criação de espaços para o ataque), bem como 

aspectos defensivos (defesa do meio campo defensivo, defesa contra o ataque e a defesa como 

uma verdadeira equipa) são similares, tanto no futebol, como no basquetebol e no hóquei 

(Dietrich, 1979, Michell, 1996), bem como noutras modalidades de carácter colectivo, 

nomeadamente o andebol, rugby entre outros. 

É evidente a complexidade que caracteriza estes desportos, sendo indiscutivelmente 

necessário o seu entendimento, compreensão, e ensino. Este facto deve-se, sobretudo, a três 

factores que conferem a estes jogos o estatuto de modalidades complexas: imprevisibilidade 

arbitrariedade e especificidade (Garganta, 1996; Pinto, 2007). 

Os JDC ocupam um lugar importante na cultura Desportiva contemporânea (Garganta, 1998, 

Graça & Mesquita, 2002; Giacomini & Greco, 2008). Dentro deste contexto, o futebol é um 

desporto popular em vários países do mundo, mesmo nos países com pouca tradição neste 

desporto pois para se jogar futebol precisa-se de poucos recursos e equipamentos, uma bola e 

uma área plana são suficientes. Tanto os países pobres como os países mais desenvolvidos 
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têm contribuído para uma popularização desse desporto. O futebol tem uma importância 

extrema na nossa sociedade, é praticado por numerosos jovens portugueses e está presente 

com alguma predominância nos currículos escolares de Educação Física. 

De entre os JDC, o futebol é considerado o mais imprevisível e aleatório, pois possui 

características que resultam de vários factores, nomeadamente o envolvimento complexo e 

aberto entre jogadores, bem como o seu elevado numero, a dimensão do campo e ainda a 

duração do jogo (Costa et al., 2002). O Futebol é jogado por duas equipas de 11 jogadores que 

têm como objectivo colocar a bola na baliza adversária, definida por dois postes verticais 

limitados pela altura por uma trave horizontal. Este jogo é executado numa área de 

aproximadamente 7000m² (100m X 70m). Durante um jogo de futebol, os jogadores realizam 

uma variedade de intensidades distribuídas numa modalidade acíclica “as que não têm 

repetição contínua do movimento e que a naturalidade e espontaneidade são marcantes” 

Santos. L., (2010). O treino físico regular e bem orientado resulta em modificações 

importantes no desempenho cardiovascular, além de alterações na composição corporal. O 

futebol é um desporto colectivo que exige uma enorme potência anaeróbia e força explosivo. 

Pelo fato de ser um desporto que requer uma boa recuperação durante o treino ou durante o 

jogo, verifica-se uma necessidade de se obter um elevado valor sobre o consumo de oxigénio 

pois, quanto maior o consumo de oxigénio, maior a capacidade de recuperação e menor será a 

probabilidade do atleta chegar á fadiga. Para que isso ocorra, o treino não deve ser baseado 

somente na força explosiva mas, principalmente, num trabalho aeróbio de base bem 

específico (Oliveira et al, 2007).  

A intensidade destes jogos, em específico do treino com bola, pode ser afectada por uma 

diversidade de variáveis, tais como: o número de jogadores envolvidos, a distância e a forma 

do passe, a duração dos períodos do trabalho e de descanso, as regras do jogo, a 

disponibilidade de bolas, ou pelo modo como o golo está condicionado. Também a 

capacidade aeróbia é importante para jogadores de futebol. A potência aeróbia (VO2máx.) tem 

sido correlacionada com a proporção de trabalho durante um jogo, e uma alta capacidade 

aeróbia é reportada para ajudar a recuperar durante treino de alta intensidade. Um aumento da 

capacidade no sistema de transporte de oxigénio, leva a uma alta contribuição aeróbia para 

com a energia dispendida, com consequente redução da fadiga através do glicogénio, 

impedindo a diminuição de Ph no músculo. (Impellizzer, et al. 2006). Os efeitos do treino de 

resistência de corridas de curta duração intermitente foram mostrados em atletas que 

apresentaram melhorias no consumo máximo de oxigénio (VO2máx.) e com atraso de fadiga 
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comparado a métodos de corrida contínua. As corridas de curta duração intermitente 

permitem a produção de lactato limitado, e aumentam o metabolismo de creatina fosfato 

durante exercícios intermitentes. A creatina fosfato e o glicogénio muscular são então 

descritos como as substâncias de energia mais importantes para este tipo de treino. Os efeitos 

de treino da corrida de curta duração intermitente, têm sido mostrados ao longo dos últimos 

anos e afirmam que este tipo de método de treino tem capacidade para melhorar a resistência 

dos jogadores (Dellal et al. 2008). O Futebol é uma modalidade acíclica de alta intensidade 

porque requer dos jogadores a repetição de diversas actividades (corrida, corrida lenta, sprints, 

saltos etc.) durante os 90 minutos de jogo ( Bangsho et al.,2006), a uma intensidade muito 

próxima no linear anaeróbio, normalmente entre os 80-90% da FC MÁX (Stolen et al., 2005). 

Por outro lado, o jogo de futebol decorre num contexto de grande complexidade pois, 

consagra uma estrutura funcional centrada nas relações Táctico-tTécnicas (individuais e 

colectivas), ataque/defesa e cooperação/oposição que visam atingir os objectivos propostos 

(Castelo, 1994, 1996), assim como a adaptação com o maior ou menor aproximação aos 

diversos espaços de jogo (Cunha, 2000). Assim, a ideia que realça é de que a cooperação entre 

vários elementos das equipas se efectua em condições de luta com adversários (oposição) os 

quais, por sua vez, coordenam as suas acções com o intuito de desorganizar essa cooperação 

(Castelo, 1994, 1996). Na caracterização do jogo de futebol são evidentes as conflitualidades 

entre as equipas. Estas conflitualidades estão intrínsecas a uma forte tendência estratégico-

táctica, que emerge como factor crucial no comportamento dos jogadores e das equipas 

(Garganta, 1997) e pressupõe mudanças rápidas e alternadas de comportamentos de acordo 

com os objectivos gerais específicos de cada situação (Pinto, 1996).  

Nas últimas décadas, um dos desafios nos estudos das Ciências do Treino Desportivo 

consiste, não somente em esclarecer as complexas estruturas que constituem o rendimento 

desportivo, e os seus parâmetros inerentes, mas também em compreender as interacções das 

diferentes capacidades e variáveis, contextualizando e delimitando a sua influência na 

performance de atletas e equipas. Interessa, antes de mais, clarificar os conceitos de Treino 

Desportivo, Técnica e Táctica.  

Segundo Dantas (1998) o treino desportivo é o conjunto de procedimentos e meios utilizados 

para se conduzir um atleta à sua plenitude física, técnica e psicológica dentro de um 

planeamento racional, visando executar uma performance máxima num período determinado. 

Também de acordo com Dantas (1998) técnica define-se como um conjunto de procedimentos 
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e conhecimentos capazes de propiciar a execução de uma actividade específica, de 

complexidade variável, com o mínimo de desgaste e o máximo de sucesso e táctica como a 

arte de dispor os nossos recursos (atletas, materiais desportivos, etc.) de forma a explorar ao 

máximo os pontos fracos do adversário, ao mesmo tempo que se minimizam as nossas 

próprias deficiências. Para Dantas (1998), a técnica óptima é obtida através da preparação 

técnica que consiste num processo de assimilação de um conjunto de actividades e 

informação por parte do atleta visando, desta forma, a execução do movimento desportivo 

com um máximo de eficiência e com um mínimo de esforço. Por sua vez, a proficiência 

táctica é obtida através da preparação táctica, a qual deve ser realizada paralelamente à 

preparação técnica. Dantas (1998) refere ainda que a preparação táctica assegura ao atleta ou à 

equipa, através de um conjunto de procedimentos, a utilização dos princípios técnicos mais 

adequados a cada situação da competição ou do adversário.            

O Futebol tem vindo a ser estudado segundo várias perspectivas. Houve épocas, em que se 

estudou as exigências energético-funcionais contrapondo-se o mais recente, que assenta no 

entendimento da vertente táctica, dinâmica e complexa (Garganta, 1997). Neste contexto, 

torna-se pertinente referir alguns estudos que relacionam o exercício de treino com os vários 

constrangimentos (tempo, espaço, numero de jogadores, tarefa entre outras) sob a perspectiva 

energética funcional, destacamos, assim, os estudos realizados por Balsom (2000), Cardoso 

(1998), Carvalhal (2000), folgado et al. (2007), Fonte (2006), Sá (2001), Sá & Rebelo (2004), 

Silva (2003), Soares (2000), Rampinini et al.; (2007), Sousa & Mesquita ;(2009) ,Impellizzeri 

et al. (2005), Coutts et al. ; (2007), Pereira, C. (2010). Sob a perspectiva Técnico-Táctico 

destacamos Taboada et al. (2009), Lima (2010), Martins (2010), Nunes (2010), Castelão 

(2010) entre outros.    

Contudo, o mesmo não se verifica relativamente a estudos que contemplam o processo ensino 

aprendizagem através dos jogos reduzidos, sendo destacados apenas Sousa (2010) e Correia 

(2010). Na sua expressão universal, o futebol, alem de se assumir como um JDC e um 

espectáculo desportivo, apresenta-se como um meio de Educação Física e Desportiva, sendo 

um campo de aplicação constante na ciência e considerada uma disciplina de ensino 

(Garganta, 1997). Por este motivo, de acordo com Garganta & Pinto (1998) a evolução de 

futebol consistirá necessariamente numa aposta importante no entendimento e ensino do jogo.  

Assim, o processo ensino aprendizagem em futebol, pressupõe uma forte disciplina táctica, 

nos jogadores das equipas, simultaneamente com uma sólida automatização das habilidades 
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técnicas. (Garganta, 1996; Gréhaigne, 1992). Segundo Aranha, (2005) o processo ensino 

aprendizagem caracteriza-se pela existência de uma relação pedagógica de interdependência e 

influência recíproca e define-se como sendo a interacção entre o aluno/jogador e o 

professor/treinador onde o último assume a responsabilidade da direcção, da sistematização e 

da estruturação dos conteúdos e das estratégias de ensino a utilizar. Este processo pode ser 

definido como uma apropriação ou modificação de comportamentos motores ou cognitivos. 

Para Aranha (2005), ensino é um processo através do qual se pretende alcançar determinados 

objectivos predeterminados mobilizando-se meios, estruturas e condições e organizando-se 

estratégias e actividades de forma sequencial e combinada, da mesma forma Aranha (2005) 

afirma também que aprendizagem caracteriza-se como um processo através do qual surge ou 

se modifica um ou mais comportamentos do domínio motor ou cognitivo. O processo de 

ensino-aprendizagem segundo Greco (1998), deve estar relacionado com a aquisição de 

conhecimentos, que por sua vez vai optimizar o processo de tomada de decisão e de acção. A 

preparação de um atleta para que mais tarde possa vir a ter expectativas de rendimento 

elevado, é um processo a longo prazo e este processo deve ser de ensino-aprendizagem. De 

acordo com Vigotsky (2003), no processo ensino-aprendizagem existe um intercâmbio activo 

e recíproco em que o ensino impulsiona a aprendizagem. Sendo que no futebol o processo 

ensino-aprendizagem acontece quando existe uma interacção entre treinador e os jogadores. 

Para que este tenha significado, é necessário a existência de uma entidade que interioriza, 

assimila e reestrutura esses conhecimentos (Godinho, Barreiros et al., 2002). Neste Jogo 

Desportivo Colectivo o processo de ensino-aprendizagem e o treino tem objectivos em 

comum, a melhoria do desempenho colectivo e individual dos elementos que constituem a 

mesma, os jogadores. O treinador expõe o jogador a diversos problemas onde este tem que 

tomar decisões, resolver situações de jogo. Mas é o treinador que tem que preparar as 

condições de aprendizagem, procurar situações reais para que os jogadores encontrem as 

soluções, desenvolvendo competências e habilidades. O processo de treino tem estado mais 

conotado com o desporto de rendimento, enquanto o processo de ensino-aprendizagem tem-se 

relacionado mais com o desporto escolar e com o desporto de formação, consequentemente 

com o ensino e a aprendizagem dos alunos/jogadores (Greco (1998). Neste contexto, Tavares 

2003) já tinha demonstrado que a repetição sistemática e habitual dos mesmos gestos, 

comportamentos, hábitos e atitudes, pressupõe que ao longo do tempo que um jogador se 

torne mais eficiente, mais produtivo na repetição desses gestos. No entanto quando optamos 

por um processo de aprendizagem de um JDC, como o futebol, em que as aulas/treino se 

apoiam em habilidades predominantemente técnicas numa sequência de repetição de gestos, 
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através da perfeição pelo exagero do movimento, adoptamos um ensino que inspira pouco 

interesse aos alunos (Curry & Light, 2006). Os mesmos autores referem também que, em 

JDC, para aprender a jogar o jogo é necessária uma envolvência, cooperação e inter-relação 

de aspectos como a percepção, a resolução de problemas (oposição e tomadas de decisão). 

Quando o processo de aprendizagem perde o contexto real do jogo e a relação destes aspectos 

o ambiente educacional que a iniciação desportiva abrange é reduzida. No entanto, no 

processo de aprendizagem dos JDC surgem linhas de ensino centradas no ensino do jogo 

através de formas jogadas. Com a necessidade de encontrar durante o processo de treino, 

exercícios semelhantes ao próprio jogo, expondo os jogadores a situações que irão de 

encontrar num jogo de futebol formal (Dellal et al., 2008 ; Owen , 2004) .  

Com o objectivo de treinar a condição física, as exigências técnicas e tácticas do jogo real, 

alguns treinadores de futebol introduziram jogos reduzidos nos seus programas de formação. 

A intensidade dos jogos reduzidos, em específico do treino com bola, pode ser afectada por 

diferentes factores, tais como, o número de jogadores envolvidos, a distância e a forma do 

passe, a duração dos períodos do trabalho e de descanso, as regras do jogo, a disponibilidade 

das bolas ou pela maneira de marcar um golo. Segundo Mallo e Navarro (2007), estes jogos 

“são um dos métodos mais comuns utilizados pelos treinadores para treino de futebol”. Desta 

forma, os jogadores são envolvidos com mais intensidade nos jogos reduzidos e obrigados a 

uma concentração contínua, sem pausas. Em consequência do formato dos jogos reduzidos, 

todos os jogadores acabam por desenvolver uma melhor consciência dos elementos básicos, 

tanto de ataque como de defesa. Assim, estes terão mais tempo em contacto com a bola e 

consequentemente mais êxito em decisões tácticas, bem como, maior gosto em jogar e como 

tal desenvolver mais as suas capacidades a esse nível. 

Nesta perspectiva os jogos reduzidos tornam-se uma ferramenta poderosa no processo de 

treino ( Hill-Hass et al. 2008); Navarro et al. 2008 ; Coutts et al., 2009 ; Hill Hass et al. , 

2009.) Para que exista uma concordância entre aquilo que se treina e o que é exigido em jogo 

formal, a preparação dos jogadores para a competição solicita um contexto de exercícios 

adaptados as situações reais do jogo (Reilly, 2005). Nestas situações de jogo reduzido, os 

jogadores podem desenvolver as suas tomadas de decisão, características técnicas, tácticas 

bem como a condição física (Owen , Twist & Ford , 2004). A manipulação do jogo através da 

redução do número de jogadores e do tamanho do campo mostra-se assim uma ferramenta 

essencial dos treinadores no treino, sendo este tipo de método uma mais valia no 

desenvolvimento da capacidade técnica e cada vez mais utilizada também para o 
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desenvolvimento da aptidão aeróbia especifica (Hill-Hass, Dawson, Coutts & Rowsell, 2008; 

Impellizzeri, et  al. , 2006 ; Rampinini , et al. , 2007). Os JR caracterizam-se por integrarem 

um número de jogadores e espaço adequados, isto é, contêm um número menor de jogadores, 

permitindo a continuidade das acções, assim como o domínio perceptivo no aumento da 

frequência dos contactos nas bolas de cada jogador. (Vasques, 2005). Este tipo de jogos foi 

idealizado para desenvolver as habilidades técnicas, a leitura táctica e a tomada de decisão. 

São frequentemente jogados com várias bolas em torno do campo para assegurar a 

continuidade do jogo ( Gabbett & Mulvey , 2008; Owen ,2004). A presença de bola durante 

os jogos reduzidos permite uma melhoria Técnico-Táctica associada à motivação dos 

jogadores. (Dellal et al, 2008). Citando Kelly e Drust (2008) nesta linha de estudo 

demonstram que a redução do número de jogadores, mantendo uma proporcionalidade de 

dimensão de campo, a especificidade de método de treino possibilita uma maior inter-acção 

jogadores/bola, recriando uma vivência muito mais próxima à do jogo formal. Segundo os 

estudos de Jones & Drust (2007) e Katis e Kellis (2009) a redução do número de jogadores e 

do espaço de jogo, provocam um aumento significativo da ocorrência dos indicadores 

Técnico-Tácticos. Em suma, estes autores realçam alguns comportamentos manifestados 

como o aumento número de intervenções no jogo, desenvolvimento técnico-táctico e 

estratégico, maior número de passes, recepções, intercepções, golos caracterizando-se num 

aumento de acções com sucesso. 

São inúmeros os autores que têm centrado o estudo da influência dos JR nos aspectos 

fisiológicos. No futebol, Hill-Hass e colaboradores (2008) demonstram que a utilização de JR, 

em tamanho e espaço de terreno de jogo, pode ser útil na formação para melhorar a aptidão 

aeróbia dos jogadores. Os mesmos autores enunciaram variadas formas de JR utilizadas a alto 

nível em futebol, que provocam evidentes alterações a nível de respostas internas e externas 

dos jogadores, dado o tempo limitado para o treino da condição física nos JDC, os JR 

constituem um importante estimulo no condicionamento físico. Os JR solicitam respostas ao 

nível da FC em torno dos 90-95% da FC máx., quando utilizados como ferramenta de 

condicionamento físico. A FC como indicador de carga interna constitui uma importante fonte 

para localizar com maior sucesso a zona de impacto fisiológico de carga de treino, 

dependendo de algumas condições de realização (Lima, 2010). Como refere Bangsho (1994), 

alguns factores que podem afectar a intensidade de execução do exercício, nomeadamente a 

motivação, execução técnica do indivíduo, condições de prática (terreno de jogo, temperatura) 

e se a sua atenção é focalizada para o esforço. Estas intensidades de treino levam um atleta a 
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melhorar a sua condição aeróbia e a sua performance física durante o JR sendo isto similar em 

magnitude ao mais tradicional treino intervalado. (Kelly & Drust, 2008). No entanto segundo, 

Hill Hass et al., (2008a) alterações no formato do jogo (2x2,4x4 e 6x6) não afectam a 

frequência cardíaca. Abordando a implicação do tipo de exercícios de treino utilizados nas 

distâncias percorridas e nas velocidades dos jogadores durante o treino, segundo Hill Hass et 

al., (2008a,2008b) em situações de JR maiores conduzem a distâncias percorridas também 

maiores. Segundo Roriz (2009), a distância percorrida pelos jogadores de futebol é talvez, a 

variável biomecânica mais estudada e conhecida, no entanto seria importante aprofundar a 

investigação se as distâncias percorridas resultam de uma leitura correcta do jogo, se os 

resultados podem ser influenciados pelo clima, se a intencionalidade que um jogador coloca 

na distância percorrida poderá ser um indicador da sua maturidade desportiva e revela a sua 

capacidade de leitura. O mesmo autor refere também que face as limitações apresentadas pela 

distância percorrida na interpretação do esforço exigido a um jogador urge introduzir uma 

nova grandeza. Essa grandeza é a velocidade, a qual relaciona a distância percorrida com o 

tempo dispensado no percurso, para calcular a média de um jogador durante um jogo, bastaria 

dividir a distância percorrida pela duração. A velocidade média apresenta, no entanto, serias 

limitações, não informando sobre o modo como o indivíduo gere a sua velocidade durante a 

competição. Assim Hill-Hass et al. (2008) sugere diferentes Zonas de velocidade: Zona V1 

0,0-6,9 Km/h; Zona V2 7,0-9,9 Km/h; Zona V3 10,0-12,9 Km/h ; Zona V4 13,0-15,9 ; Zona 

V5 16,0-17,9Km/h; Zona V6 18,0-300,0 Km/h. Associado aos aspectos fisiológicos a PSE 

revela-se como uma ferramenta útil na qualificação da intensidade do exercício. Segundo 

Couttsa e colaboradores (2007) comprovam num estudo que a combinação de %FC e a 

concentração de lactato sanguíneo, suportado pela PSE, depois do treino em formato de JR 

traduz maior fiabilidade do que combinação isolada, destes indicadores. Rampinini et al. 

(2008) defende que o valor assumido da PSE de um jogador assume-se como um método 

alternativo, simples, válido e eficaz para a quantificação do tempo de intensidade de treino 

durante um treino de futebol, bem como uma mais-valia quando correlacionada a qualquer 

outro método de mediada de intensidade. Assim admite-se a validade do PSE como indicador 

de intensidade do treino intermitente para exercícios especificamente aeróbios. Os benefícios 

de utilização dos JR tornaram-se importantes no aperfeiçoamento de todas as componentes 

dos JDC, motivacionais, fisiológicos bem como Técnico-Tacticos. No entanto, o 

conhecimento deste âmbito no processo de aprendizagem utilizando os JR é limitado.  
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Desta forma o presente estudo visa examinar os efeitos da aprendizagem e da diminuição do 

número de jogadores nas Acções Técnico-Tácticas individuais (passes certos, passes errados, 

desarmes, intercepções, remates, golos, contactos na bola, intervenções no jogo, tempo de 

posse de bola) e colectivas (passes, remates, golos, duração da fases ofensiva) a FC, a PSE, as 

DP em diferentes velocidades no futebol.  
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2.Material e Métodos 

2.1Amostra 

A amostra foi constituída por 14 alunos, do 1º ano da UTAD, da licenciatura em Ciências do 

Desporto. Todos os alunos têm experiência na prática da modalidade futebol, são federados e 

têm uma idade média M±DP de 19,07±0,616, uma estatura média 178,07±5,045 cm, um peso 

médio 66,21±7,495 Kg, anos de prática 7,79±3,139 anos e FCmáx 197,93±3,025 bpm. 

Os sujeitos foram informados dos objectivos do estudo, bem como todos os seus 

intervenientes, o consentimento da intervenção foi obtido através de uma comunicação oral 

aos alunos do JDC I (futebol), os sujeitos foram também notificados de que podiam desistir da 

sua participação no estudo a qualquer momento.   

2.2 Variáveis 

 

Figura - 1-Representação esquemática dos Exercícios aplicados  

2.2.1 Variáveis independentes 

1ºobjectivo (efeitos do processo da aprendizagem)   

 Situação de jogo M1 (Momento pré processo de aprendizagem) 

 Situação de jogo M2 (Momento pós processo de aprendizagem) 
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Aqui houve uma diferença temporal, onde ocorreu a aprendizagem do jogo, através do JDC I 

(Futebol). Este módulo teve um total de 33 aulas, sendo 12 delas teóricas e 21 práticas. 

Pretendeu que os alunos desenvolvessem competências no âmbito da modalidade, de forma a 

atingirem os seguintes objectivos: ler e interpretar o jogo nas dimensões micro e macro 

tácticas, conhecer a análise sistemática do jogo, conhecer as leis de jogo, conceptualizar e 

operacionalizar exercícios de ensino/treino do jogo. Os conteúdos programáticos 

desenvolvidos ao longo do módulo tiveram suporte nos seguintes temas: ler e interpretar o 

jogo, módulos, métodos e estratégias de ensino do jogo, análise sistemática do jogo: as fases 

do jogo os princípios do jogo, os factores do jogo, as formas do jogo, estruturar e organizar 

exercícios em futebol e as leis de jogo.         

2ºobjectivo (efeitos da diminuição do numero de jogadores)  

 Situação de jogo GR+6x6+GR  

 Situação de jogo GR+4x4+GR  

2.2.2 Variáveis dependentes 

 Indicadores Técnico-Tácticos individuais (ITTI): passes certos, passes errados, 

desarmes, intercepções, remates, golos, contactos na bola, intervenções no jogo, tempo 

de posse de bola individual; 

Deste modo e de acordo com Maças (1997), a definição dos ITTI utilizados neste estudo foi o 

seguinte: 

Passes Certos: Consideramos como passes certos as acções em que a bola foi efectivamente 

transmitida entre dois elementos da mesma equipa, permitindo uma comunicação directa entre 

eles, foi registado o número de vezes em que este evento ocorreu, durante o processo 

ofensivo. 

Passes errados: Por oposição ao indicador técnico-táctico anterior, este ocorre sempre que o 

jogador, em posse de bola, não dá sequência ao processo ofensivo. Neste estudo 

contabilizamos o número de vezes em que os jogadores na tentativa de realizarem a ação 

técnico-táctico de passe, estas não atingem o seu objectivo. 

Desarmes: É a disputa da bola realiza por um jogador, sem bola, com o seu adversário directo 

na posse desta, numa situação de 1 contra 1, tentando o primeiro jogador retirar a bola ao seu 

adversário. Considera-se acção do desarme eficaz sempre que o jogador sem bola fica na 
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posse desta, após disputa com o adversário previamente em posse de bola. Foi registado o 

número de desarmes efectuados por jogadores. 

Intercepções: É a acção desenvolvida por um jogador que se coloca na trajectória da bola, 

sendo esta conduzida ou rematada por um adversário ou ainda dirigida para outro adversário. 

Para se considerar intercepção, o jogador que realiza esta acção terá de ficar claramente com a 

posse de bola ou envia-la ao primeiro toque para um seu colega de equipa. Foi registado o 

número de intercepções realizadas por jogador. 

Remates: Acção individual de natureza ofensiva que permite ao jogador manifestar uma 

intenção clara em procurar o objectivo do jogo (golo), foi registado o número de remates por 

jogador.  

Golos: Este indicador revela o número de vezes que a bola ultrapassa a linha de baliza, em 

condições de cumprimento total das leis de jogo. Foi registado o número de golos obtidos por 

jogador. 

Contactos na bola: É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número total de 

contactos na bola durante a realização de todo o jogo. Nesta variável foram registados o 

número de contactos na bola por jogador. 

Intervenções no jogo: É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número de 

vezes que o jogador interage directamente com o objectivo do jogo (a bola), foi registado o 

número de intervenções sobre a bola por jogador. 

Tempo de posse de bola individual: É o intervalo de tempo (segundos) em que cada jogador 

individualmente tem a posse de bola, no seu espaço motor e sob o seu total controlo, foi 

registado o tempo de posse de bola por jogador em segundos.       

 Indicadores Técnico-Táctico colectivos (ITTC) : passes, remates, golos, duração da 

acção ofensiva; 

Número de passes: Quantidade (número) de passes realizados entre jogadores da equipa com 

posse de bola, desde o inicio da acção ofensiva até à sua conclusão. 

Remates: Acção individual de natureza ofensiva que permite ao jogador manifestar uma 

intenção clara em procurar o objectivo do jogo (golos), foi registado o número de remates por 

jogo. 
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Golos: Este indicador revela o número de vezes que a bola ultrapassa a linha de baliza, em 

condições de cumprimento total das leis de jogo, foi registado o número de golos obtidos por 

jogo.  

Duração Acção ofensiva: É o intervalo de tempo (segundos) em que decorre a acção ofensiva, 

isto é, desde que a equipa entra em posse de bola até a sua perda.   

 Frequência Cardíaca; 

Foram avaliados os valores da FC em actividade obtidos em cada JR, FCméd ,FCmáx , com base 

nas percentagens da FCmáx foram definidas 4 zonas de intensidade (Hill-Hass et al. 2007): 

zona 1 (<75% FCMáx) , zona 2 (75-84% FCMáx) , zona 3 (85-89% FCMáx) e zona 4 (>90% 

FCMáx).   

 PSE; 

No final de cada JR os jogadores foram submetidos a um teste, em forma de inquérito, 

referente à PSE para medir o esforço percebido na realização do JR utilizou-se a escala em 

que o jogador assinala o valor que acha indicado num intervalo de 6 a 20 em que 6 representa 

“nada cansado” e 20 representa “extremamente cansado” (Borg 1998). 

 Distâncias percorridas em diferentes velocidades; 

 Foram analisados os dados referentes os distâncias percorridas em diferentes velocidades, de 

acordo com Hill-Hass et al. (2008) sugere diferentes zonas de velocidade: zona V1 0,0-6,9 

Km/h; zona V2 7,0-9,9 Km/h; zona V3 10,0-12,9 Km/h ; zona V4 13,0-15,9 ; zona V5 16,0-

17,9Km/h; zona V6 18,0-300,0 Km/h. 
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2.3 Organização dos procedimentos e formas jogadas 

Numa primeira abordagem aos indivíduos que constituíram a amostra foi-lhes comunicado o 

objectivo global do estudo, assim como a metodologia utilizada na recolha de dados. Todos os 

indivíduos ficaram a conhecer qual o seu nível de envolvimento no estudo. O consentimento 

da intervenção foi obtido através de uma comunicação oral, os indivíduos foram também 

notificados de que podiam desistir da sua participação no estudo a qualquer momento. 

Inicialmente, antes de qualquer sessão, foram colocados previamente a todos os jogadores o 

GPS e polar team system integrado. Foi estipulado, durante todo o processo de recolha de 

dados, que o grupo de indivíduos em análise iria utilizar sempre o mesmo aparelho GPS, ou 

seja, o GPS 1 ficou sempre destinado ao sujeito 1, GPS 2 ao sujeito 2 e assim sucessivamente. 

Desta forma a garantiu-se que todos os sujeitos usaram em todos as formas jogadas o mesmo 

aparelho. No final de cada sessão, foram descarregados todos os dados recolhidos pelo GPS 

para um computador de trabalho no laboratório de investigação. 

Duas semanas antes dos testes, foi determinada a FCmáx para cada individuo, utilizando o “yo-

yo ( intermittent recovery test ) level 1” (yyIRTL1) Coutts et al., 2009). Este teste foi 

desenhado para avaliar a capacidade de um jogador efectuar, repentinamente, esforços de alta 

intensidade. Em suma, este teste prevê a realização de percursos de 40m (2x20) respeitando a 

cadência do sinal sonoro proveniente de uma gravação áudio (Bangsbo, 1994) que estabelece 

a velocidade de corrida. A intermitência do exercício é assegurada por um período de 

recuperação de 5 a 10 segundos depois de cada percurso de 40 metros. Neste teste, o jogador 

tentará realizar o maior número de idas e voltas possíveis, respeitando, sempre a velocidade 

de corrida que é indicada pela gravação áudio, que começa com uma velocidade de 10 km/h e 

com aumentos progressivos de velocidade, controlados por meio dos sinais sonoros que 

diminuem de intervalo com o passar do teste. O teste termina quando o jogador pela segunda 

vez consecutiva não consegue finalizar o percurso, devido a fadiga (Lima, 2010). 

Posteriormente foi feita uma recolha referente a forma jogada GR+6x6+GR, realizada dia 11 

de Fevereiro de 2011, outra recolha de dados referente a forma jogada GR+4x4+GR, dia 25 

de Fevereiro de 2011. Por último, foram recolhidos também dados no dia 20 de Maio de 2011 

na forma jogada GR+6x6+GR. Todas as formas jogadas tiveram duração de 12 minutos e nos 

respectivos dias foi realizado um aquecimento inicial (estandardizado) de 20 minutos de 

duração seguindo um período de 4 minutos de recuperação passiva (alongamentos, podendo 

os jogadores ingerirem H2O). 
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Estes JR foram efectuados em condições e espaço natural de prática (campo de futebol, 

relvado natural) onde foram utilizadas 10 bolas de futebol, colocadas numa área próxima das 

linhas do campo para potencializar ao máximo o exercício, balizas oficiais (2,44m de altura 2 

7,32 m de largura), cones sinalizadores da área de jogo e coletes identificadores das equipas. 

Foram aplicadas as regras oficiais de futebol, o controlo e a organização dos JR foi da nossa 

responsabilidade. Os jogadores foram agrupados por equipas, em função das suas 

características individuais e de acordo com o seu histórico futebolístico nomeadamente em 

relação as tarefas e funções por norma desempenhadas no jogo. 

De referir que na análise do 1º objectivo, efeito do processo aprendizagem nos JR, 

GR+6x6+GR pré-processo de aprendizagem e pós-processo de aprendizagem, nos ITTI não 

foram avaliados os GR. Sendo avaliados apenas 12 elementos, na análise dos ITTC foram 

avaliados todos os elementos, ou seja, 14 jogadores. Na PSE foram avaliados 12 elementos, 

não tendo sido avaliados os 2 GR  

No 2º objectivo, efeito da diminuição do número de jogadores, no ITTI, ITTC, FC, PSE, 

distâncias percorridas e velocidades foram avaliados 8 jogadores, ou seja os jogadores que 

participaram nos dois JR. No ponto de vista dos ITTC foram avaliados todos os elementos nos 

dois JR, 10 jogadores no GR+4x4+GR e 14 jogadores no GR+6x6+GR.                          
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2.4 Instrumentos e equipamentos 

Na recolha de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: Câmara de filmar (Sony 

DSR-500WSP), GPS Sport system e polar team System. Na análise do comportamento 

Técnico-Táctico individual e colectivo foi utilizada a observação e análise de imagens 

captadas por uma câmara de vídeo Sony DSR.500WSP. Esta filmagem foi efectuada por um 

técnico dos audiovisuais da UTAD, que se colocou de forma a conferir um ângulo de 

filmagem que englobasse todo o terreno de jogo, permitindo observar a movimentação de 

todos os jogadores, bem como analisar e determinar, quais as acções desenvolvidas sobre a 

bola e posterior registam. 

 

 

Figura - 2 - Polar system team 

O registo das distancias percorridas em diferentes velocidades foi realizado através do sistema 

de GPS Sport System SPI Pro (figura3) este integra a recepção de um sinal de satélite com 

acelerómetro, a FC foi medida e registada (em intervalos de 5 segundos) através de 

radiotelemetria (polar team system,polar electro, finland (figura 2)). Os polares são cintas 

transmissoras colocadas à volta do peito, na zona de apêndice xifoide 
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Figura - 3 - GPS SPI PRO  

 Para este registo ser mais eficaz, foi colocado um cronómetro incorporado na imagem. Após 

cada sessão, todos os registos foram transferidos para um computador e guardados para 

posterior análise dos dados recolhidos nos programas de software: polar precision 

performance SW, mini maxx analisar software V2.5 Gpsport equipe AMSv 1.2.1.12 e 

Microsoft Office Excel 2007.                          
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2.5 Análise estatística 

Para os resultados da estatística descritiva utilizámos a apresentação de valores de média, 

desvio padrão, frequências absolutas, valores mínimos e máximos. Usámos o teste 

paramétrico “T-test” na análise da FC, PSE e distâncias percorridas em diferentes 

velocidades. Na análise dos indicadores Técnico-Tácticos foi utilizado o teste não paramétrico 

de Wilcoxon (signed-ranks) que permite comparar medianas em amostras emparelhadas em 

função da variável independente situação de jogo. Esta analise foi realizada através da 

utilização do software SPSS V 17.0 e o nível de significância foi mantido em p< 0,05.           
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3. Apresentação dos resultados 

Os JR foram analisados através de registos obtidos por GPS bem como por anotações manuais 

individuais de cada jogador. Os resultados obtidos foram interpretados, com base no objectivo 

de analisar o comportamento dos ITTI, ITTC, FC, PSE, Distâncias percorridas e velocidades 

nos JR analisados.     

3.1 Efeitos do processo de aprendizagem 

Relativamente ao objectivo 1, efeitos do processo de aprendizagem entre o JR M1 e o JR M2, 

aqui houve uma diferença temporal, onde ocorreu a aprendizagem do jogo. 

3.1.1 ITTI 

Quanto aos ITTI os dados obtidos, explanados no quadro 3.1.1 demonstram que não existem 

nenhumas diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja, p< 0,05, no 

entanto verificasse um aumento do número de remates em JR M2 (0,58’’) em relação a JR 

M1 (0,25’’). Aumento também verificado no ITTI, tempo de posse de bola (segundos), onde 

em JR M1 teve um valor de 21,42’’ e em JR M2 25,58’’.        

Quadro 3.1.1- Média e Desvio Padrão dos ITTI 

 JR M1 JR M2  

ITTI X±SD X±SD Z p 

Passes certos 10,33 ± 5,82 10,92 ± 5,38 -,716 ,474 

Passes errados 2,00 ± 1,13 2,00 ± 1,65 -,061 ,952 

Desarmes 0,67 ± 0,88 0,58 ± 0,79 -,173 ,862 

Intercepções 1,17 ± 1,03 1,25 ± 1,06 -,302 ,763 

Remates 0,25 ± 0,45 0,58 ± 0,67 -1,633 ,102 

Golos 0,08 ± 0,29 0,00 ± 0,00 -1,000 ,317 

Nº contactos na bola 34,08 ± 17,61 34,58± 11,96 -,268 ,789 

Nº intervenções no jogo 15,92 ± 6,33 14,17 ± 5,78 -1,565 ,118 

Tempo de posse de bola (segundos’’) 21,42 ± 11,88 25,58 ± 10,83 -1,534 ,125 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

3.1.2 ITTC 

Quanto aos ITTC os dados obtidos, expostos no quadro 3.1.2 demonstram que não existem 

nenhumas diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p< 0,05, como 

aconteceu na análise dos ITTI, no entanto verificasse mais uma vez que o valor referente ao 

ITTC remate deteve um aumento entre o JR M1 e o JR M2, no M1 o número de remates foi 

de 0,16 ocorrências e no JR M2 este valor foi de 0,36 ocorrências, nesta variável p=0,062.  
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Quadro 3.1.2-Média e Desvio Padrão dos ITTC 

 JR M1 JR M2  

ITTC X±SD X±SD Z p 

Passes 9,60 ± 10,26 10,21 ±11,24 -,112 ,911 

Remates 0,16 ± 0,63 0,36 ± 0,96 -1,869 ,062 

Golos 0,05 ± 0,37 0,00 ± 0,00 -1,000 ,317 

Duração da fase ofensiva 32,31 ± 34,32 34,90 ± 37,72 -,293 ,769 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

3.1.3 ZFC  

Quanto a Carga interna, na FC, os dados obtidos, patentes no quadro 3.1.3 demonstram que 

também não existem nenhumas diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou 

seja p< 0,05,  como aconteceu na análise dos ITTI e ITTC, no entanto verificasse que a FC 

Média aumenta no JR M2, JR M1=171,20Bpm e  JR M2=175,30 , o valor de p= 0,444. 

Quadro 3.1.3-Média e Desvio Padrão da FCméd, FCmáx(Bpm) e do tempo (minutos ) 

passado em cada uma das 4 zonas de intensidade utilizadas por Hill-Hass et al. (2008) 

 JR M1 JR M2  

 X±SD X±SD t P 

FCméd 171,20±15,68 175,30±8,12 -,801 ,444 

FCmáx 187,90±6,59 191±6,41 -1,709 ,122 

Zona 1 ( <75%FC MÁX) 1,41 ± 2,42 1,36 ± 1,69 -,159 ,877 

Zona 2 (75-84,%FC MÁX) 3,01 ± 2,28 2,31 ± 1,85 -,970 ,357 

Zona 3 (85-89,%FC MÁX) 2,95 ± 2,21 3,34 ± 2,56 ,562 ,588 

Zona 4 (>90%FC MÁX) 4,63 ± 4,41 4,98 ± 3,58 ,293 ,776 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

3.1.4 PSE  

 Na análise da Carga interna, na PSE, os dados obtidos, patentes no quadro 3.1.4 demonstram 

que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p< 0,05,  

como aconteceu na análise da FC. Verificasse que a PSE que compreende valores num 

intervalo de 6 a 20 em que 6 representa “nada cansado” e 20 representa “extremamente 

cansado” (Borg 1998) no JR M1 o valor apresentado é de 14,17 e em JR M2 14,92 sendo o 

p=0,169. 

Quadro 3.1.4-Média e Desvio Padrão da PSE 

 

JR M1 JR M2 

 

 

X±SD X±SD T p 

PSE 14,17±1,64 14,92±1,17 -1,472 ,169 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
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3.1.5 DP em diferentes Velocidades  

Na análise das distâncias percorridas totais e parciais em diferentes zonas de velocidades, os 

dados alcançados, patentes no quadro 3.1.5. demonstram que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p< 0,05.Na zona V6-17,9-300,0Km/h. 

os metros percorridos são superiores no JR M2 em relação ao JR M1, ou seja , JR 

M1=77,51m e no JR M2=131,80m sendo p=0,026. Verificasse também que o total da 

distância percorrida é superior no JR M2, com o valor de M2=1499,6m e no JR 

M1=1461,99m sendo p=0,431. Na zona intermédia, zona V4 -15,9-300,0Km/h existem 

diferenças entre os JR, no JR M1=170,41 e JR M2=208,62 sendo p=0,052.   

Quadro 3.1.5-Média e Desvio Padrão da distância total percorrida e distâncias  

percorridas em diferentes zonas de velocidade e Hill Hass (2008) 

 JR M1 JR M2  

 X±SD X±SD t p 

Total da DP 1461,99±110,67 1499,66±179,16 ,824 ,431 

Z V1 - 0,0-6,9 km/h 479,84 ± 54,21 440,69 ± 70,90 -1,896 ,144 

Z V2 - 7,0-9,9 km/h 350,36±64,88 301,96±73,06 ,824 ,090 

Z V3 - 10,0-12,9 km/h 317,27 ± 66,96 339,64 ± 95,94 2,238 ,431 

Z V4 - 13,0-15,9 km/h 170,41 ± 57,52 208,62 ± 54,36 1,113 ,052 

Z V5 - 16,0-17,9 km/h 66,60 ± 26,65 76,95 ± 22,87 2,669 ,295 

Z V6 - 18,0-300,0 km/h 77,51 ± 39,36 131,80 ± 44,85 ,824 ,026* 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

Na observação do tempo (%) passado em cada uma das 6 zonas de velocidade, os dados 

obtidos, perceptíveis no quadro 3.1.5.1 demonstram que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois JR, na zona V4 -12,9-15,9 km/h o valor em JR M1=6,04% e em 

JR M2 7,24% sendo p=0,033. É visível também que na zona V6 17,9-300,0 km/h o valor em 

JR M1=1,94% é superior ao no JR M2= 3,85% sendo p=0,143. 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

Quadro  3.1.5.1-Média e Desvio Padrão do tempo (%) passado em cada uma das 6  

zonas de velocidade utilizadas por Hill-Hass et al. (2008) 

 

JR M1 JR M2 

 

 

X±SD X±SD T p 

Z V1 - 0,0-6,9 km/h 54,74 ± 5,96 52,13 ± 10,15 -1,004 ,342 

Z V2 - 7,0-9,9 km/h 21,03 ± 4,05 18,47 ± 4,30 -1,648 ,134 

Z V3 - 10,0-12,9 km/h 14,25±2,93 15,32 ± 4,13 ,932 ,375 

Z V4 - 13,0-15,9 km/h 6,04± 1,99 7,74 ± 2,06 2,522 ,033* 

Z V5 - 16,0-17,9 km/h 2,00 ± 0,80 2,49 ± 0,79 1,607 ,143 

Z V6 - 18,0-300,0 km/h 1,94 ± 0,98 3,85 ± 2,65 2,078 ,068 
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3.2 Efeitos da diminuição do número de jogadores   

Relativamente ao 2º objectivo, efeitos da diminuição do número de jogadores em indicadores 

Técnico-Tácticos (ITTI e ITTC), FC, distâncias percorridas totais e parciais e velocidades. 

Foram analisados dois JR, GR+6x6+GR e GR+4x4+GR no entanto a área foi mantida em 

225m² por jogador.       

3.2.1 ITTI 

Quanto aos ITTI os dados obtidos, explanados no quadro 3.2.1 demonstram que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p< 0,05, Estas diferenças 

estatisticamente significativas existem nos ITTI: contactos na bola, intervenções no jogo e 

tempo de posse de bola. O ITTI, contactos na bola, no JR GR+6x6+GR o valor é 30,88 e no 

JR GR+4x4+GR o valor é de 49,13, existe o aumento do nº de contactos na bola, nesta 

variável p =0,017. No ITTI, intervenções no jogo existiu também um aumento no JR 

GR+4x4+GR, sendo no JR GR+6x6+GR o valor de intervenções no jogo 15,63 e no JR 

GR+4x4+GR 21,13, nesta variável p=0,035. No tempo de posse de bola é evidente também 

que existiu um aumento do tempo de posse de bola no JR+4x4+GR, sendo o valor neste JR de 

37,20 e no JR GR+6x6+GR 19,83, p=0,017. No entanto existem também aumentos nas 

variáveis remates e golos no JR GR+4x4+GR apesar de não serem estatisticamente 

significativas.               

Quadro 3.2.1- Média e Desvio Padrão dos ITTI 

 
JR GR+6x6+GR JR GR+4x4+GR 

 
ITTI X±SD X±SD Z p 

Passes certos 11,13 ± 6,6 12,38 ± 2,45 -,564 ,573 

Passes errados 2,00 ± 1,31 1,88 ± 1,46 -,322 ,748 

Desarmes 0,50 ± 0,76 0,88 ± 0,99 -1,342 ,180 

Intercepções 1,38 ± 1,06 2,13,13 ± 2,17 -,962 ,336 

Remates 0,38 ± 0,52 1,25 ± 1,04 -1,823 ,068 

Golos 0,13 ± 0,35 0,75 ± 0,71 -1,890 ,059 

Nº contactos na bola 30,88 ± 16,92 49,13 ± 15,64 -2,380 ,017* 

Nº intervenções no jogo 15,63 ± 7,37 21,13 ± 5,51 -2,103 ,035* 

Tempo de posse de bola (seg) 19,83 ± 9,23 37,20 ± 16,26 -2,380 ,017* 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

3.2.2 ITTC 

Quanto aos ITTC, os dados obtidos expostos no quadro 3.2.2 demonstram que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p< 0,05, estas diferenças 

estatisticamente significativas existem nos ITTC: remates e golos. O ITTC, remates, no JR 
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GR+6x6+GR o valor é 0,16 e no JR GR+4x4+GR o valor é de 0,86, existe o aumento do nº de 

remates, nesta variável p =0,006. No ITTC, golos existiu também um aumento no JR 

GR+4x4+GR, sendo no JR GR+6x6+GR o valor de golos no JR 0,05 e no JR GR+4x4+GR 

0,27, nesta variável P=0,035. No entanto existem também aumentos nas variáveis passes e 

duração da fase ofensiva no JR GR+6x6+GR apesar de não serem estatisticamente 

significativas. 

Quadro 3.2.2- Média e Desvio Padrão dos ITTC 

 JR GR+6x6+G.R. JR GR+4x4+GR  

ITTC X±SD X±SD Z p 

Passes 9,60 ± 10,26 6,65 ± 5,83 -1,688 ,091 

Remates 0,16 ± 0,63 0,86 ± 1,06 -2,765 ,006* 

Golos 0,05 ± 0,37 0,27 ± 0,72 -2,111 ,035* 

Duração da fase ofensiva 32,31 ± 34,32 24,54 ± 17,91 -1,090 ,276 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

3.2.3 ZFC 

 Quanto à FC os dados obtidos, patentes no quadro 3.2.3, demonstram que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p< 0,05, no entanto é 

evidente que na zona 4 no JR GR+4x4+GR o valor é 7,12 sendo inferior o valor no JR 

GR+6x6+GR (5,12).  No JR GR+4x4+GR é visível também que o valor da FC Média 

aumenta.       

Quadro 3.2.3- Média e Desvio Padrão da FCméd, FCmáx (Bpm) e do tempo (minutos) passado 

em cada uma das 4 zonas de intensidade utilizadas por Hill-Hass et al. (2008) 

 JR GR+6x6+GR JR GR+4x4+GR  

 X±SD X±SD t p 

FCméd 172,88±5,79 174,00±13,71 ,174 ,867 

FCmáx 190,13±5,14 191,00±4,84 -,728 ,490 

Zona 1 ( <75%FC MÁX) 1,31 ± 2,47 1,31 ± 2,19 -,008 ,994 

Zona 2 (75-84,%FC MÁX) 2,81 ± 2,35 1,57 ± 1,58 1,746 ,124 

Zona 3 (85-89,%FC MÁX) 2,77 ± 2,34 2,00 ± 2,10 ,895 ,401 

Zona 4 (>90%FC MÁX) 5,12 ± 4,64 7,12 ± 3,85 -1,311 ,231 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

3.2.4 PSE 

Na análise da PSE, os dados obtidos, patentes no quadro 3.2.4 demonstram que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p< 0,05,  como aconteceu 
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na análise da FC. Verificasse que a PSE que compreende valores num intervalo de 6 a 20 em 

que 6 representa “nada cansado” e 20 representa “extremamente cansado” (Borg 1998) no JR 

GR+6x6+GR o valor apresentado é de 13,63 e em JR GR+4x4+GR 13,00 sendo o p=0,405 

Quadro 3.2.4-Média e Desvio Padrão da PSE 

 

JR GR+6x6+GR JR GR+4x4+GR 

 

 

X±SD X±SD t p 

PSE 13,63± 1,69 13,00± 1,77 ,886 ,405 

* Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

3.2.5 DP em diferentes Velocidades  

Na análise das distâncias percorridas totais e parciais em diferentes zonas de velocidades, os 

dados alcançados, patentes no quadro 3.2.5, demonstram que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois JR, ou seja p <0,05. Verificasse que o total da 

distância percorrida é superior no JR GR+6x6+GR, com o valor de JR+GRx6+GR=1469,75m 

e no JR GR+4x4+GR=1371,99m sendo p=0,020. Na zona 1-0,0-6,9 Km/h. a distância 

percorrida é inferior no JR GR+4x4+GR em relação ao JR GR+6x6+GR, ou seja , JR 

GR+6x6+GR=479,21m e no JR GR+4x4+GR=517,73m sendo P=0,02. Na zona intermédia 

verifica-se também diferenças estatisticamente significativas, zona V3 -10,0-12,9Km/h, no JR 

GR+6x6+GR=321,70m e JR GR+4x4+GR=273,48 sendo P=0,08. Na zona 6 -15,9-300,0 

Km/h., apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas a distância 

percorrida é inferior no JR GR+4x4+GR em relação ao JR GR+6x6+GR, ou seja, JR 

GR+6x6+GR=80,33m e no JR GR+4x4+GR=46,67m sendo P=0,053.  

Quadro 3.2.5-Média e Desvio Padrão da distância total percorrida e distâncias  

percorridas em diferentes zonas de velocidade e Hill-Hass  (2008) 

 JR GR+6x6+GR JR GR+4x4+GR  

 X±SD X±SD t p 

Total da DP 1469,75±81,71 1371±101,68 3,009 ,020* 

Z V1 - 0,0-6,9 km/h 479,21 ± 58,19 517,73 ± 51,51 -4,730 ,002* 

Z V2 - 7,0-9,9 km/h 347,59±71,87 299,94±57,11 1,989 ,087 

Z V3 - 10,0-12,9 km/h 321,70 ± 64,15 273,48 ± 62,50 3,653 ,008* 

Z V4 - 13,0-15,9 km/h 169,49 ± 40,73 173,60 ± 46,33 -,240 ,817 

Z V5 - 15,0-17,9 km/h 71,425 ± 22,60 59,64 ± 7,56 1,331 ,225 

Z V6 - 18,0-300,0 km/h 80,33 ± 38,85 46,76 ± 21,63 2,323 ,053 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

Na observação do tempo (%) passado em cada uma das 6 zonas de velocidade, os dados 

obtidos, perceptíveis no quadro 3.2.5.1 demonstram que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois JR, na Zona V1 -0,0-6,9km/h o valor em JR GR+6x6+GR 
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=54,53% sendo inferior ao JR GR+4x4+GR = 60,51%, p=0,008. É visível também que na 

zona V3 10,0-12,9 km/h o valor em JR GR+6x6+GR=14,46% é superior ao no JR 

GR+4x4+GR= 12,26% sendo p=0,008. 

Quadro3.2.5.1-Média e Desvio Padrão do tempo (%) passado em cada 

uma das 6 zonas de velocidade utilizadas por Hill-Hass et al. (2008) 

 JR GR+6x6+GR JR GR+4x4+GR  

 X±SD X±SD t P 

Z V1 - 0,0-6,9 km/h 54,53 ± 5,71 60,51 ± 6,40 -3,640 ,008* 

Z V2 - 7,0-9,9 km/h 20,85 ± 4,47 17,89 ± 3,38 2,034 ,081 

Z V3 - 10,0-12,9 km/h 14,46 ± 2,80 12,26±2,76 3,694 ,008* 

Z V4 - 13,0-15,9 km/h 6,03±1,41 6,18±1,62 -,256 ,805 

Z V5 - 16,0-17,9 km/h 2,19 ± 0,87 1,86 ± 0,67 1,197 ,270 

Z V6 - 18,0-300,0 km/h 2,00 ± 0,96 1,30 ± 0,63 2,179 ,066 

*Diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 

 

 

 



ALVES, A. 26 

  

4.Discussão  

O presente estudo via determinar e comparar os efeitos que o processo de aprendizagem e a 

redução do número de jogadores, tem sobre as Acções Técnico-Tácticas, FC, PSE, DP e 

velocidades. Os JR caracterizam-se por integrarem um número de jogadores e espaço 

adequados, isto é, comportam número menor de jogadores permitindo a continuidade das 

acções, assim como o domínio perceptivo no aumento da frequência dos contactos nas bolas 

de cada jogador. (Vasques, 2005). Este tipo de jogos foi idealizado para desenvolver as 

habilidades técnicas, a leitura táctica e a tomada de decisão. São frequentemente jogados com 

várias bolas em torno do campo para assegurar a continuidade do jogo ( Gabbett & Mulvey , 

2008; Owen, 2004). A presença de bola durante os jogos reduzidos permite uma melhoria 

Técnico-Táctica aliada a motivação dos jogadores (Dellal et al, 2008). A avaliação dos 

indicadores das acções técnicas de diferentes JR surge, assim, um aspecto fundamental a ter 

em consideração (Nunes, 2010). Neste sentido, os ITTI e os ITTC foram avaliados de forma 

metódica. 

Neste primeira fase da discussão vamos analisar os efeitos que o processo de aprendizagem 

tem sobre as acções Técnico-Tácticas, FC, PSE, DP em diferentes velocidades entre o JR M1 

e o JR M2, houve uma diferença temporal onde ocorreu a aprendizagem do jogo. 

Após análise do ITTI (Quadro 3.1.1) no JR M1 e JR M2, não existem diferenças significativas 

(p <0,05). Verificou-se, no entanto, que após a abordagem do módulo de futebol existe um 

aumento do tempo de posse de bola, remates, intercepções e passes certos (Quadro 3.3.1) em 

contrapartida reduziram os desarmes, golos, contactos na bola e intervenções no jogo (Quadro 

3.1.1). Contudo, podemos afirmar que estes dados não foram significativos em virtude que o 

JDC I (futebol) teve como objectivo desenvolver competências no âmbito da modalidade, de 

forma a atingirem competências como: ler e interpretar o jogo, conhecer a análise sistemática 

do jogo e conceptualizar e operacionalizar exercícios de ensino/treino do jogo e não a 

melhoria técnico-táctico de uma forma sistemática. Da mesma forma a população alva tem ou 

teve um percurso na sua formação desportiva na área de futebol, com uma média de 

experiência na prática de futebol de 7,79 anos de prática, experiência que se demonstra de 

extrema importância para a inexistência de diferenças estatisticamente significativas nos ITTI.  

Reportando-nos à análise dos ITTC (Quadro 3.1.2) no JR M1 e JR M2 contactasse que não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p <0,05). Verificou-se, no entanto, um 
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aumento do número de passes, remates e duração da fase ofensiva. Através destes dados, 

podemos vislumbrar alguns efeitos do processo de aprendizagem que ocorreram nas aulas. 

Estes valores foram fruto de uma melhor organização colectiva ou melhor leitura e 

interpretação do jogo. Neste contexto, Tavares (2003) já tinha demonstrado que a repetição 

sistemática e habitual dos mesmos gestos, comportamentos, hábitos e atitudes pressupõe que 

ao longo do tempo que um jogador se torne mais eficiente, mais produtivo na repetição desses 

gestos. 

A FC como indicador de carga interna constitui uma importante fonte para localizar com 

maior sucesso a zona de impacto fisiológico de carga de treino, dependendo de algumas 

condições de realização (Lima, 2010). Como refere Bangsho (1994), alguns factores que 

podem afectar a intensidade de execução do exercício, nomeadamente a motivação, execução 

técnica do indivíduo, condições de prática (terreno de jogo, temperatura) e se a sua atenção é 

focalizada para o esforço. Na análise da FC (Quadro 3.1.3) podemos verificar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) apurasse, no entanto, que a FCméd aumenta 

no JR M2 (JR M1=86,5% e JR M2= 88,4%) bem como o tempo (minutos) passado na Zona 4 

(> 90% da FCmáx). Os JR solicitam respostas fisiológicas ao nível FC em torno dos 90-95% da 

FCmáx, estas intensidades de treino levam um atleta a melhorar a sua condição aeróbica e a sua 

performance física durante o JR (Kelly & Drust 2008). Na análise da PSE (Quadro 3.1.4) é 

possível verificar que os resultados foram de encontro aos resultados encontrados na análise 

da FC, não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (JR M1 

e JR M2) apesar de existir também um aumento da PSE no JR M2. Admite-se, assim, a PSE 

como o indicador válido na quantificação de intensidade de treino. Segundo Rampinini et al. 

(2008), o valor assumido da PSE de um jogador assume-se como um método alternativo 

simples, válido e eficaz para a quantificação do tempo de intensidade de treino. 

Na análise das distâncias percorridas em diferentes velocidades (Quadro 3.1.5) é possível 

verificar que houve um aumento do total da distância percorrida no JR M2 em relação ao JR 

M1, apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas. É verificável também, 

com diferenças estatisticamente significativas, que na zona V6-18-300,0 km/h as distâncias 

percorridas nesta velocidade são superiores no JR M2 (JR M1=77,51 e JR M2=131,80). Este 

facto deve-se aos jogadores estarem já familiarizados com o estudo e também pelo espaço 

temporal entre o JR M1 e JR M2, por sua vez durante este período de tempo, os jogadores 

foram confrontados com diversas situações de jogo na abordagem do módulo de futebol, 

tendo este aumentado as suas capacidades físicas. No Quadro 3.1.5.1, o tempo (%) passado 
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em cada uma das 6 zonas de velocidade utilizadas por Hill-Hass et al. (2008), constatámos 

que mais de metade do tempo (%) é passado na zona V1-0,0-6,9 km/h, 54,74% no JR M1 e 

52,13% no JR M2. No mesmo quadro verificámos que na zona V4-13-15,9 km/h existem 

diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre o JRM1 e JR M2, os valores de JR 

M1 são inferiores e podemos também verificar que as últimas 3 zonas de velocidade 

(zV4,zV5,zV6)  existe uma constante de aumento no JR M2 em relação ao JR M1, este facto 

pode ter sido originado pela melhoria das capacidades físicas ou como refere Bangsbo (1994), 

alguns factores que podem afectar a intensidade da execução do exercício, nomeadamente a 

motivação execução técnica do indivíduo, condições de prática (terreno de jogo e clima) e se 

a sua atenção é focalizada para o esforço. 

Nesta segunda fase da discussão, foram analisados os efeitos que a redução do número de 

jogadores tem sobre as Acções Técnico-Tácticas , FC, PSE, DP em diferentes Velocidades 

entre o JR GR+6x6+GR e o JR GR+4x4+GR. Cintado Rampinini et al. (2007), a inclusão de 

atividades específicas do jogo como o passe, cabeceamento, tackle , etc. nos JR torna o 

estímulo de treino mais específico relativamente as exigências do jogo. Neste sentido, os ITTI 

(Quadro 3.2.1) e os ITTC (Quadro3.2.2) foram avaliados, durante 12 minutos de duração 

(cada JR), através da frequência de realização de várias acções de jogo e através da contagem 

do tempo de posse de bola. Os ITTI recolhidos ilustram que o JR GR+4x4+GR requer dos 

jogadores um aumento de passes certos, desarmes, intercepções, remates, golos, contactos na 

bola, intervenções no jogo e no tempo de posse de bola individual (segundos). Destes ITTI 

citados existem diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)  em : contactos na bola, 

intervenções no jogo e tempo de posse de bola (Quadro 3.2.1). Os ITTC (Quadro 3.2.2) 

analisados demonstram que no JR GR+4x4+GR houve um aumento de remates e golos, nos 

ITTC existem diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). Estes dados são, de uma 

forma geral, concordantes com a informação recolhida por Lima (2010) e Kelly e Drust 

(2008). Nesta linha de estudo demonstram que a redução do número de jogadores , mantendo 

uma proporcionalidade de dimensão de campo, a especificidade de método de treino 

possibilita uma maior inter-acção jogadores/bola, recriando uma vivência muito mais próxima 

à do jogo formal.  Jones & Drust (2007) e Katis e Kellis (2009) verificam que, a redução do 

número de jogadores e do espaço de jogo, provocam um aumento significativo da ocorrência 

dos indicadores Técnico-Tácticos. Os resultados encontrados neste estudo não deixam 

dúvidas que a utilização do JR GR+4x4+GR proporcionou aos jogadores uma maior inter-

acção jogador/bola. (Quadro 3.2.1 e 3.2.2). 



ALVES, A. 29 

  

Na análise da FC, o quadro 3.2.3 expõe os resultados da FCméd (bpm), FCmáx e do tempo 

(minutos) passado em cada uma das 4 zonas de intensidade utilizadas por Hill-Hass et al. 

(2008). De uma forma geral não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois JR em análise, no entanto podemos destacar o facto de que a FCméd, FCmáx bem como a 

zona de intensidade 4 reflecte um aumento no JR GR+4x4+GR (Quadro 3.2.3). No entanto, 

este estudo não suporta empiricamente os resultados dos estudos realizados nesta temática que 

demonstram que situações de jogo reduzido com um menor número de jogadores conduzem a 

valores na FC significativamente maiores, quando comparados com situações de jogo 

reduzido com um número maior de jogadores. (Rampinini et al., 2006; Hill-Hass et al., 

2008b; Duarte et al., 2009; Lima, 2010). Este estudo suporta os resultados alcançados por 

Hill-Hass et al.(2008a), alterações no formato do jogo (2x2, 4x4 e 6x6) não afectam a FC.  

A PSE (Quadro 3.2.4) confirma os resultados encontrados na análise da FC, não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre o JR GR+6x6+GR e o JR GR+4x4+GR, 

conforme os resultados obtidos na análise dos efeitos dos JR no processo de aprendizagem 

apresentados anteriormente (Quadro 3.1.4), Citando Rampinini et al. (2008) o valor assumido 

da PSE de um jogador assume-se como um método alternativo simples, valido e eficaz para 

quantificação do tempo de intensidade de treino.  

Na observação das DP em diferentes velocidades (Quadro 3.2.5) é perceptível que o total da 

distância percorrida é superior no JR GR+6x6+GR, apresentando diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05). Na zona V1 (0,0-6,9km/h), Zona V3 (10,0-12,9km/h) e zona V6 

(15,9-300km/) também foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p <0,05), 

sendo que quanto maior o formato de jogo maior a distância parcial percorrida em cada uma 

destas zonas. Os dados alcançados neste estudo estão de acordo com os dados obtidos por 

Hill-Hass et al., (2008a,2008b) em que alterações no formato do jogo (2x2, 4x4 e 6x6) 

afectam o total de distâncias percorridas, sendo que quanto maior o formato de jogo maior a 

distância total percorrida. 

Na observação do tempo (%) passado em cada uma das 6 zonas de velocidade, os dados 

obtidos (Quadro 3.2.5.1) demonstram que existem diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) entre os dois JR, na zona V1(0,0-6,9km/h) e na zona V3(10,0-12,9km/h). Verifica-se 

que os jogadores na Zona V1 (0,0-6,9km/h) passam mais tempo (%) no JR GR+4x4+GR do 

que no JR GR+6x6+GR. Na outra zona onde encontramos diferenças significativas, Zona 

V3(10,0-12,9km/h) os resultados são contraditórios e os jogadores no JR GR+4x4+GR 
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passam menos tempo (%) do que no JR GR+6x6+GR. Posto isto, podemos deduzir que à 

variável velocidade apresenta valores significativamente superiores na situação de JR 

GR+6x6+GR comparativamente o JR GR+4x4+GR, os dados expressam um aumento da 

velocidade de execução na realização das acções de jogo, o que traduz de certa forma que os 

jogadores tiveram de aumentar a sua velocidade de jogo contrariamente ao esperado mas 

quando relacionamos o tempo (%) passado em cada velocidade com a FC (Quadro 3.2.3) 

constatamos que o tempo passado na zona 4 (> 90% FCmáx é superior no JR GR+4x4+GR, no 

entanto isto não se traduz em maior distância percorrida (Quadro 3.2.5) nem em tempo (%) 

passado em velocidades superiores (Quadro 3.2.5.1). Estes dados atestam a hipótese que 

apesar de o JR GR+4x4+GR, em alguns momentos, ter uma intensidade superior teve varias 

quebras não se demonstrando como um exercício consistente. O tempo utilizado no JR 

GR+4x4+GR (12 minutos) parece ter sido exagerado.  

Estes dados afiguram-se de extrema importância para o treino/aula, sabendo que os JR 

permitem um aumento das cargas internas (FC) e cargas externas (ITTI, ITTC e velocidades 

superiores) em relação ao jogo formal. O JR GR+4x4+GR comparativamente ao JR 

GR+6x6+GR poderá dar maiores garantias no ensino do jogo havendo resultados no imediato 

nos ITTI e ITTC. Os JR provocam exigências fisiológicas elevadas, muito semelhantes as 

solicitadas pelo jogo formal.         
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5.1 Conclusões 

Através do estudo realizado, pretende-se avaliar os efeitos do processo de aprendizagem e a 

redução do número de jogadores teve tem sobre as Acções Técnico-Tácticas, FC, PSE, DP em 

diferentes velocidades em alunos, universitários do género masculino e experientes. 

Os efeitos do processo de aprendizagem tiveram as seguintes conclusões: 

 Não existem diferenças estatisticamente significativas nos ITTI e ITTC, no entanto 

podemos vislumbrar alguns efeitos do processo de aprendizagem como melhor 

organização colectiva, melhor leitura e interpretação do jogo. 

 Não existem diferenças estatisticamente significativas na carga interna (FC) e o valor 

assumido pelo PSE assume-se como um método alternativo valido, pois verifica os 

resultados alcançados na análise da FC. 

 O tempo superior passado (%) na zona de velocidade V6 (18,0-300,0km/h) obtida no 

JR M2 comparativamente ao JR M1, expressam um aumento da velocidade de 

execução na realização das acções do JR, consequentemente uma melhoria nos 

aspectos físicos. 

Os efeitos da redução do número de jogadores emergem as seguintes conclusões: 

 Uma maior participação directa no jogo, atestado pelo aumento dos ITTI: contactos na 

bola, intervenções no jogo e tempo de posse de bola individual; aumento dos ITTC: 

duração da fase ofensiva.  

 Uma maior possibilidade de concretização confirmada pela realização de um maior 

número do ITTC: remates.  

 A criação de um ambiente extraordinariamente motivador é mais adequada para a 

promoção da aprendizagem do jogo. 

 Não existem diferenças estatisticamente significativas na carga interna (FC) e o valor 

assumido pelo PSE assume-se como um método alternativo valido, pois verifica os 

resultados alcançados na análise da FC. 

 Alterações no formato do jogo GR+4x4+GR e GR+6x6+GR afectam o total de 

distâncias percorridas, sendo que quanto maior o formato de jogo maior a distância 

total percorrida. 

 Os dados expressam que quanto maior o formato de jogo maior a velocidade de 

execução na realização das acções de jogo, o que traduz de certa forma que os 

jogadores tiveram de aumentar a sua velocidade de jogo. Estes dados atestam a 

hipótese que apesar de o JR GR+4x4+GR, em alguns momentos, ter uma intensidade 
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superior (FC) teve várias quebras não se demonstrando como um exercício 

consistente. O tempo utilizado no JR GR+4x4+GR (12 minutos) parece ter sido 

exagerado. 

5.2 Considerações finais   

Os resultados observados sugerem que a forma jogada GR+4x4+GR, quando especificamente 

aplicada no treino, possibilita trabalhar diferentes intensidades, enquanto a forma jogada 

GR+6x6+GR nos permite trabalhar a uma intensidade constante. Os jogos reduzidos são 

actividades que oferecem um estímulo multi-componente e mais eficaz, podendo ser 

trabalhados, especialmente na pré-temporada, visto que permite trabalhar a resistência 

específica do jogo, assim como outros skills, inerentes à modalidade em questão.  

As actividades que incluem um número inferior de atletas promovem um treino/ aula mais 

produtivo nas Acções Técnico-Tácticas, mantendo um elevado nível de intensidade 

cardiovascular. Por sua vez, áreas superiores de jogo com um elevado número de jogadores 

promovem um maior despendido de tempo a correr em função da bola, mas com um reduzido 

número de contactos na mesma e consequentemente menor motivação por não estarem 

envolvidos no jogo (sobre a bola e/ou interagindo com o seu portador), factor este 

determinante num processo de aprendizagem. 

Assim, do ponto de vista pedagógico-didáctico, os JR garantem um maior número de 

interacções entre diferentes elementos do jogo e uma maior motivação, constituindo estes 

factos como um dado importante para o processo de aprendizagem e a consolidação da 

mesma.                     
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7.Anexo-A 

Escala de Percepção subjectiva do Esforço - Escala de Borg 

Gunnar Borg , (1985;1998) 

Número 

(Tabela Original – X 10=bpm) 
Intensidade do Esforço percebido 

6 Nenhum Esforço 

7 Extremamente Leve 

8  

9 Muito Leve 

10  

11 Leve 

12  

13 Moderado/ Um pouco intenso 

14  

15 Forte/intenso 

16  

17 Muito Forte/Muito intenso 

18  

19 Extremamente Forte 

20 Esforço Máximo 

  

“Durante o exercício vai tentar avaliar a sua percepção de esforço. Tente avaliar a sensação de 

esforço o mais honestamente possível. Não subestime nem lhe atribua valores exagerados. 

Observe a escala e a respectiva legenda, decida o que descreve melhor o seu nível de esforço 

e corresponda essa descrição ao valor da escala. Para alguns indivíduos este poderá ser o 

exercício mais vigoroso alguma vez vivenciado. O valor deve expressar uma combinação do 

esforço e da fadiga total.” 
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