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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi o de verificar os efeitos do processo de ensino-aprendizagem do 

módulo de futebol e o efeito do encorajamento do treinador em jogos reduzidos (GR+6x6+GR), 

nas variáveis dependentes: Indicadores Técnico-Tácticos (ITTC e ITTI), Zonas de FC e 

Distâncias Percorridas. A amostra foi de catorze alunos masculinos (idade 21,79 ± 3,14 anos; 

altura 1,76 ± 0,07 m; peso 73,86 ± 8,16 kg; IMC 23,74 ± 1,65; anos de prática 6,36 ± 5,09), do 

2º ano do Curso de Educação Física e Desporto Escolar da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Todos os alunos participaram nas três situações de jogo reduzido. Através de 

captação de imagens foi caracterizado o comportamento técnico-táctico individual e coletivo. 

Através do GPS Sport System SPI Pro foi realizada a medição da FC e DP nos jogos reduzidos. 

Na análise dos dados recorremos aos procedimentos da estatística descritiva e ao teste não 

paramétrico de “Wilcoxon” para os dados técnico-tácticos e ao teste paramétrico “T-Test” na 

análise da FC e DP. Para o tratamento dos dados utilizamos o software SPSS versão 17.0 e o 

nível de significância de p <0,05. 

Referente aos efeitos do processo de ensino-aprendizagem do módulo de futebol (JR1 e JR2), 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas relativamente a valores médios obtidos 

nos ITTI, particularmente no Número de Vezes de Bola no Ponta de Lança. Em relação ao efeito 

do encorajamento do treinador (JR2 e JR3), verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas relativamente a valores médios obtidos nos ITTC, particularmente no Número de 

Passes. Verificámos também diferenças nos ITTI, quanto ao Número de Vezes de Bola no Ponta 

de Lança e Número de Cruzamentos sem Golo. Relativamente à DP e FC em nenhum dos casos 

existem diferenças estatisticamente significativas.  

Conclui-se assim, embora sem resultados muito expressivos que o processo ensino-

aprendizagem e o efeito do encorajamento do treinador no jogo desenvolvem melhorias na 

interpretação do jogo por parte dos jogadores. 

 

Palavras-Chave: futebol, jogos reduzidos, ensino-aprendizagem, encorajamento, indicadores 

técnico-tácticos, frequência cardíaca, distância percorrida. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the effects of the teaching-learning module and the 

effect of encouraging football coach in small sided games (GR+6 x 6 + GR), the dependent 

variables: Indicators Technical-Tactical (ITTI and ITTC), HR zones and distances. 

The sample was fourteen male students (age 21.79 ± 3.14 years, height 1.76 ± 0.07 m, weight 

73.86 ± 8.16 kg, BMI 23.74 ± 1.65, years of practice 6.36 ± 5.09), the 2nd year of the Course of 

Physical Education and Sports School of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro. All 

students participated in the three small sided games situations. By capturing images was 

characterized technical-tactical behavior individually and collectively. Through the SPI Pro GPS 

Sport System was performed to measure the FC and SD in small sided games. In the date 

analysis we used the procedures of descriptive statistics and nonparametric "Wilcoxon" for the 

date technical-tactical and parametric test "T-Test" in the analysis of HR and DP. For date 

processing we used the SPSS software version 17.0 and a significance level of p <0.05. 

Related to the effects of the teaching-learning module football (JR1 and JR2), there were 

statistically significant differences with respect to values obtained in ITTI, particularly in the 

number of times the Ball Striker. Regarding the effect of encouraging coach (JR2 and JR3), 

there were statistically significant differences with respect to values obtained in the ITTC, 

particularly in the Number of Passes and ITTI, as the number of times the ball Striker and 

Number intersections without Goal. Regarding the DP and HR in neither case are any 

statistically significant differences. 

It follows, though not very impressive results that the teaching-learning process and the effect of 

encouraging coach in the game develop improvements in the interpretation of the game by 

players. 

 

 Keywords: football, small sided games, teaching-learning, encouragement, technical and 

tactical indicators, heart rate, distance traveled. 
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1.- Introdução 
 

Os Jogos Desportivos Coletivos (JDC) caracterizam-se pela aciclicidade técnica, 

solicitações morfológico-funcionais diversas e intensa atividade psíquica, num contexto 

permanentemente variável, de cooperação-oposição (Costa; Garganta; Fonseca; Botelho, 2002).  

Maças e Brito (2005) caracterizam-nos pelas relações de oposição e de cooperação que 

promovem, onde o apelo à capacidade de decisão dos seus intervenientes é uma constante. 

O desenvolvimento do desporto é uma das actividades humanas com maior expressão à 

escala global, sendo o futebol uma atividade cujas origens se perdem no tempo e que desde 

sempre exerceu grande atração e entusiasmo naqueles que se envolviam na sua prática (Maças, 

2006), colocando-se na ponta da pirâmide desportiva (Bezerra, 2001), considerado o JDC mais 

imprevisível e aleatório, características que resultam do envolvimento aberto, do elevado 

número de jogadores e da dimensão do espaço de jogo, bem como da duração do tempo de jogo 

(Costa; Garganta; Fonseca; Botelho, 2002). 

Na opinião de Castelo (1996, p.3), o jogo de futebol na atualidade é, indiscutivelmente a 

modalidade desportiva de maior impacto na sociedade, sendo resultado da sua popularidade e da 

sua universalidade.  

A importância e a dimensão que o futebol atingiu ao longo dos tempos levaram 

treinadores, técnicos e profissionais de diferentes áreas científicas a desenvolver as suas 

investigações no domínio das modalidades coletivas, nomeadamente no Futebol (Hill-Haas et 

al., 2009; Dellal et al., 2008; Rampinini et al., 2007). 

Maças e Brito (2005) defendem que no jogo, os aspetos de destaque e de avaliação serão 

sempre as manifestações observáveis do comportamento motor (técnica) e, naturalmente o 

significado dessa conduta (táctica). De todas as atividades desportivas é nos JDC que a táctica 

adquire o seu mais alto nível de expressão (Costa; Garganta; Fonseca; Botelho, 2002).  

Esta matéria assume uma importância ainda maior no trabalho realizado com jovens 

jogadores, porque é fundamental que, desde os primeiros momentos de aprendizagem do jogo, 

estes assimilem um conjunto de princípios tácticos para melhor responderem às solicitações que 

o jogo lhes coloca (Maças e Brito, 2005). 

No âmbito do processo ensino-aprendizagem devemos propor aos atletas, um tipo de 

jogo simples, de fácil compreensão e realização, recorrendo-se a um menor número de atletas 

envolvidos no jogo, um menor espaço de jogo, que permita uma melhor visualização das linhas 

de força (bola, campo, adversários e colegas de equipa) e aumentar os contactos com a bola, 
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diversificando os vários tipos de contacto, admitindo também uma melhor continuidade às ações 

e otimizando as hipóteses de concretização (Garganta, 2000).  

Garganta (1998) defende que no sentido de favorecer uma maior assimilação e 

desenvolvimento dos elementos técnico-tácticos individuais e coletivos é fundamental a 

decomposição do jogo, respeitando as unidades funcionais, mas com situações de aprendizagem 

de complexidade crescente, passando a evolução do desporto hoje por uma simbiose quase 

perfeita entre a competição e o espectáculo (Bezerra, 2001). 

As dificuldades surgem nas metodologias utilizadas para abordagem destas modalidades, 

nomeadamente na construção e aplicação dos exercícios para o ensino do conhecimento do jogo. 

O enfoque colocado nos exercícios continua a ser centrado nas execuções técnicas dos jogadores 

e não nas tarefas de decisão, a que estes estão sujeitos quando jogam (Maças e Brito, 2005). 

Desta forma, surgiu a necessidade de encontrar durante o processo de treino, exercícios 

semelhantes ao próprio jogo de futebol, expondo aos jogadores as situações que irão encontrar 

durante a competição (Dellal et al., 2008; Owen, 2004).   

A escolha criteriosa dos exercícios de treino pode constituir um instrumento eficaz, 

sendo para Bezerra (2001) a unidade de treino e o exercício de treino alvo de adaptação às 

exigências do novo futebol. 

O exercício de treino de futebol abandonou assim de forma evidente o conteúdo geral 

que tinha sobretudo na vertente física, a qual seguia de perto o exercício de treino de atletismo e 

passou a ser o exercício integrado. Um exercício de competição, além de se realizar de acordo 

com a motricidade e regras da disciplina específica, incluindo todos os elementos e variações do 

movimento específico do jogo, deverá ser executado com igual velocidade, amplitude e 

intensidade à situação de competição (Bezerra, 2001). 

Como forma de combater essa necessidade, Hill-Hass et al. (2011) defende a formação 

dos Jogos Reduzidos (JR) como um método de condicionamento alternativo para os jogadores 

de futebol. Os JR permitem a simulação de movimentos padrão das modalidades desportivas 

coletivas, enquanto mantêm uma atmosfera competitiva na qual os atletas devem agir sob 

pressão e fadiga (Gabbett & Mulvey, 2008). 

A utilização dos JR como método de treino vem, ainda, contornar o grande problema da 

falta de tempo com que muitas vezes os treinadores se deparam para desenvolver estas 

capacidades nos seus jogadores (Jones & Drust, 2007; Mallo & Navarro, 2008; Impellizzeri et 

al., 2007). 
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Os JR são utilizados nas sessões de treino com o objetivo de construir e desenvolver a 

resposta táctica ofensiva e defensiva dos jogadores em interacção (Figueira, 2009), permitindo 

uma relevante e pertinente intervenção por parte do professor/treinador (Garganta, 1998). 

Os JR são jogados em áreas modificadas, campo reduzido, muitas vezes usando regras 

adaptadas e envolvendo um número menor de jogadores comparativamente com jogos de 

futebol tradicionais (Hill-Haas et al., 2011). Essas alterações diminuem o tempo de tomada de 

decisão e aumentam a intensidade do esforço (distancias percorridas e número de execuções de 

acções técnicas por jogador) relativamente a outras formas de jogo. Estas formas jogadas estão 

implementadas em clubes de futebol em todo o mundo e sustentam muitos programas de 

desenvolvimento do futebol juvenil (Hill-Haas et al., 2011). 

Para que haja um uso correto dos jogos reduzidos, é necessário um melhor conhecimento 

acerca das respostas fisiológicas, percetuais e técnico-tácticas (Hill-Haas et al., 2008) 

Um dos mais recentes desenvolvimentos do treino de jogadores de futebol é o aumento 

da utilização dos JR como uma ferramenta específica do treino, no entanto, ter em atenção as 

escolhas das características e regras utilizadas, uma vez que os constrangimentos utilizados 

podem influenciar de forma determinante a atividade dos jogadores (Rampinini et al., 2007). 

Este tipo de jogos foi idealizado para desenvolver as habilidades técnicas, a leitura 

táctica e capacidade de decisão sendo frequentemente jogados com várias bolas em torno do 

campo para assegurar a continuidade do jogo (Gabbett & Mulvey, 2008; Owen, 2004). A 

presença da bola durante os JR permite uma melhoria técnico-táctica significativa, aliada a uma 

maior motivação dos jogadores (Dellal et al., 2008).   

Hill-Haas et al. (2011) considera que os JR no futebol têm muitas vantagens práticas que 

levaram à sua popularidade como uma modalidade de formação no futebol em todas as idades e 

níveis. 

A grande parte da investigação está centrada nos aspetos fisiológicos do jogo e procura 

verificar a influência que a utilização dos JR tem ao nível da carga interna dos jogadores (Jones 

& Drust, 2007; Little & Williams, 2007; Rampinini et al., 2007; Sampaio et al., 2007; Hill-Haas 

et al., 2009; Hill-Haas et al., 2010). 

Segundo Dellal et al. (2008) e Hill-Haas et al. (2008), vários estudos referem que a 

alteração das características do jogo, tais como a área de jogo, o número de jogadores, as regras, 

o número e duração das séries, a duração total da sessão e a presença de guarda-redes implica 

uma mudança no impacto fisiológico, como é o caso da FC.     

Para um melhor controlo da intensidade do esforço, o recurso à monitorização da FC tem 

sido muito utilizada em futebol, apesar de ser um método de avaliação da intensidade do esforço 
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indireto. Vários estudos reforçam o sucesso da monitorização da FC no futebol (Mombaerts, 

1996; Bangsbo, 1997; Soares, 2000).   

Dellal et al. (2008) menciona que a principal dificuldade durante os JR é o controlo da 

atividade dos jogadores, uma vez que a escolha do número de jogadores, a presença ou não do 

guarda-redes e as instruções do jogo, afeta as respostas da FC. Existem também grandes 

diferenças individuais nas exigências físicas dos jogadores, em parte relacionadas com a sua 

posição na equipa (Bangsbo et al., 2006). 

Muitos outros fatores podem afetar a resposta da FC para além dos já referidos, entre os 

quais, a temperatura ambiente, a idade, a condição física, a massa muscular solicitada, a 

ansiedade, a desidratação, a altitude, o intervalo entre a refeição e o exercício, a duração e o tipo 

de exercício realizado. Assim sendo, e tendo em conta todos os fatores anteriormente referidos, 

é provável que a frequência cardíaca medida durante um jogo/treino seja por estimativa 

(Bangsbo et al., 2006). 

Durante um jogo de futebol, tanto atletas como amigos, apresentam grandes variações no 

ritmo dos batimentos cardíacos (Araújo, 2010), comprovando o futebol como um desporto 

intermitente em que o tratamento aeróbio é altamente tributado, com a média e pico da 

frequência cardíaca entre os 85 e 98% dos valores máximos, respetivamente (Bangsbo et al., 

2006). 

Estudos efetuados em jogadores adultos apontam para uma melhoria do rendimento, 

nomeadamente da aptidão aeróbia com a utilização de JR, com solicitações na ordem dos 90-

95% da Frequência Cardíaca Máxima (FCmax) (Impellizzeri et al., 2007; Jones & Drust, 2007; 

Rampinini et al., 2007). 

Outros estudos desenvolvidos na área da fisiologia referem a FC como medida válida 

para aferir a intensidade do exercício em futebol (Coutts, 2009; Hill-Haas et al., 2011). 

Existem casos em que a intensidade do exercício varia muito, como ao jogar futebol, 

dançar ou lutar judo. Nessas situações, a frequência cardíaca comporta-se de modo similar, 

variando de acordo com a intensidade do esforço. Registando a frequência cardíaca de jogadores 

durante uma partida de futebol, observa-se que, nos momentos mais disputados, atingem por 

alguns instantes valores muito próximos da frequência cardíaca máxima obtida em testes de 

exercício no laboratório (Araújo, 2010). 

No futebol impera, sobretudo, um espírito conservador, que não facilita o caminho às 

aventuras de exploração de novos rumos, mas também é verdade que não deixa de estar sujeito 

aos sinais do tempo (Maças, 2006). 
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Nas últimas décadas, aumentou de forma considerável o número de estudos realizados 

no âmbito da observação e análise de jogo.  

O estudo do jogo a partir da observação do comportamento dos jogadores e das equipas 

não é recente, tendo emergido a par com os imperativos da especialização, no âmbito da 

prestação desportiva (Garganta, 2001). 

Esta avaliação é dificultada pela interdependência dos comportamentos e pelas 

particularidades próprias dos JDC, que levaram à construção e utilização de vários sistemas de 

observação neste últimos anos (Maças, 1997). 

Com o intuito de proceder à caracterização da atividade desenvolvida pelos jogadores e 

as equipas durante as partidas, os especialistas focalizaram, inicialmente, os seus estudos na 

atividade física imposta aos jogadores, nomeadamente no que respeita às distâncias percorridas 

(Garganta 2001), assim e dispondo de meios e métodos aperfeiçoados ao longo dos anos, 

treinadores e investigadores procuram aceder à informação veiculada através da análise do jogo 

e nela procuram benefícios para aumentarem os conhecimentos acerca do jogo e melhorarem a 

qualidade da prestação desportiva dos jogadores e das equipas (Garganta, 2001). 

Os estudos desenvolvidos sobre a análise do movimento são mais escassos do que 

aqueles que são encontrados na área da fisiologia do esforço, mas os existentes procuram 

observar os efeitos dos JR nas componentes cinemáticas do treino, nomeadamente nas distâncias 

e velocidades percorridas. Alguns investigadores têm desenvolvido as suas investigações nesta 

área procurando analisar e compreender as caraterísticas e comportamentos dos jogadores ao 

nível das suas movimentações em campo (Caixinha et al., 2004; Jones & Drust, 2007; Mallo & 

Navarro, 2008; Hill-Haas et al., 2009). 

Para Garganta (2001), o processo de recolha, coleção, tratamento e análise dos dados 

obtidos a partir da observação do jogo, assume-se como um aspeto cada vez mais importante na 

procura da otimização do rendimento dos jogadores e das equipas. Neste sentido através dos 

denominados sistemas de observação, os especialistas procuram desenvolver instrumentos e 

métodos que lhes permitam reunir informação substantiva sobre partidas. 

Na presente investigação foi aplicado o Método de Coerver em todas as aulas durante a 

parte inicial (aquecimento). 

 Um dos principais objetivos do Método de Coerver é o de incrementar um programa de 

desenvolvimento técnico para jovens jogadores de futebol, tornando-os confiantes e criativos, 

maximizando o desenvolvimento de cada jogador, não descurando o aspeto social, tal como o 

desportivismo e respeito, além de promover sempre uma boa atitude para treinar e jogar. O 

Método de Coerver é considerado o método de treino técnico número um no mundo. 
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Este método proporciona situações de jogo em que intervêm pequenos grupos de 

jogadores. 

De acordo com a filosofia de Coerver, a repetição dos exercícios e movimentos levará a 

uma mecanização dos mesmos que permitirá aos jogadores recorrer a estes de forma automática 

em situações de jogo, mesmo quando sob pressão adversária. A melhoria da técnica individual 

de cada jogador é encarar como fundamental para a melhoria do jogo coletivo, dotando os 

componentes de cada equipa de mais e melhores armas para abordar cada partida, 

desenvolvendo as dinâmicas coletivas e aumentando a confiança de cada atleta nas suas 

capacidades e por extensão nas dos seus companheiros. 

O Método alicerça-se numa estrutura piramidal de 6 níveis cumulativos, sendo que para 

avançar para um nível é necessário dominar os preceitos dos níveis precedentes. Os níveis 

desenvolvidos por Coerver são os seguintes: 

 

1. Domínio de Bola - repetição de exercícios individuais 

de controlo de bola com os dois pés; 

2. Receção e Passe - desenvolver o primeiro toque e a 

incentivar e ensinar a utilização de passes certeiros e 

criativos; 

3. Movimentos 1vs1 - desenvolver movimentos 

individuais para criar espaço no sistema defensivo 

oponente;  

4. Velocidade - desenvolver a aceleração, corrida com e 

sem bola e mudanças de ritmo 

5. Finalização - melhorar a técnica de finalização e encorajar jogadas instintivas nas 

imediações da área adversária; 

6. Ataque Colectivo - melhorar as combinações ofensivas em pequenos grupos com ênfase 

em ataques de ruptura rápida. 

 

“O futebol é dos técnicos. E não me refiro aos treinadores, mas sim aos futebolistas que 

dominam a técnica.”  

Johan Cruijff 
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Pretende-se verificar os efeitos da aprendizagem do módulo prático de futebol (unidade 

curricular de EFDE IV – Futebol), em situação de JR (GR+6x6+GR) com a aplicação do 

Método de Coerver no aquecimento de todas as aulas. Posteriormente pretende-se verificar os 

efeitos do encorajamento do professor/treinador numa situação de JR (GR+6x6+GR). 

 

1º Objetivo 

Comparar os efeitos do processo de ensino-aprendizagem (JR1 e JR2), com aplicação do 

Método de Coerver em todas as aulas durante o período de aquecimento. 

2º Objetivo 

Comparar os efeitos do encorajamento do professor/treinador nos jogos reduzidos (JR2 e 

JR3). 
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2.- Metodologia 

2.1.- Participantes 
 

A amostra do estudo foi composta por catorze alunos masculinos, do 2º ano do Curso de 

Educação Física e Desporto Escolar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Todos os participantes foram previamente informados sobre os procedimentos gerais 

antes da realização do estudo, dando o seu consentimento. 

 

O Quadro 1 caracteriza os alunos, com dados sobre a idade, altura, peso, IMC e anos de prática. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos alunos 

Jogadores 
Idade Altura Peso 

IMC Anos de Prática 
(anos) (m) (Kg) 

Jogador 1 22 1,83 73 21,80 12 

Jogador 2 19 1,79 71 22,16 4 

Jogador 3 30 1,68 70 24,80 12 

Jogador 4 20 1,91 88 24,12 14 

Jogador 5 20 1,64 60 22,31 0 

Jogador 6 27 1,84 83 24,52 14 

Jogador 7 19 1,77 70 22,34 5 

Jogador 8 23 1,76 72 23,24 6 

Jogador 9 22 1,77 75 23,94 5 

Jogador 10  20 1,83 85 25,38 0 

Jogador 11 21 1,73 80 26,73 2 

Jogador 12 22 1,72 68 22,99 0 

Jogador 13  20 1,69 62 21,71 6 

Jogador 14 20 1,71 77 26,33 9 

Média 21,79 1,76 73,86 23,74 6,36 

Desvio Pad. 3,14 0,07 8,16 1,65 5,09 
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2.2.- Variáveis 
 

 2.2.1.- Variáveis dependentes 

 

A análise incidiu nas variáveis dependentes i) Indicadores Técnico-Tácticos Coletivos 

(ITTC): duração do ataque, número de passes, números de jogadores envolvidos, número de 

remates, número de golos; ii) Indicadores Técnico-Tácticos Individuais (ITTI): número de 

intervenções no jogo, número de contactos com a bola, número de vezes da bola no ponta de 

lança, número de cruzamentos sem golo, número de cruzamentos com golo; iii) Carga interna 

através da frequência cardíaca e distâncias percorridas.    

 

De seguida passamos a descrever os critérios de observação das variáveis em estudo: 

 Indicadores Técnico-Tácticos Colectivos (ITTC); 

Através das seguintes acções: duração do ataque, número de passes, número de jogadores 

envolvidos, número de remates e número de golos. Estes indicadores foram relativizados a cem 

ataques para comparação dos JR. 

 

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

foi a seguinte:   

 

Duração do Ataque 

É o intervalo de tempo (segundos) em que decorre a acção ofensiva, isto é, desde que a 

equipa entra em posse de bola até à sua perda. 

 

Número de Passes 

Quantidade (número) de passes realizados entre os jogadores da equipa com posse de bola, 

desde o inicio da acção ofensiva até à sua conclusão. 

 

Número de Jogadores Envolvidos 

Quantidade (número) de jogadores envolvidos na ação ofensiva. Nesta variável 

consideramos o número total de jogadores diferentes da equipa com posse de bola, que 

tomam parte da ação ofensiva. 
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Número de Remates 

Ação individual de natureza ofensiva que permite ao jogador manifestar uma intenção clara 

em procurar o objetivo do jogo (golo). Foi registado o número de remates por jogo. 

 

Número de 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. 

 

 Indicadores Técnico-Tácticos Individuais (ITTI); 

O futebol é um jogo de invasão, tal como o basquetebol, o andebol, o râguebi, o corfebol ou 

o hóquei em patins (Hughes & Bartlett, 2002). De entre estas modalidades desportivas, 

sobressaem alguns fatores comuns que contribuem para o sucesso ou para o incremento da 

performance: Passes; desarmes; remates; golos; tempo de posse de bola e outros. 

Número de intervenções no jogo, número de contactos na bola, número de vezes da bola no 

ponta de lança e número de cruzamentos com e sem golo. Estes indicadores foram relativizados 

a cem ataques para comparação dos JR. 

 

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

a seguinte:   

 

Número de Intervenções no Jogo 

É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número de vezes que o jogador 

interage directamente com o objecto do jogo – bola. 

 

Número de 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. 

 

Número de Vezes da Bola no Ponta de Lança 

É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número total de vezes que a bola foi 

colocada diretamente na zona delimitada para o ponta de lança. 
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Número de Cruzamentos 

- Sem Golo 

É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número total de cruzamentos 

que não resultaram em golo. 

 

 - Com Golo 

É um indicador utilizado para determinar e quantificar o número total de cruzamentos 

que resultaram em golo.  

 

 Frequência Cardíaca; 

 

Foi avaliada a intensidade dos exercícios, através da FCméd e da intensidade do exercício 

expressa em percentagens de FCmáx e classificadas em 4 zonas de intensidade: Zona 1 (< 75% 

FCmáx), Zona 2 (75-84% FCmáx), Zona 3 (85-89% FCmáx), Zona 4 (>90% FCmáx) (Hill-Haas, 

2008). 

 

 Distâncias Percorridas em diferentes velocidades; 

 

De acordo com Hill-Hass et al. (2008) foram analisados os dados referentes às distâncias 

percorridas em diferentes velocidades, sugerindo 6 zonas de intensidade: Zona 1 (0-6,9km/h), 

Zona 2 (7-9,9km/h), Zona 3 (10-12,9km/h), Zona 4 (13-15,9km/h), Zona 5 (16-17,9km/h), Zona 

6 (> 18km/h) 

 

2.2.2.- Variáveis Independentes 
 

As variáveis independentes do estudo foram determinadas pela realização de três JR 

(GR+6x6+GR), com 12 minutos cada, numa área de 70m x 45m, permitindo um rácio de 225m
2
 

por jogador. Os dois primeiros jogos realizaram-se sem qualquer participação do professor, o 

terceiro jogo já teve a intervenção do professor, com encorajamento ou incentivo constantes.  

 Jogo Reduzido 1 (JR1) - Momento pré-processo de aprendizagem; 

 Jogo Reduzido 2 (JR2) - Momento pós-processo de aprendizagem; 

 Jogo Reduzido 3 (JR3) - Momento pós-processo de aprendizagem com incentivo ou 

encorajamento do Treinador; 
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Figura - 1 - Representação esquemática dos exercícios aplicados 

Área – 70m x 45m 

225m
2
 por jogador 

 

 

2.3.- Procedimentos 
 

Aos indivíduos que constituíram a amostra foi-lhes comunicado o objetivo do estudo, 

assim como a metodologia utilizada na recolha de dados. Todos os indivíduos ficaram a 

conhecer o seu nível de envolvimento no estudo, dando o seu consentimento através de uma 

comunicação oral.  

O Programa de Ensino de Futebol teve a duração de três meses, com trinta e três aulas 

previstas, das quais vinte e duas foram aulas de campo. Durante este período, procedeu-se à 

aplicação de três JR, a primeira recolha foi realizada no dia 23 de Fevereiro de 2011 e a segunda 

e terceira foram realizadas no dia 23 de Maio de 2011. Todos os jogos tiveram a duração de 12 

minutos sendo realizado um aquecimento inicial de 20 minutos antes de todos eles. 

 Estes JR decorreram todos no mesmo espaço (campo relvado), e de modo a minimizar 

as paragens do jogo (Mallo & Navarro, 2008; Gabbett & Mulvey, 2008), foram colocadas 

estrategicamente seis bolas de futebol em volta do campo: duas atrás de cada linha lateral e uma 

atrás de cada baliza. Foram utilizados cones sinalizadores para delimitar zonas do campo e 

coletes identificadores das equipas.   
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As regras aplicadas foram as oficiais, sendo realizadas algumas adaptações, 

nomeadamente a supressão da regra de fora de jogo, marcando-se este apenas a partir da linha 

de grande-área.  

Antes de qualquer sessão foram colocados a todos os jogadores o GPS e as cintas da 

marca Polar para registo da frequência cardíaca, sendo estipulado que durante todo o processo 

de recolha de dados, o grupo de indivíduos em análise iria utilizar sempre o mesmo, garantindo-

se que todos usariam o mesmo aparelho em todas as formas jogadas. 

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

polar team system integrado para um computador de trabalho no laboratório de investigação.  

 

2.4.- Instrumentos e Equipamentos 
 

Na recolha de dados dos três momentos foram utilizados os seguintes instrumentos: 

A FC foi medida e registada (em intervalos de 5 segundos) através de rádiotelemetria 

(Polar Team System, Polar Eletro, Finland), cintas transmissoras colocadas à volta do peito, na 

zona do apêndice xifoide. 

  

Figura - 2 - Polar system team 

 O registo das distâncias percorridas em diferentes velocidades foi efectuado através do 

sistema GPS (GPSports Systems, Pty, Ltd, 2003, Austrália), que integra a recepção de um sinal 

de satélite com acelerómetro, mais um chip para o registo da FC.  

Procedeu-se à colocação do aparelho num colete que continha uma bolsa, onde este 

encaixou, posicionado o GPS sobre a região dorsal do atleta.  
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Figura - 3 – GPS 

 

Para caracterizar o comportamento técnico-táctico individual e coletivo dos jogadores foi 

utilizada a observação e análise de imagens captadas por uma câmara de vídeo Sony 

DSR.500WSP.  

A captação de imagens foi realizada por um técnico dos audiovisuais da UTAD, 

colocado de forma a conferir um ângulo de filmagem que englobasse todo o terreno de jogo, 

desta forma permitindo a observação e análise de todas as ações e movimentações desenvolvidas 

pelos jogadores.  

Foi colocado um cronómetro incorporado na imagem para posteriormente facilitar a 

utilização de um sistema de notação manual previamente definido para registo de todas a acções 

sobre a bola. 

 Todos os registos foram transferidos e guardados num computador, onde foi realizada a 

análise dos dados recolhidos nos programas de software: polar precision performance SW, mini 

maxx analisar software V 2.5 GPSport Equipe AMSv 1.2.2.12 e Microsoft Office Excel 2007.  

2.5.- Análise dos Dados 
 

Para análise dos dados recorremos aos procedimentos da estatística descritiva, com 

apresentação dos valores da média e desvio padrão. 

A análise inferencial das variáveis ITTI e ITTC foi realizada através da comparação 

efectuada pela Anova de Friedman. Nos casos onde foram identificadas diferenças, foi utilizado 

o teste de Wilcoxon (não paramétrico) para as discriminar.  

Os valores da FC e DP foram analisados através de um modelo de análise de variância 

factorial para medidas repetidas 3x4 (JR 1; JR 2; JR 3; Zonas de intensidade da FC: 1, 2, 3, 4 e 

zonas de intensidade da DP: 1, 2, 3, 4), visando testar diferenças entre médias e zonas de FC e 
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DP. Nos casos onde foram identificadas diferenças, foi utilizado o t- test (paramétrico) para as 

discriminar. 

Todos os dados foram analisados com o SPSS para Windows, versão 17.0 e a 

significância estatística foi de p < 0,05. 
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3.- Apresentação dos Resultados 
 

Os resultados estão estruturados de acordo com as variáveis de estudo analisadas, ITTC, 

ITTI, DP e FC.  

Comparativamente com os resultados obtidos no comportamento técnico-tático tanto 

individual como coletivo não foram observadas grandes diferenças estatisticamente 

significativas nos diferentes JR realizados, no entanto existem resultados que merecem reflexão. 

3.1 Efeitos do Processo Ensino-Aprendizagem. 
 

Relativamente ao objetivo 1, efeitos do processo de ensino-aprendizagem do módulo de 

futebol (JR1 e JR2), com a aplicação do Método de Coerver em todas as aulas durante o período 

de aquecimento.  

3.1.1 Índices Técnico-Táticos Coletivos (ITTC)  

 

O quadro 2 apresenta os valores dos ITTC da análise descritiva (média e desvio padrão). 

Em relação ao objetivo 1 não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) 

embora se verifique um aumento da média e desvio padrão do 7x7 (Fev.) (JR1) para o 7x7 

(Maio s/FB) (JR2) na duração do ataque, número de passes e número de jogadores envolvidos.  

 

Quadro 2 – Resultados dos ITTC do JR1 e JR2 (M±SD). 

 
7x7 (JR1) 7x7 (JR2) z p* 

 
M ± DP M ± DP     

Duração do Ataque 33,37 ± 23,02 41,35 ± 30,84 -1,02 0,31 

Número de Passes 8,21 ± 5,84 11,32 ± 9,16 -1,40 0,16 

Nº de Jogadores Envolvidos 7,38 ± 3,11 8,91 ± 4,17 -1,38 0,17 

Número de Remates 0,60 ± 1,06 0,58 ± 1,13 -1,10 0,27 

Número de Golos 0,18 ± 0,64 0,0 ± 0,0 -1,41 0,16 

     z = valor teste (wilcoxon - não paramétrico) 
   * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 
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3.1.2 Índices Técnico-Táticos Individuais (ITTI) 

 

O quadro 3 apresenta os valores do ITTI da análise descritiva (média e desvio padrão). 

No que se refere ao objetivo 1 verificou-se diferenças estatisticamente significativas (p <0,05), 

no Número de Vezes de Bola no Ponta de Lança entre o 7x7 (Fev.) (JR1) comparativamente 

com o 7x7 (Maio s/FB) (JR2), embora sem resultados estatisticamente significativos verifica-se 

um aumento da média e desvio padrão no número de intervenções no jogo e no número de 

contactos com a bola.  

 

Quadro 3 – Resultados dos ITTI do JR1 e JR2 (M±SD). 

 
7x7 (JR1) 7x7 (JR2) z p* 

 
M ± DP M ± DP     

Nº Intervenções no Jogo 11,43 ± 4,65 13,36 ± 7,15 -1,23 0,22 

Número de Contactos 26,21 ± 13,56 28,93 ± 17,34 -1,12 0,26 

Nº Vezes Bola no P. L. 0,93 ± 1,14 0,14 ± 0,36 -2,16 0,03 

Nº Cruzamentos s/ Golo 0,21 ± 0,43 0,00 ± 0,00 -1,73 0,83 

Nº Cruzamentos c/ Golo 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 1,00 

     z = valor teste (wilcoxon - não paramétrico) 
   * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 

   

 

3.1.3 Distância Percorrida (DP) 

 

O quadro 4 apresenta os resultados das medidas repetidas para as zonas de Distância 

Percorrida (DP). 

Na análise dos resultados das medidas para as zonas de distância percorrida, os dados 

obtidos demonstram que não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas (p 

<0,05). Relativamente ao objetivo 1, embora sem diferenças estatisticamente significativas é de 

salientar a diminuição do tempo passado nas zonas 2,3 e 4 e o aumento do tempo passado nas 

zonas 1 e 6.  
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Quadro 4 – Resultados de medidas repetidas para as zonas de Distância Percorrida do JR1 e JR2 

(M±SD). 

 
7x7 (JR1) 7x7 (JR2) t p* 

 
M ± DP M ± DP     

Distancia z1 (0 - 6,9 Km/h) 787,68 ± 126,59 797,24 ± 74,49 -0,20 0,84 

Distancia z2 (7 - 9,9 Km/h) 234,65 ± 61,2 206,10 ± 64,69 1,44 0,19 

Distancia z3 (10 - 12,9 Km/h) 114,76 ± 80,22 87,75 ± 36,4 1,10 0,30 

Distancia z4 (13 - 15,9 Km/h) 24,32 ± 52,96 8,96 ± 4,7 0,94 0,37 

Distancia z5 (16 - 17,9 Km/h) 58,7 ± 17,09 57,02 ± 28,63 0,21 0,84 

Distancia z6 (18 Km/h 224,56 ± 86,86 243,57 ± 81,98 -1,03 0,33 

   
  t - Teste (paramétrico) 

    * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 
   

3.1.4 Frequência Cardíaca (FC) 

 

O quadro 5 apresenta os resultados das medidas repetidas para as zonas de FC, não sendo 

identificadas diferenças estatisticamente significativas (p <0,05). Embora sem diferenças 

estatisticamente significativas e relativamente ao objetivo 1 é de salientar o aumento de tempo 

da FC na zona 1. 

 

Quadro 5 – Resultados de medidas repetidas para as zonas de FC do JR1 e JR2 (M±SD). 

 
7x7 (JR1) 7x7 (JR2) t p* 

 
M ± DP M ± DP     

FC zona 1 (75%) 0,37 ± 0,27 1,12 ± 1,76 -1,33 0,22 

FC zona 2 (75% - 84,9%) 1,12 ± 0,99 1,01 ± 1,17 0,56 0,59 

FC zona 3 (85% - 89,9% ) 1,76 ± 1,36 1,73 ± 1,7 0,11 0,92 

FC zona 4 (90%) 8,77 ± 2,23 8,33 ± 3,11 0,99 0,35 

     t - Teste (paramétrico) 
    * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 
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3.2.- Efeitos do encorajamento do professor/treinador 

 

Relativamente ao objetivo 2, efeitos da participação/intervenção com incentivo ou 

encorajamento do professor/treinador no jogo (JR2 e JR3). 

3.2.1 Índices técnico-Tácticos Coletivos (ITTC) 

 

O quadro 6 apresenta os valores dos ITTC da análise descritiva (média e desvio padrão). 

Em relação ao objetivo 2 verificou-se diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) no 

Número de Passes entre o 7x7 (Maio s/FB) (JR2) comparativamente com o 7x7 (Maio c/FB) 

(JR3). 

 

Quadro 6 - Resultados dos ITTC do JR2 e JR3 (M±SD). 

 
7x7 (JR2) 7x7 (JR3) z p* 

 
M ± DP M ± DP     

Duração do Ataque 41,35 ± 30,84 28,68 ± 18,22 -1,52 0,13 

Número de Passes 11,32 ± 9,16 7,26 ± 3,19 -1,97 0,05 

Nº de Jogadores Envolvidos 8,91 ± 4,17 7,26 ± 3,19 -1,20 0,23 

Número de Remates 0,58 ± 1,13 1,04 ± 1,22 -1,00 0,32 

Número de Golos 0,0 ± 0,0 0,05 ± 0,33 -1,00 0,32 

     z = valor teste (wilcoxon - não paramétrico) 
   * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 
    

3.2.2 Índices Técnico-Tácticos Individuais (ITTI) 

 

O quadro 7 apresenta os valores do ITTI da análise descritiva (média e desvio padrão). 

Relativamente ao objetivo 2 verifica-se dois resultados com valores estatisticamente 

significativos (p <0,05), no 7x7 (Maio s/FB) (JR2) comparativamente com 7x7 (Maio c/FB) 

(JR3) em relação ao Número de Vezes de Bola no Ponta de Lança e diferenças estatisticamente 

significativas no Número de Cruzamentos sem Golo entre o 7x7 (Maio s/FB) (JR2) 

comparativamente com o 7x7 (Maio c/FB) (JR3). 
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Quadro 7 - Resultados dos ITTI do JR2 e JR3 (M±SD). 

 

 
7x7 (JR2) 7x7 (JR3) z p* 

 
M ± DP M ± DP     

Nº Intervenções no Jogo 13,36 ± 7,15 13,21 ± 3,36 -0,14 0,89 

Número de Contactos 28,93 ± 17,34 28,57 ± 11,30 -0,28 0,78 

Nº Vezes Bola no P. L. 0,14 ± 0,36 1,07 ± 1,38 -2,46 0,01 

Nº Cruzamentos s/ Golo 0,00 ± 0,00 0,71 ± 1,14 -2,26 0,02 

Nº Cruzamentos c/ Golo 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 1,00 

     z = valor teste (wilcoxon - não paramétrico) 
   * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 
    

 

3.2.3 Distância Percorrida (DP) 

 

O quadro 8 apresenta os resultados das medidas repetidas para as zonas de Distância 

Percorrida (DP). 

Na análise dos resultados das medidas para as zonas de distância percorrida, os dados 

obtidos demonstram que não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas (p 

<0,05). Relativamente ao objetivo 2, embora sem diferenças estatisticamente significativas é de 

salientar a diminuição do tempo passado nas zonas 1,2,3 e 4 e o aumento do tempo passado nas 

zonas 5 e 6.  
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Quadro 8 - Resultados de medidas repetidas para as zonas de Distância Percorrida do JR2 e JR3 (M±SD). 

 
7x7 (JR2) 7x7 (JR3) t p* 

 
M ± DP M ± DP     

Distancia z1 (0 - 6,9 Km/h) 797,24 ± 74,49 781,51 ± 70,78 1,31 0,22 

Distancia z2 (7 - 9,9 Km/h) 206,10 ± 64,69 189,41 ± 42,54 0,94 0,37 

Distancia z3 (10 - 12,9 
Km/h) 

87,75 ± 36,4 83,78 ± 24,36 0,47 0,65 

Distancia z4 (13 - 15,9 
Km/h) 

8,96 ± 4,7 7,76 ± 3,44 1,02 0,34 

Distancia z5 (16 - 17,9 
Km/h) 

57,02 ± 28,63 57,52 ± 21,39 -0,11 0,92 

Distancia z6 (18 Km/h 243,57 ± 81,98 270,37 ± 83,46 -1,03 0,33 

   
  t - Teste (paramétrico) 

    * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 
  

 

3.2.4 Frequência Cardíaca (FC) 
 

O quadro 9 apresenta os resultados das medidas repetidas para as zonas de FC, não sendo 

identificadas diferenças estatisticamente significativas (p <0,05). Embora sem diferenças 

estatisticamente significativas e relativamente ao objetivo 2 é de salientar a diminuição de tempo 

da FC nas zonas 1 e 3 e o aumento de tempo da FC na zona 2 e 4.  

 

Quadro 9 - Resultados de medidas repetidas para as zonas de FC do JR2 e JR3 (M±SD). 

 
7x7 (JR2) 7x7 (JR3) t p* 

 
M ± DP M ± DP     

FC zona 1 (75%) 1,12 ± 1,76 0,31 ± 0,28 1,60 0,14 

FC zona 2 (75% - 84,9%) 1,01 ± 1,17 1,21 ± 1,53 -1,30 0,23 

FC zona 3 (85% - 89,9% ) 1,73 ± 1,7 1,66 ± 1,53 0,11 0,92 

FC zona 4 (90%) 8,33 ± 3,11 9,04 ± 2,90 -1,92 0,09 

     t - Teste (paramétrico) 
    * diferença estatisticamente significativa p < 0,05 
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4.- Discussão 
 

Este estudo foi direcionado para o desempenho coletivo e individual de equipas de 

jovens praticantes, mediante a análise de indicadores técnico-táticos e fisiológicos. 

Com a realização do presente trabalho procuramos comparar dois JR com os mesmos 

constrangimentos, verificando se o efeito de uma aprendizagem do jogo recorrendo ao Método 

de Coerver no início de todas as aulas, através de aulas práticas de um módulo de futebol, altera 

significativamente os valores dos ITTC, dos ITTI, da FC e da DP, e posteriormente comparar se 

esses mesmos valores sofrem alterações num JR com encorajamento por parte do treinador. 

 

Observando nesta primeira fase da discussão os efeitos que o processo de ensino-

aprendizagem tem nos ITTC, ITTI, DP e FC, verifica-se que os ITTC (Quadro 2) entre o JR1 e o 

JR2, após a abordagem do módulo de futebol, os indicadores analisados (duração do ataque, 

número de passes e número de jogadores envolvidos), sofreram um aumento de valores (média e 

desvio padrão), embora o nº de remates tivesse diminuído, influenciando desta forma o nº de 

golos. Em nenhum dos indicadores analisados existe diferenças estatisticamente significativas (p 

<0,05). Estes resultados na nossa opinião podem ser justificados pelos anos de prática dos 

jogadores, como para a maioria deles os gestos técnicos abordados nas aulas já estavam 

assimilados não existiu a evolução esperada.  

Na generalidade, os resultados suportam que os jogos reduzidos fomentam o 

desenvolvimento de comportamentos técnicos e táticos dos jogadores, num contexto que replica 

a situação competitiva. Também se encontra documentado que as capacidades e os 

conhecimentos dos jogadores mais competentes resultam, fundamentalmente, da quantidade e 

da qualidade de experiência acumulada na modalidade (Williams, 2000; Ward & Williams, 

2003; Vaeyens et al., 2007). 

Tavares (2003) também demonstrou que a repetição sistemática e habitual dos mesmos 

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

torne mais eficiente, mais produtivo na repetição desses gestos. 

O nível de prática e da experiência no futebol juvenil é muito importante, pois os 

praticantes de futebol, tal como qualquer outro ser humano, possuem importantes subsistemas 

(cognitivo, emocional, motor) que se desenvolvem a diferentes ritmos ao longo da vida, embora 

não sejam independentes uns dos outros. Estes subsistemas podem constranger o desempenho 

do individuo num contexto específico como é a competição desportiva (Handford et al., 1997). 
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Na análise dos ITTI (Quadro 3), verifica-se que entre o JR1 e o JR2, existem diferenças 

estatisticamente significativas (p <0,05) em relação à diminuição do número de vezes da bola no 

ponta de lança, embora o número de intervenções no jogo e o número de contactos com a bola 

tivessem aumentado, podendo ser resultado do processo de ensino-aprendizagem, a falta de 

rigor/disciplina tática e principalmente de objetividade no JR2 pode justificar os valores 

estatisticamente significativos. Esta tendência de resultados foi confirmada mais recentemente 

pelos estudos de Borba (2007), Jones & Drust (2007) e Katis & Kellis (2009). Borba (2007) 

comparou as situações de F4 e F7 e concluiu que na variante de jogo mais reduzida as crianças 

realizaram mais remates, mais ações de 1x1, mais passes certos, receberam mais passes dos 

colegas, conquistaram recuperações de bola, efetuaram mais assistências para golo e obtiveram 

mais golos, embora também tenham perdido mais bolas. Apesar de se verificar uma maior 

participação no jogo em termos de processo ofensivo e defensivo, também se evidenciou uma 

menor adaptação ao jogo face ao maior número de bolas perdidas (Borba, Barreto & Barreiros, 

2007).  

Na perspetiva de Williams (2000), a capacidade de “ler o jogo” distingue os jogadores 

peritos dos novatos. Neste âmbito, diversos estudos (Williams, 2000; Ward & Williams, 2003; 

Vaeyens et al., 2007) demonstraram que os jogadores experientes ou mais competentes 

suplantam os novatos ou menos dotados em determinadas características do domínio preceptivo-

cognitivo: são mais rápidos e precisos a reconhecer e a evocar padrões de jogo; são mais 

efetivos na recolha de pistas contextuais baseadas na orientação postural dos adversários; 

possuem um conhecimento mais avançado das probabilidades situacionais especificas; 

demonstram estratégias mais efetivas e eficientes de pesquisa visual e são melhores a selecionar 

as respostas apropriadas a situação do jogo, baseando-se em menos informação.  

Relativamente à análise da DP (quadro 4) verificamos que não são identificadas 

diferenças estatisticamente significativas, comparando o JR1 com o JR2, embora se verifique 

um aumento da distância percorrida na zona 1 (0 – 6,9 km/h) e 6 (> 18 km/h), bem como a 

diminuição da distância percorrida na zona 2, 3, 4 e 5, concluindo-se que não havendo 

resultados expressivos o efeito do processo ensino-aprendizagem não influenciou na dinâmica, 

intensidade e exigência física dos alunos. 

Estes resultados indicam que esta variável poderá ser um indicador de maior ou menor 

intensidade de esforço realizado pelos atletas, ou seja, o jogo reduzido simula ações de jogo que 

acontecem em situação de jogo real, assim sendo estes resultados são muito importantes para 

aproximar os exercícios de treino ao contexto de jogo real. 
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Deste modo, se aceitarmos que a distância total percorrida pode ser um fator importante 

no jogo, então seguramente que o desenvolvimento da capacidade aeróbia será um fator a 

contemplar no planeamento de treino de uma equipa de futebol (Santos & Soares, 2001). 

Além dos indicadores fisiológicos da intensidade do exercício durante os JR, os recentes 

avanços tecnológicos permitem agora a análise e observação de todos os movimentos dos 

jogadores. Esta informação pode ser usada para projetar atividades relacionadas com os jogos 

condicionados (Hill-Haas et al., 2011). De forma específica, o GPS é agora usado por vários 

profissionais de futebol para quantificar o movimento dos jogadores durante os treinos e jogos.  

A validade e fiabilidade das medidas previstas por estes recetores disponíveis no 

mercado foram recentemente descritas. Em geral, o erro para o total de distância percorrida 

(metros/minuto) tem sido relatada entre 3 a 5% (Hill-Has et al., 2011). 

A distância média total percorrida pelos jogadores durante uma partida de 90 minutos 

situa-se em torno dos 11Km, o que vem a reforçar a noção de que, para um futebolista de topo, é 

fundamental possuir uma boa preparação aeróbia. Vários estudos realizados nos últimos 10 anos 

e centrados na análise de jogo têm evidenciado que um jogador de futebol percorre em jogo uma 

distância total de 10 a 12Km. No entanto, sabe-se que os vários elementos de uma equipa 

percorrem distâncias bem diferentes de acordo com a sua função no jogo (Santos & Soares, 

2001). 

No futebol os jogadores realizam trabalho intermitente, sendo possível com as novas 

tecnologias estudar as mudanças no desempenho com uma alta resolução temporal (J. Bangsbo 

et al., 2006). 

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). 

Com a análise realizada ao quadro 5 verificamos que não são identificadas diferenças 

estatisticamente significativas, no entanto e como comprovam os dados apresentados 

verificamos que comparando os jogos reduzidos realizados, a FC na zona 1 aumenta e nas zonas 

2, 3 e 4 diminuem, ou seja, estes valores não vão ao encontro da tendência de alguns estudos que 

defendem que, os jogos reduzidos aumentam de forma substancial o ritmo cardiovascular nos 

jogadores (Sampaio et al., 2007).  

O Futebol é um jogo extremamente complexo do ponto de vista fisiológico, com ações 

específicas que evidenciam uma tipologia de esforço de grande diversidade e que, em termos 

metabólicos, apelam a fontes enérgicas claramente distintas (Santos & Soares, 2001). Outro 

aspeto a ter em atenção é as diferenças nas exigências físicas a que os jogadores estão sujeitos 
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em jogos e treinos. Essas diferenças não são apenas relacionadas com o tipo de treino a que 

estão sujeitos ou a sua posição em campo, mas também às suas especificidades técnico-tácticas 

(J. Bangsbo et al., 2006). 

A intensidade do exercício nos JR tem sido tipicamente avaliada através da frequência 

cardíaca (FC), concentração de lactato sanguíneo e perceção subjetiva de esforço, mas na 

verdade a FC é a medida mais comum para usar na monitorização da intensidade de treino em 

muitos desportos, e vários estudos têm demonstrado que a FC é um indicador válido de 

intensidade do exercício no futebol (Hill-Has et al., 2011). 

 

Na segunda fase da discussão, foram analisados os efeitos do encorajamento por parte do 

treinador nas variáveis acima descritas. 

Analisando os ITTC (quadro 6), nos JR2 e o JR3, verifica-se diferenças estatisticamente 

significativas (p <0,05) relativamente ao número de passes, existindo um aumento de valores 

(média e desvio padrão), podendo-se desta forma afirmar que o encorajamento por parte do 

treinador tem influência nesta variável. 

Comparando os ITTI (quadro 7), nos JR2 e o JR3 com o encorajamento do treinador, o 

jogo já se desenvolveu de uma forma mais disciplinada, objetiva e o número de vezes da bola no 

ponta de lança, tal como o número de cruzamentos embora sem golo, tiveram um aumento 

estatisticamente significativo.  

Analisando a DP (quadro 8), verificamos que embora não existindo diferenças 

significativas, as distancias percorridas nas zonas 5 (16-17,9 km/h) e 6 (18 km/h) foram 

superiores no JR3 em relação ao JR2, ou seja, o encorajamento por parte do treinador teve 

influência nesta variável. 

Assim, com os resultados desta análise um treinador de futebol sabe que os jogos 

reduzidos permitem um aumento das cargas internas (frequência cardíaca) e cargas externas 

(distancias percorridas), nomeadamente nos jogos onde a sua intervenção é mais ativa, deste 

modo, facilitará na aplicação de exercícios que lhe dão maiores garantias e resultados no 

imediato no ensino do jogo aos jovens atletas. 

Com a análise realizada à FC (quadro 9) verificamos que existiu um aumento do tempo 

passado com a FC acima dos 75% (zona 2) e um aumento na zona 4 (90%).  

O encorajamento verbal por parte do treinador provoca efeitos de aumento da 

intensidade do exercício, refletindo-se no aumento da frequência cardíaca. 

Inúmeros estudos prévios têm comprovado que durante os jogos reduzidos as respostas 

fisiológicas (frequência cardíaca) e as exigências técnico-tácticas podem ser modificadas 
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mediante a manipulação de fatores como a dimensão do espaço de jogo, o número de jogadores 

as regras do jogo e o encorajamento por parte do treinador (Hill-Hass et al., 2009).  
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5.- Conclusão 
 

O presente estudo permitiu-nos verificar qual a influência que um processo ensino 

/aprendizagem, bem como a participação/intervenção de um professor/treinador, pode exercer 

no perfil das ações técnico-tácticas coletivas, individuais, na variabilidade da FC e na distância 

percorrida em diferentes velocidades. 

Da análise dos resultados emergem as seguintes conclusões relativamente aos efeitos do 

processo ensino-aprendizagem: 

 Existem diferenças estatisticamente significativas nos ITTI, relativamente ao número de 

vezes da bola no ponta de lança, comparando o JR1 com o JR2 

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

entanto podemos verificar valores médios superiores no JR2 comparativamente ao JR1, 

valores que demonstram que o processo ensino-aprendizagem melhorou a organização 

coletiva e interpretação do jogo. 

 Não existem diferenças estatisticamente significativas na carga interna (FC), embora 

existisse uma diminuição da FC em todas as zonas. 

 Não existem diferenças estatisticamente significativas na carga externa (DP), embora 

existisse melhorias, ou seja, há uma diminuição de DP nas zonas 1, 2 e 3 e um aumento 

de DP na zona 6 (> 18 km/h), expressando um aumento da velocidade de execução na 

realização das ações e consequentemente uma melhoria nos aspetos físicos. 

 

Da análise dos resultados emergem as seguintes conclusões relativamente aos efeitos do 

encorajamento do professor/treinador: 

 Uma maior objetividade do jogo com aumento do número de remates e número de golos, 

embora com uma diminuição da duração do ataque e número de jogadores envolvidos 

bem como diferenças estatisticamente significativas nos ITTC em relação ao número de 

passes. 

 Embora os valores médios diminuíssem em relação ao número de intervenções no jogo e 

número de contactos com a bola, existe um aumento dos valores médios com diferenças 

estatisticamente significativas em ralação ao número de vezes que a bola foi colocada no 

ponta de lança e ao número de cruzamentos realizados, embora sem golo. Estes valores 

mostram uma melhor interpretação do jogo por parte dos jogadores bem como do 

principal objetivo do jogo, o golo. 
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 Não existem diferenças estatisticamente significativas na carga interna (FC), embora 

exista um aumento do tempo da FC na zona 4 (90%). 

 Não existem diferenças estatisticamente significativas na carga externa (DP), embora 

existisse melhorias, ou seja, há uma diminuição de DP nas zonas 1, 2 e 3 e um aumento 

de DP na zona 6 (> 18 km/h), expressando um aumento da velocidade de execução na 

realização das acções e consequentemente uma melhoria nos aspectos físicos. 

 

De acordo com os resultados observados, as atividades que compreendam jogos reduzidos 

com uma participação/intervenção ativa do professor promovem maior número de ações, 

maiores cargas de treino e consequentemente mantêm um alto nível de intensidade aeróbia. 

Todo o tipo de atividades em que o número de intervenientes é reduzido torna-se mais 

produtivo, uma vez que, o número de repetições, a intensidade e acima de tudo a motivação são 

maiores, permitindo maiores ganhos em menor tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 
 

6.- Considerações Finais 
 

Os resultados observados sugerem que a forma jogada Gr+6x6+Gr, para além dos 

benefícios fisiológicos, a presença em formas reduzidas aliada a intensidades de FC permite um 

contexto que se aproxima ao do jogo formal. 

Os JR são atividades que oferecem um estímulo multicompetente e mais eficaz, sendo 

recriado um dinamismo de ensino que passa muito para além do que é a aprendizagem de 

habilidades técnicas descontextualizadas. 

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

interações entre todos os elementos do jogo bem como maior motivação. O JR é sem dúvida o 

mais apropriado no ensino/aprendizagem dos alunos e a forma jogada que melhor encaixa neste 

processo. 

Os Jogos Desportivos Coletivos, em particular o futebol, necessitam de um estudo 

permanente do processo de treino e de ensino para fazer com que os alunos/jogadores percebam 

a intencionalidade e a necessidade de determinadas ações.    

Em estudos futuros achamos poder ser interessante a análise de outras variáveis 

independentes, podendo desta forma ir mais ao encontro das habilidades técnicas abordadas com 

a utilização do Método de Coerver verificando se elas são realmente utilizadas e acima de tudo 

eficazes em jogo, analisar uma amostra com o mesmo número de anos de prática, uma vez que, 

na nossa opinião poderá ter sido um fator determinante nos resultados obtidos.  
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