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INTRODUÇÃO

A avaliação do Conhecimento Tático Processual (CTP) revela-se como 
meio para auxiliar treinadores a direcionarem o processo de ensino-aprendi-
zagem-treinamento conforme as necessidades dos seus atletas. Neste âmbito, 
estudos buscaram avaliar o CTP de atletas de Futebol e Futsal (GIACOMINI; 
GRECO, 2008; SILVA; GRECO, 2009; SOARES, 2011) a partir de instrumen-
tos especificamente desenvolvidos como o KORA (MEMMERT; ROTH, 2003) 
e o FUT-SAT (COSTA et al., 2011). 

O Teste de Conhecimento Tático Processual: Orientação Esportiva 
(TCTP:OE) se incorpora à relação de meios avaliativos. O teste visa diferen-
ciar jogadores que, pelo desempenho no teste com a mão ou com o pé, seriam 
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orientados às modalidades esportivas. Semelhante ao proposto por Memmert 
e Roth (2003), no Game-test situation, no TCTP:OE apresenta-se uma situação 
de jogo de 3 x 3, em um espaço de jogo de 9 x 9 metros. As diferenças com-
preendem o tempo de jogo, de 4 minutos, além da avaliação  ser realizada de 
forma continua. Avaliam-se os jogadores de ataque (com bola - JCB e sem bola 
- JSB) e defesa (marcador ao jogador com bola - MJCB e marcador ao jogador 
sem bola - MJSB). O teste assemelha-se à situação de jogo, quando a defesa 
recupera a posse de bola, inicia imediatamente a troca de passes (ataque). No 
TCTP:OE avaliam-se apenas as frequências de ações, e não a qualidade na 
execução das mesmas.

Estabeleceu-se o teste a partir dos itens táticos confirmados por meio do 
coeficiente de validade de conteúdo (CVC) proposto Hernandez-Nieto (2002), 
contendo ao todo 18 itens. Calculou-se o CVC nos itens Clareza de Lingua-
gem, Pertinência Prática e Relevância Teórica, para cada item do instrumen-
to (CVCc) e para o instrumento como um todo (CVCt). Abaixo os cálculos 
do CVC para Futebol e Futsal (MORALES; ABURACHID; GRECO, 2011a;  
MORALES; ABURACHID; GRECO, 2011b).

Tabela 1 - CVC para Futebol e Futsal

  Clareza de Linguagem Pertinência Prática Relevância Teórica

Futebol 0,81 0,8 0,8

Futsal 0,91 0,87 0,93

Seguidamente procedeu-se a validade de construto do TCTP: OE por 
meio da análise fatorial exploratória (AFE). Recorreu-se ao método de compo-
nentes principais com rotação ortogonal Varimax e normalização Kaiser. Cin-
co itens, dentre os dezoito inicialmente listados, carregaram satisfatoriamente 
em um dos dois fatores definidos pelo critério dos autovalores ou regra de  
Kaiser (componente 01 = 2,101 e 42,013% de variância explicada e componen-
te 02 = 1,256 e 25,118% de variância explicada):

JSB:1.1: Movimenta-se procurando receber a bola
JCB:2.3: Passa ao colega sem marcação e posiciona-se para receber
MJSB:3.3:Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são supera-

dos pelo adversário; 3.4: Apoia o colega na defesa quando o jogador com bola 
tem dificuldade para dominá-la
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MJCB:4.4: Pressiona o adversário levando-o para os cantos do campo 
de jogo.

Estabeleceu-se a Fiabilidade do TCTP: OE por meio do método teste 
re-teste em dias diferentes (07 dias). Utilizou-se a técnica de correlação intra-
classe (ICC), considerando 27% da amostra (valor mínimo de 10% segundo 
Tabachnick & Fidell, 1989).

A partir dos itens definidos para o TCTP:OE o objetivo do presente 
estudo é avaliar o comportamento tático individual de jogadores iniciantes de 
Futebol e Futsal, além de compará-los com o comportamento de jovens que 
praticam outras modalidades esportivas e jovens sem experiência em nenhu-
ma modalidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

Composta de 39 cenas e 234 atletas com idade média de 10,4 anos (+/-
1,7)e tempo de prática (para praticantes) de 2,5 anos (+/-1,4). Os dados foram 
divididos, para análise, em 3 grupos: i) Futebol e Futsal; ii) Basquetebol e Han-
debol; iii) Sem modalidade.

Os jogos foram filmados com a câmera posicionada na lateral da qua-
dra, fixada a um tripé. As imagens foram digitalizadas para o computador.

Para verificação da normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. 
A partir dos resultados, optou-se pelos procedimentos estatísticos não-
-paramétricos. As médias foram comparadas pelo teste de Kruskall-Wallis e  
Mann-Withney. Além disso, foi utilizado o teste correlacional de Spearman. 
Todos os dados foram catalogados e analisados com o auxílio dos Softwares 
SPSS 20.0, Excel 2010 e XLSTAT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os atletas de Futsal e Futebol realizaram, em média, 1,2 (+/-2,0) ações 
táticas individuais por jogo, enquanto os atletas de outras modalidades (Bas-
quetebol e Handebol), realizaram em média 2,2 (+/-2,7) ações táticas por jogo 
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e os atletas sem experiência em nenhuma modalidade realizaram 1,1 (+/-1,9) 
por jogo. Houve diferença significativa (p<0,0001) no total de ações táticas do 
grupo de atletas de outras modalidades para os grupos de atletas de Futsal e 
Futebol e sem experiência.

Os gráficos a seguir apresentam as comparações para cada um dos 5 
itens nos três grupos: Futebol e Futsal, Handebol e Basquetebol e atletas sem 
experiência.

Gráfico 1 - Comparação entre Atletas de modalidades com pé, mão e sem modalidade.

*Diferenças significativas para os outros 2 grupos.   
** Diferenças significativas para o grupo de menor valor.

O gráfico seguinte apresenta o comparativo entre os atletas com pelo 
menos 3 anos de experiência em Futsal e Futebol e atletas com menos de 3 
anos de experiência.

Gráfico 2 - Comparação entre atletas com mais e  
menos de 3 anos de experiência em Futebol e Futsal.

*Diferenças significativas

Ao relacionar-se tempo de prática e quantidade de ações técnico-táticas 
sem relação com a posse de bola ou ao portador direto (itens 2.3 e 4.4 do 
protocolo do teste) foi encontrada correlação baixa (coeficiente de determina-
ção de 1,2%) entre o tempo de prática e o total de ações táticas. Também foi  
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encontrada baixa correlação entre tempo de prática e ações táticas não relacio-
nadas ao portador da bola (coeficiente de determinação de 0,4%).

O gráfico abaixo apresenta a comparação das ações com e sem posse de 
bola entre sujeitos que praticam futebol ou futsal, modalidades com as mãos e 
sem experiência específica. Não se apresentaram diferenças significativas para 
nenhuma das variáveis.

Gráfico 3 - Comparação das ações com bola (ou na marcação do  
homem com bola) e sem bola entre os grupos de modalidades esportivas. 

*Diferenças significativas

Por fim, o gráfico abaixo apresenta a comparação das ações de ataque e 
defesa para os três grupos de praticantes.

Gráfico 4 - Comparação das ações de ataque e defesa  
inter e intragrupos de modalidades esportivas.

*Diferenças significativas no mesmo grupo.  
** Diferenças significativas para os outros 2 grupos.

A partir dos dados apresentados, evidencia-se que os atletas de Futsal e 
Futebol obtiveram desempenho pior que atletas de outras modalidades e esta-
tisticamente semelhante a atletas sem experiência em modalidades esportivas. 
Embora as variáveis tempo de prática e desenvolvimento da capacidade de 
jogo, ainda que não de maneira linear, sejam considerados fortemente correla-
cionadas, principalmente nos estágios iniciais de prática (CÔTÉ et al., 2007), 
a qualidade da prática também apresenta-se, segundo o mesmo autor, como 
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importante variável do desenvolvimento. A partir dos achados do presente es-
tudo especula-se que a qualidade da prática proposta pelos treinadores não 
incentiva a melhoria do conhecimento tático individual dos atletas, embora 
tenha sido notado um tempo de prática relevante.  

Reforçando a ideia anterior, ao dividir o grupo de atletas de Futebol e 
Futsal em dois sub-grupos, com 3 anos de prática e menos de 3 anos de prática, 
observa-se que apenas uma variável (apoia os colegas na defesa (cobertura) 
quando são superados pelo adversário) apresentou diferenças significativas. 
Desta forma, além dos atletas de Futebol e Futsal apresentarem rendimento 
semelhante a atletas sem experiência em nenhuma modalidade, o aumento 
no tempo de prática entre os atletas de Futebol e Futsal não representou, em 
quatro variáveis, melhoria no comportamento tático individual dos atletas.

Estudos mostram que a maior parte das ações em um jogo coletivo 
ocorre sem a posse de bola (COSTA et al., 2010). Esperava-se, por isso, um 
número de ações táticas individuais maior para ações sem a posse de bola do 
que com a posse de bola (ou na marcação do portador). Contudo, os dados 
apresentados revelam que não há, para os atletas de Futsal e Futebol, diferen-
ças significativas entre o total de ações com bola ou sem bola. No processo 
de ensino-aprendizagem-treinamento, este dado apresenta importantes impli-
cações, na medida em que o ensino da técnica, ou seja, voltado para a exe-
cução de movimentos corretos e o alcance de padrões biomecânicos ideais, 
característico de propostas analítico-sintéticas de ensino, tende a empobrecer 
a formação cognitiva dos atletas, e, consequentemente, conduzir a um com-
portamento tático individual insatisfatório.

Por fim, foram observadas diferenças significativas nas ações de ata-
que e defesa nos três grupos. Fica evidente que as ações de ataque foram 
maiores em todas as situações, o que evidenciaria uma preocupação de trei-
nadores em favorecer as ações com bola em situações ofensivas, priorizando 
“fazer gols” ao invés de evita-los. Este resultado encontra-se consonante com 
os achados de Blomquist et al. (2005).  Caso o processo de ensino-aprendi-
zagem-treinamento seja conduzido com foco mecanicista (processos ana-
líticos), haverá déficits no desenvolvimento de importantes componentes 
táticos do desempenho, formando atletas tecnicamente desenvolvidos, mas 
cognitivamente pouco estimulados.
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CONCLUSÃO

Os atletas, investigados que praticam Futsal e Futebol realizam, no ge-
ral, menos ações táticas individuais que atletas de outras modalidades e apre-
sentam similaridade no total de ações táticas individuais em relação a atletas 
sem experiência em nenhuma modalidade. Os resultados apontam também 
que, em ambos os grupos, as ações no ataque acontecem com mais frequência 
do que as ações na defesa, e que o tempo de prática, ou experiência, não se 
apresenta como uma variável significativamente influente no comportamento 
tático individual dos atletas investigados em quatro das cinco variáveis (exce-
tuando-se o item 3.3), não havendo aumento no número de ações registradas 
com o aumento do tempo de prática dos atletas.

Salienta-se a importância da análise do comportamento tático indivi-
dual dos atletas como alternativa para controle do desenvolvimento dos pro-
cessos de ensino-aprendizagem-treinamento. A identificação de lacunas na 
aprendizagem, como, no caso dos atletas aqui representados, relativas ao com-
portamento tático individual, evidenciam as orientações de planejamento dos 
processos de desenvolvimento da capacidade de jogo dos atletas.
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