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RESUMO 

 

 

Os jogos esportivos coletivos (JEC) de invasão possuem entre as suas características, a 

imprevisibilidade, que gera alta requisição dos processos cognitivos de seus praticantes. O 

futebol promovido em amplo espaço possui alta variabilidade e complexidade, e pensando no 

desempenho, as equipes carecem de um treinamento adequado. Na preparação dos atletas o 

treino deve levar em consideração a tomada de decisão, promovendo uma melhor capacidade 

de atenção, percepção e antecipação. Assim, o indivíduo terá uma melhor solução diante das 

situações-problema do jogo. No futebol, diversos aspectos são determinantes para o jogo 

visando a performance, se estruturando em quatro aspectos: físico, técnico, psicológico e 

tático, sendo o último a base do processo de ensino-aprendizagem-treinamento. Este estudo 

teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de um programa de treinamento balizado por 

uma metodologia situacional, através de jogos reduzidos, adaptados e com ênfase nos 

aspectos táticos, para jogadores de futebol da categoria sub-16, do gênero masculino. Assim, 

procurou-se verificar através da aplicação do Teste de Conhecimento Tático Processual – 

Orientação Esportiva (TCTP:OE), o Conhecimento Tático Processual (CTP). O teste foi 

realizado, antes e depois do programa de treinamento, sendo analisadas as ações de ataque 

sem a bola, “Movimenta-se procurando receber a bola” e de marcação do jogador sem a bola, 

“Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são superados pelo adversário”. Os 

resultados demonstraram um aumento, tanto no número de ações táticas do grupo como 

individualmente. Obteve-se 98 ações ao todo inicialmente e 157 após a intervenção. Os atletas 

tiveram um ganho na performance de 37,74% no item ofensivo e 86,67% no defensivo. 

Conclui-se que o processo de ensino-aprendizagem-treinamento, norteado pela dimensão 

tática, promoveu uma melhora no CTP dos atletas da categoria sub-16. 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem-Treinamento. Futebol. Tática. Tomada de Decisão. 
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1.  INTRODUÇÃO 

  

O Futebol é caracterizado, assim como os outros esportes coletivos, por ser 

imprevisível, aleatório e de alta variabilidade (GARGANTA, 1997; GRECO et al., 2016). O 

espaço de jogo amplo, aproximadamente 105x70 metros, alto número de participantes, onze 

jogadores de cada equipe, e a relação de oposição e colaboração, torna o futebol um dos 

esportes mais complicados de se antever. Toda essa complexidade obriga os participantes a 

terem elevada capacidade de tomada de decisão (COSTA et al., 2010; FIFA, 2016; 

OLIVEIRA et al., 2006).   

No futebol, diversos aspectos são determinantes para o jogo visando a alta 

performance, e quatro deles possuem maior predominância: o físico, o psicológico, o técnico 

e o tático (COSTA et al., 2010; GARGANTA; MAIA; MARQUES, 1996; GRECO et al., 

2016; SILVA et al., 2013). O treino baseia-se no domínio e prognóstico das situações do 

jogo, e no processo de ensino-aprendizagem-treinamento, é importante que se trabalhe todas 

as componentes de forma integral, obtendo melhor desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2006; 

SILVA; SANTOS; JÚNIOR, 2009). Pressupõe-se que através da tática podemos trabalhar as 

demais dimensões, otimizando o tempo e a eficiência dos atletas, contrapondo ao modelo 

tradicional, que fragmenta o jogo em parcelas (GARGANTA; MAIA; MARQUES, 1996). 

A prevalência do ensino do futebol baseada na técnica ainda é muito comum. A 

maneira como executamos um gesto motor é fundamental para o sucesso de uma ação, porém, 

o que, e quando fazer, se faz mais importante (GARGANTA, 1998; GOMES, 2008; 

MARTINS, 2003). A relação de processos cognitivos, como a atenção, a percepção, e a 

antecipação, precedem qualquer ação. Portanto, a tomada de decisão é fundamental e deve 

nortear o processo de ensino-aprendizagem-treinamento (COSTA et al., 2010; COSTA et al., 

2011; GOMES, 2008). 

Para Reverdito e Scaglia (2009), a pedagogia do esporte se divide em dois 

seguimentos, o tradicional, que traz a reprodução de padrões, buscando a simplificação de 

maneira reducionista, e o inovador, que preserva a estrutura de organização e interação do 

jogo. Colocando de um lado, a perspectiva do resultado, que produz pelo meio da repetição, 

indivíduos dependentes, e do outro, a formação de seres autônomos, que potencializam o seu 

jogar através da compreensão do jogo. 
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Juntamente com as novas abordagens, que miram uma reconstrução do ensino do 

jogo, surgiram novos instrumentos de avaliação, que analisam o comportamento dos atletas, 

através de suas ações perante o jogo, como o FUT-SAT (COSTA et al., 2009; COSTA et al., 

2011) e o teste de conhecimento tático processual (TCTP) (CASTRO et al., 2015; GRECO et 

al., 2016), contribuindo para sua concretização didático-metodológica. 

Assim, este estudo pretende avaliar a condução de um programa de treinamento, 

baseado em uma metodologia aplicável e adequada, para a categoria sub-16 de um 

determinado clube de futebol da cidade de Diamantina. Presume-se que ao trazer situações do 

jogo para o treinamento, proporcionamos um trabalho específico para o futebol, e ao mesmo 

tempo, através de variáveis regulamentadoras, podemos gerar melhora de desempenho nos 

treinados (PRAÇA, 2014). 

Percebe-se nas novas abordagens pedagógicas, evidência, lógica e coerência em seus 

pressupostos. Uma elevada produção teórica, mas pouca investigação na prática, no meio 

futebolístico. Dominado pelo senso comum, o futebol e toda sua complexidade, pouco 

usufruem da ciência. As terminologias técnicas tornam a aproximação científica mais 

complicada, em um meio tão domado por convicções. Há também a carência de pesquisas que 

possam dialogar e contribuir com a comunidade, principal financiadora acadêmica. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

Avaliar o desenvolvimento de uma metodologia para o ensino do futebol em uma 

categoria sub-16, em um clube de futebol da cidade de Diamantina. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 Analisar o processo ensino-aprendizagem-treinamento, através da aplicação de um 

método que abrange os aspectos (tático, técnico, psicológico e físico do futebol). 

 Verificar a eficiência do ensino tático aplicado a categoria sub-16 no futebol. 

 Contribuir para investigação de métodos situacionais usados especificamente no 

futebol, ainda pouco explorados. 

 Averiguar a relação da combinação de cooperação e oposição, dentro do 

conhecimento tático processual. 
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3.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1  Futebol e o plano de fundo da luta de classes 

 

O surgimento do futebol coincidiu com o apogeu da revolução industrial e o fim da 

escravidão. Originado na Inglaterra, o futebol chega ao Brasil em um momento de 

desigualdade social alta. Apesar da disparidade de classes, o esporte jogado com os pés se 

disseminou por todo o país. A elite buscou restringir, mas o processo de profissionalização 

veio à tona (NASCIMENTO, 2010). Com o profissionalismo, foi possível a prática constante 

de pobres e negros, que caracterizavam a classe trabalhadora e que tinham a cumprir uma 

árdua jornada de trabalho (REIS, 1998).  

O futebol é um esporte imprevisível, no qual uma equipe de melhor qualidade não 

possui a vitória garantida. É um jogo que permite condições igualitárias para todos. Um 

esporte que se popularizou no país afora, e no qual todos os homens poderiam praticar, 

independente de sua etnia ou classe econômica. A ideia de poder competir de forma igual, 

podendo superar qualquer classe, representou um sentimento nacional do momento. O futebol 

deixou de ser elitizado e se transformou em um esporte de massa (NASCIMENTO, 2010; 

REIS, 1998). 

Em Diamantina, o contexto não era diferente do âmbito nacional. A bola dominou as 

ruas da cidade, gerando revolta de religiosos e comerciantes, que alegavam alto prejuízo, 

principalmente pelas vidraças quebradas. Com isso os praticantes começaram a organizar 

clubes futebolísticos, e consequentemente expandiram os campos destinados à prática. O 

futebol passou a fazer parte da cultura dos diamantinenses, que se viram motivados para 

mobilizar em prol do esporte (SILVA, 2014). 

De acordo com Costa, Cardoso e Garganta (2013), cidades com menos de 100 mil 

habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre 0,501-0,800, são mais 

favoráveis para ascensão de jogadores ao alto rendimento, na fase inicial de sua formação 

esportiva. Diamantina teve registrado o IDH de 0,716 e população de 45880 habitantes em 

2010, dados fornecidos, respectivamente, pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essas 

referências remetem a um ambiente em que o indivíduo tenha acesso de qualidade de saúde, 



9 
 

educação, renda e proximidade de espaços físicos livres, com condições para a prática 

esportiva. Portanto, municípios com tais características possuem potencial adequado para 

formação de jovens atletas. Diamantina além de possuir grande importância histórica e sediar 

instituições importantes no âmbito educacional e da saúde, se tornando referência para a 

Região do Vale Jequitinhonha, abrange ampla quantidade de espaços destinados para praticar 

futebol. Clubes, associações e pessoas através de projetos sociais, desenvolvem o ensino 

futebolístico na região. 

 

3.2  Futebol e ferramenta de ensino 

 

Atualmente, com ajuda da ciência, o futebol passou a ser utilizado como ferramenta 

educacional para a formação de cidadãos (VENDITTI; SOUSA, 2008). A alta capacidade do 

esporte de poder trabalhar o respeito, cidadania, autonomia, cooperação e entre tantas outras, 

fez com que legislações fossem criadas para garanti-lo como direito para as crianças e 

adolescentes (ANTONIO; ALMEIDA, 2013). 

O ensino com caráter de valores culturais, associado com a evolução de desempenho, 

tende a ser motivador (VENDITTI; SOUSA, 2008). Trabalhar aspectos cognitivos nas fases 

iniciais contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais à modalidade. A 

capacidade de percepção e decisão estão sempre presentes na prática futebolística, portanto 

deve fundamentar o processo de aprendizagem do futebol desde o começo (COSTA et al., 

2010). 

Estudos afirmam que para desenvolver os principais fatores de rendimento (físico, 

técnico, tático e psicológico) do futebol, de maneira eficiente, é necessário associá-los. Uma 

partida de futebol é construída por acontecimentos incertos, e interpretar um problema e gerar 

uma possível solução durante o jogo faz parte da estrutura do aspecto tático. Os processos de 

percepção do jogo e de decisão de uma determinada ação, enfatizam a tática como eixo 

nuclear para propagação das demais dimensões (ANDRADE, 2010; GARGANTA, 1997; 

OLIVEIRA et al., 2006). 
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3.3  Futebol e o modelo de jogo 

 

O treinamento é utilizado como uma forma de se preparar para uma competição. 

Nesse pensamento, é que se originaram várias tendências de treino. Segundo Martins (2003), 

foi identificado no Leste Europeu, o surgimento de uma concepção, que priorizava o trabalho 

de cargas, aspecto físico. E no Norte da Europa e na América do Norte, surge a tendência que 

desenvolve as partes física, psicológica, e principalmente pela qual é caracterizada, a técnica.  

Ambas, em caráter reducionista, isolaram cada dimensão, praticando o método 

analítico. Essas tendências, ainda difundidas, foram fundamentadas partindo da teoria 

Cartesiana, onde se acredita que com a dissociação do problema maior será o 

aprofundamento, e consequentemente, melhor a sua compreensão. (GOMES, 2008; 

MARTINS, 2003; MONTENEGRO, 2008).  

O jogo de futebol possui relações coletivas, interdependentes, e quando repartidas, 

perdem as suas interações. O desempenho motor e os recursos técnicos individuais estão 

sujeitos à ação de cada jogador, se tornando dependentes do comportamento de colaboração 

da sua equipe e oposição de seus adversários (ANDRADE, 2010; COSTA et al., 2010; 

GOMES, 2008). 

As peculiaridades do futebol exigem uma ampla leitura de jogo, velocidade para 

processar a informação e um grande acervo motor para execução de uma ação mais eficiente. 

Portanto, não é benéfica a dissociação dimensional do jogo. Proporcionar um processo de 

ensino-aprendizagem-treinamento, que preserve a tomada de decisão, se torna mais adequado 

para manter as interações que circundam o jogo (COSTA et al., 2010; GARGANTA, 1997; 

GRECO et al., 2016). 

Nas temporadas futebolísticas, questiona-se o curto período para preparação. Porém, 

grande parte do tempo é dedicada a questões que não envolvem a organização da equipe, 

como musculação e corridas. As atividades de pré-temporada devem possuir o maior número 

de variáveis possíveis provenientes do jogo, definindo melhor a sua forma de jogar, dando 

eficácia ao modelo de jogo (OLIVEIRA et al., 2006). 

O fenômeno coletivo é produzido através das interações e relações individuais, 

setoriais e do grupo como um todo. Essas ligações que darão sustento para o modelo de jogo, 

pois através delas que surge a maneira de jogar única de uma equipe. Esse fator torna o 
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modelo de jogo uma referência para o processo de treino (GARGANTA, 1997; GOMES, 

2008; OLIVEIRA et al., 2006). 

 

3.4 Futebol e conhecimento tático 

 

Nos jogos esportivos coletivos, Greco et al. (2016) separa o conhecimento em dois 

seguimentos, Conhecimento Tático Declarativo (CTD) e Conhecimento Tático Processual 

(CTP). O CTD se relaciona diretamente com a percepção do atleta, com o que se deve fazer 

em determinada situação de jogo. Já o CTP tem relação mais direta com ação motora, 

momento em que o indivíduo escolhe uma resposta mais adequada para solucionar um 

problema em questão. O processual pode ser notado pela ação executada, que exprime a 

experiência adquirida por repetição, em outros momentos, e armazenada por uma memória 

não declarativa, inconsciente. Portanto, podemos identificar um comportamento tático através 

de uma execução técnica (ANDRADE, 2010). 

Para avaliar o conhecimento tático processual, vários instrumentos foram 

desenvolvidos, dentre eles o TCTP, que possui facilidade e praticidade na sua aplicação, com 

baixo custo, ideal para avaliação em alto número de indivíduos e ao mesmo tempo é eficaz no 

resultado. No futebol, existem poucas evidências de sua utilização, principalmente na questão 

de avaliação de processos de ensino-aprendizagem-treinamento. 
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4.  METODOLOGIA 

 

4.1  Tipo de estudo 

 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória, de caráter quantitativo e com 

delineamento transversal. 

 

4.2  Amostra 

 

A composição da amostra foi de oito atletas do gênero masculino, com idade entre 12 

a 16 anos, da categoria sub-16 de um clube de futebol da cidade de Diamantina. A coleta de 

dados e o trabalho de intervenção foram efetuados no mesmo local de prática dos atletas. 

Foram critérios de participação e inclusão amostral, frequentar 75% dos treinos no período de 

intervenção, submeter-se às avaliações, ter preenchido o questionário de anamnese, o termo 

de assentimento do menor, e o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo 

responsável. 

 

4.3  Procedimento 

 

Inicialmente foi aplicado um questionário com o objetivo de obter dados sobre o 

tempo de prática deliberada e identificar possíveis influências como: assistir jogos, práticas 

informais de outras modalidades, e situações que possam ser relevantes. 

Para caracterização da amostra, foi realizado um teste de coordenação com todos os 

atletas, utilizando do mesmo espaço criado para aplicação do TCTP, em um segundo 

momento. 

Trata-se de um campo quadrado de 9x9 metros, com quatro cones, um em cada 

vértice. O atleta teve que conduzir uma bola com os pés, passando por todos os cones, 

primeiro em sentido diagonal, posteriormente em paralelo, depois novamente em outra 
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diagonal, porém contrária, e por último uma paralela até o ponto inicial, finalizando um 

trajeto em forma semelhante ao número 8, em um menor tempo possível. 

Em um segundo momento os atletas foram avaliados através do teste de 

conhecimento tático processual – orientação esportiva (TCTP: OE). 

O teste é composto por um jogo, em um campo quadrado de 9x9 metros, onde duas 

equipes, de três pessoas cada, disputam a manutenção de posse de bola durante 4 minutos. O 

jogo é filmado, e posteriormente, analisado. Na gravação é avaliada a quantidade de ações de 

cada jogador, que poderá estar em 4 situações diferentes: no ataque, com a bola e sem a bola, 

ou na defesa, marcando o atacante com a bola e sem a bola. E em cada situação, quatro 

componentes poderão ser verificados, totalizando dezesseis itens possíveis de serem 

executados (CASTRO et al., 2015). 

Figura 1: Explicação do teste de conhecimento tático processual - orientação esportiva (TCTP - OE). 

Fonte: (CASTRO et al., 2015) 
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Segundo Greco et al. (2016), cinco itens são adequados para o futebol: 

1) Atacante com a bola: “Passa ao colega sem marcação e posiciona-se para receber”. 

2) Atacante sem a bola: “Movimenta-se procurando receber a bola”. 

3) Marcador do jogador sem bola: “Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando 

são superados pelo adversário”. 

4) Marcador do jogador sem bola: “Apoia ao colega na defesa quando o jogador com 

bola tem dificuldade para dominá-la”. 

5) Marcador do jogador com bola: “Pressiona ao adversário levando-o para os cantos 

do campo de jogo”. 

Pensando na construção do modelo de jogo, na especificação dos treinos e nas 

características da amostra, dois itens foram utilizados nas análises deste estudo. Um ofensivo, 

“movimenta-se procurando receber a bola” e outro defensivo, “Apoia aos colegas na defesa 

(cobertura) quando são superados pelo adversário”. 

Em seguida foi aplicado um programa de treinamento de seis semanas, composto por 

15 sessões, com duração entre 1h30min a 1h50min, três vezes semanais. A condução do 

processo de ensino-aprendizagem-treinamento baseou-se na dimensão tática, através de jogos 

reduzidos e adaptados, que criam situações próximas da prática formal, alterando o número de 

jogadores, espaço de jogo, estrutura e regras. 

Logo após a aplicação das sessões de treinamento os atletas foram novamente 

submetidos ao teste de conhecimento tático processual – orientação esportiva (TCTP: OE). 

 

4.4  Análise de dados 

 

Para obter informações da amostra, realizou-se uma análise descritiva, que utilizou 

média, frequência, mediana, percentual, coeficiente de variação e desvio padrão, utilizando a 

Planilha do Microsoft Excel 2010.  
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5.  RESULTADOS 

 

Na tabela 1 e 2 estão os dados correspondentes ao teste de coordenação com bola. 

Primeiro o tempo em segundos que cada atleta levou para realizar o percurso. E a segunda, 

refere-se à média, desvio padrão e coeficiente de variação do grupo amostral. 

Tabela 1: Valores do tempo, em segundos, de cada atleta no teste de coordenação. 

Atleta Tempo (s) 

A1 17,04 

A2 17,94 

A3 17,08 

A4 17,05 

A5 18,46 

A6 16,86 

A7 18,21 

A8 21,09 

 

Tabela 2: Variáveis do teste de coordenação. 

Média do Tempo (s) Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

17,966 1,311 0,073 

 

Ao analisar o questionário, percebemos que todos os participantes tiveram algum 

contato prévio com práticas futebolísticas, seja em ruas ou quadras de futsal. A entrevista 

apontou também que 100% do grupo, de média de idade de 14 anos, participa das aulas de 

educação física na escola, efetivamente, acompanham a jogos frequentemente e o contato com 

a prática deliberada foi iniciado a menos de dois anos, para todos. 

Na tabela 3 apresentam-se os valores das ações do grupo amostral, somando toda a 

produção individual. Separou-se os dados das ações ofensivas, “Movimenta-se procurando 

receber a bola”, e defensivas, “Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são superados 

pelo adversário”, antes e depois do programa de treinamento. 
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Tabela 3: Valores das variáveis das ações do grupo amostral, ofensivas (i.2) e defensivas (i.3), antes e depois do 

programa de treinamento. 

  i.2 Antes i.2 Depois i.3 Antes i.3 Depois 

Soma 53 73 45 84 

Média 6,62 9,12 5,62 10,5 

Mediana 6,5 8 5 9,5 

Desvio Padrão 2,287 2,847 2,446 3,774 

Coeficiente de Variação 0,34 0,312 0,43 0,35 

 

Tabela 4: Valores das variáveis das ações do grupo amostral, ofensivas (i.2) e defensivas (i.3), antes ofensivas 

(i.2) e defensivas (i.3) depois do programa de treinamento. 

  i.2 Antes i.3 Antes soma i.2 Depois i.3 Depois soma 

Soma 53 45 98 73 84 157 

Média 6,62 5,62 12,25 9,12 10,50 19,60 

 

O gráfico 1 e 2 comparou-se o número de ações de cada atleta, antes e depois da 

intervenção. O primeiro referente ao item “Movimenta-se procurando receber a bola” (i.2) e o 

outro “Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são superados pelo adversário” (i.3). 

Gráfico1: Quantitativo de ações “Movimenta-se procurando receber a bola” (i.2), antes e depois da intervenção 

(Número de Ações Ofensivas X Participantes da Amostra). 
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Gráfico2: Quantitativo de ações “Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são superados pelo adversário” 

(i.3), antes e depois do programa de treinamento (Número de Ações Defensivas X Participantes da Amostra). 

 

 

 

O gráfico 3 ilustra a média de ações “Movimenta-se procurando receber a bola” (i.2) 

e “Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são superados pelo adversário” (i.3), antes 

e depois das sessões de treinamento. 

Gráfico 3: Média das ações ofensivas (i.2) e defensivas (i.3), antes e depois da intervenção (Valor da Média X 

Fase de Ação). 
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6.  DISCUSSÃO 

 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar quais os resultados do emprego da 

metodologia aplicada com ênfase no desenvolvimento tático no processo de ensino-

aprendizagem-treinamento, em um programa de 15 sessões, dentro de 6 semanas. Os 

resultados encontrados demonstram que a intervenção foi eficaz, promovendo um aumento no 

número de ações táticas. 

A soma do total de ações táticas, ofensivas e defensivas no primeiro teste (antes) 

foram 98, e no segundo teste (depois) foram de 157, representando um aumento de 60,2%. 

Confrontando, no estudo de Andrade (2010) onde comparou o desempenho de 16 jogadores, 

do gênero masculino, da categoria sub-11, antes e depois de 12 sessões de treinamento, 

baseado em método analítico-global, não foram encontradas diferenças significativas no 

comportamento dos atletas, entre o pré-teste e pós-teste. Isso indica o que outros estudos na 

literatura já apontavam, que o processo de ensino-aprendizagem-treinamento baseado em 

método situacional pode ser mais eficiente para o aprimoramento do aspecto tático de 

jogadores (GARGANTA, 1998; GOMES, 2008; MARTINS, 2003; OLIVEIRA et al., 2006). 

Nos dois itens avaliados, percebe-se um crescimento nas médias após o período de 

treino. Nos momentos ofensivos ocorreram 37,74% mais ações, do que no primeiro teste, e na 

defesa, 86,67% de melhora. Esse aumento maior na fase defensiva pode ser explicado pelo 

fato do teste (TCTP) ser uma representação situacional do jogo formal, onde existe a relação 

de oposição. Isso implica que reagir a uma ação ofensiva do adversário, o nível de dificuldade 

é menor do que executá-la, pois o atacante deve além de elaborar, promover o maior grau de 

imprevisibilidade possível (COSTA et al., 2010). 

Ao comparar os índices do coeficiente de variação das ações, antes e depois do 

treinamento, percebe-se uma redução. Podendo indicar que ocorreu uma homogeneização 

entre os jogadores. Pressupõe-se que há uma adequação ao modelo de jogo em que o conjunto 

se expôs, a tomada de decisão dos atletas passaram a ter mais coerência entre si. 

Analisando os dados individualmente, percebeu-se que todos os atletas tiveram 

progressão, em pelo menos um item, de no mínimo 40 %, reforçando a ideia de Andrade 

(2010), de que o método situacional tende a produzir um nível maior de desempenho nos 

testes de CTP. 
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O atleta A1 foi o único que teve redução no número de ações, no caso ofensiva, 

perda de 22,2%, significando uma alteração de nove ações para sete. Porém, em relação aos 

demais, deteve o maior aumento percentual em um item, cinco vezes mais ações defensivas, 

“Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são superados pelo adversário”. A queda nos 

números de ataque pode ser justificada pela sua maior dedicação em momentos de defesa. O 

jogador A6, também não obteve aumento, registrando a mesma quantidade ofensiva nos dois 

testes, 11 ações em cada. Isso não indica que o rendimento diminuiu, considerando que todos 

os colegas e adversários apresentaram melhoras, nos leva a crer que o grau de dificuldade do 

último teste foi maior em relação ao primeiro para este atleta. 

Apesar dos atletas do grupo amostral ainda não possuírem posicionamento definidos, 

todos declararam preferências. Dividindo-os em defensores, meio-campistas e atacantes, não 

percebemos diferenças nos resultados. Estes dados corroboram com o estudo de Greco et al. 

(2016) onde avaliou-se os 5 componentes adequados para o futebol, através do TCTP:OE, 18 

jogadores, do gênero masculino, da categoria sub-17, 6 atletas de defesa, 6 de meio-campo e 6 

de ataque, que concluiu que o estatuto posicional não interfere no CTP do jogador, pois não 

houve diferença significativa em todos os itens analisados. 

As variáveis produzidas pela análise do teste de coordenação, juntamente com os 

dados obtidos pelo questionário, demostram uma relativa homogeneidade da amostra. O 

prévio contato com o futebol, o interesse pelo esporte através do acompanhamento de jogos e 

participação nas aulas de educação física escolar, convergem com o coeficiente de variação, 

que indica uma uniformidade no grupo de participantes. 
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7.  CONCLUSÃO 

 

O presente estudo investigou a condução de um programa de treinamento, norteado 

pela dimensão tática. Com base nos resultados apresentados observou-se uma melhora de 60,2 

% nas ações analisadas, tanto do grupo como nas individuais. Desta forma, pode-se concluir 

que um processo de ensino-aprendizagem-treinamento situacional contribui para o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos de jogadores de futebol, resultando em um melhor 

desempenho tático. 

O processo de ensino-aprendizagem-treinamento, através de jogos adaptados e 

reduzidos, proporcionou para os atletas da categoria sub-16, um aumento na média, de 6,6 

para 9,1 nas ações dos atacantes sem a bola, “Movimenta-se procurando receber a bola”, e de 

5,6 para 10,5 nas ações de defesa, “Apoia aos colegas na defesa (cobertura) quando são 

superados pelo adversário”. Assim, evidencia-se a importância de se trabalhar a integralização 

dos aspectos dimensionais do jogo, visto que os resultados apontam uma melhor performance. 

Um aumento no total de 59 ações táticas após a intervenção e a diferença de 48,93% 

entre o crescimento das ações defensivas, em relação às ofensivas, demonstraram o quanto o 

processo de ensino-aprendizagem-treinamento baseado no comportamento tático pode ser 

eficiente para a melhora no desempenho destas ações para esta amostra analisada, 

principalmente no comportamento defensivo. 

Com os resultados encontrados também foi possível verificar uma melhor adequação 

das respostas ofensivas e defensivas, perante a situação problema, a qual pode-se atribuir pela 

combinação da relação de oposição e cooperação desenvolvida no processo metodológico 

situacional. Observou-se um ganho positivo na tomada de decisão, verificado através das 

execuções motoras, bastante claras ao comparar as médias antes, 12,2 ações, e depois, 19,6 

ações, do treinamento. 

Por fim, sugere-se, para contribuir com uma investigação mais ampla, um número 

amostral maior. Os resultados não podem ser generalizados para outras categorias, cabendo 

uma nova averiguação, assim como em atletas com maior tempo de prática deliberada, e 

talvez, uma intervenção com maior número de sessões. 
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ANEXO A - FICHA DE ANAMNESE 

 

 

1. Nome Completo: 

__________________________________________________________________________ 

2. Escola: __________________________________________________________________ 

3. Série_________________________ 

4. Data de Nascimento: _____/_____/______ 

5. Telefone de contato (      ) ______________-______________  

6. E-mail:__________________________________________________________________ 

 

7. Experiência prévia com o Futebol de campo (assinalar uma opção): 

___ Pratico a mais de 4 anos. 

___Pratico a menos de 4 anos e mais do que 2 anos. 

___Pratico a menos de 2 anos . 

___Comecei este ano. 

 

8. Experiência com alguma outra prática futebolística: 

___ Na rua. 

___ Pequeno campo. 

___ Quadra. 

___ Campo de areia. 

___ Outra, cite: _______________________________________________________________ 

___ Nenhuma. 

 

9. Participação nas aulas de educação física na escola: 

___Nunca participei. 

___Às vezes participo. 
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___Quase sempre. 

___ Sempre participo. 

___Algumas modalidades, cite: ___________________________________________________ 

 

10. Experiência com outras modalidades fora da escola: 

___Sim ___Não 

Se sim,  

11. Qual (is)? __________________________________________________________________ 

12. Ainda pratica alguma?________________________________________________________ 

13. Por quanto tempo pratica, ou praticou?__________________________________________ 

14. Quantas vezes na semana? ____________________________________________________ 

15. Qual a formação do condutor da prática?_________________________________________ 

 

16. Fora da prática, como é o acompanhamento sobre futebol? 

___ Acompanho a jogos frequentemente. 

___Assisto a programas esportivos. 

___Leio jornal, revista, artigo e outros mais relacionados. 

___ Pela internet e redes sociais. 

___Outras formas, cite: _________________________________________________________ 

 

Observações: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Convidamos seu filho a participar de um trabalho de pesquisa intitulada: “A influência 

do ensino tático na categoria sub-16 de uma equipe de futebol.”, em virtude de um trabalho de 

conclusão de curso, do aluno de Licenciatura em Educação Física da UFVJM Leandro Santos 

Salvador, executor das atividades, orientado pelo Professor Geraldo de Jesus Gomes. 

 

A participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, poderá 

desistir e retirar o consentimento. A recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o 

pesquisador, com a UFVJM ou com o Clube de Futebol Tijuco.  

 

Os objetivos desta pesquisa são: de avaliar e analisar os efeitos de um programa de 

treinamento de 15 sessões, baseado no ensino tático do futebol, em atletas de 13 a 16 anos de 

idade, da categoria sub-16. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) 

seguinte(s) procedimentos: um programa de 15 sessões de treinamento, e uma avaliação de 

desempenho tático antes e uma outra depois das sessões. Todas as sessões e avaliações, serão 

filmadas para posterior análise.  

 

Os riscos e benefícios relacionados com a participação são os mesmos que qualquer 

prática desportiva. Para amenizar, os atletas terão que usar calçado apropriado, no caso 

chuteira, e meias de cano longo. Não está previsto indenização por sua participação, mas em 

qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito à indenização. 

  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação 

serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando a identificação dos participantes. Não há 

qualquer tipo de remuneração na participação deste trabalho.  

 

Para tanto solicito a sua assinatura abaixo confirmando o seu consentimento livre e 

esclarecido a participação do seu filho neste trabalho. Você receberá uma cópia deste termo, 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer 

momento. 

 

Eu,___________________________________ autorizo a participação do meu 

filho________________________________________ no referido trabalho de pesquisa, bem 

como autorizo a publicação e reprodução dos dados em congressos, revistas científicas e 

demais publicações em eventos, ou para outras finalidades legítimas e idôneas, sem qualquer 

ônus para os pesquisadores. Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da mesma, e 
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a forma de participação do meu filho, e concordo com sua participação. Declaro também, que 

o mesmo encontra-se em boas condições de saúde física geral. 

 

Assinatura dos pais ou responsáveis legais:_______________________________ 

 

Assinatura do participante:____________________________________________ 

 

Data:____/____/2018. 

 

Informações para contato: 

Prof. Geraldo de Jesus Gomes (orientador) gheragomes@gmail.com 

Leandro Santos Salvador (investigador) leandrimlss@hotmail.com  

Curso de Licenciatura em Educação Física – DEFI/FCBS/UFVJM.  

  

mailto:gheragomes@gmail.com
mailto:leandrimlss@hotmail.com
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ANEXO C - TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Termo de Assentimento do Menor 

(12 a 18 anos incompletos) 
O termo de assentimento não elimina a necessidade de fazer o termo de consentimento livre e 

esclarecido que deve ser assinado pelo responsável ou representante legal do menor.  

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa A influência do ensino tático na 

categoria sub-16 de uma equipe de futebol. Seus pais permitiram que você participe. 

Queremos saber os efeitos de um programa de treinamento, baseado no ensino tático do 

futebol. As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 13 a 16 anos de idade. Você não 

precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se 

desistir. A pesquisa será feita no campo do Tijuco, onde as crianças farão 15 sessões de 

treinamento, e ocorrerá um teste antes e depois. Para isso, faremos um jogo reduzido de 

futebol. Os treinos e o teste são considerados seguros, mas é possível ocorrer os mesmos 

riscos de uma prática futebolística. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos 

telefones (38) 98844-5942 do pesquisador Geraldo de Jesus Gomes. Mas há coisas boas que 

podem acontecer como em qualquer jogo de futebol.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando 

terminarmos a pesquisa os dados serão usados em um trabalho de conclusão de curso. Se você 

tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, ou ao Geraldo de Jesus Gomes. Eu escrevi os 

telefones na parte de baixo desse texto.  

Eu ________________________________________________ aceito participar da pesquisa 

“A influência do ensino tático na categoria sub-16 de uma equipe de futebol”, que tem o 

objetivo de avaliar os efeitos de um programa de treinamento de 15 sessões, baseado no 

ensino tático do futebol, em atletas de 13 a 16 anos de idade. Entendi as coisas ruins e as 

coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a 

qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os 

pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

 

Diamantina, ____de _________de __________.  

 

 

 

________________________________   _________________________________ 

            Assinatura do menor            Assinatura do(a) pesquisador(a)  

 

 

Telefone do pesquisador: (38) 98844-5942 – Geraldo de Jesus Gomes 

(38) 98802-3031 – Leandro Santos Salvador 
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