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EDITORIAL 

	
	
 
Com a edição de Dezembro de 2019 culminamos o quarto volume de uma publicação continua. Esta é 
uma exigência fundamental para fazer face a novas exigências, nomeadamente ter um maior impacto na 
comunidade científica e na área da Pedagogia do Desporto em especial. Outra exigência é tornar a relação 
com os autores, revisores e leitores mais eficiente. Desta forma, informamos que temos em fases de testes 
avançados a integração do JSPR no Open Journal System e contamos confirmar a sua total 
operacionalização durante o ano de 2019. Este cenário constitui um passo decisivo para a afirmação da 
revista. Desejamos igualmente alargar a nossa influência aos autores que escrevem em espanhol e, por 
isso, faremos esforços em divulgar o JSPR em fóruns que esta língua seja dominante. 
Apraz-nos registrar um aumento de submissões nas secções da revista “A opinião crítica sustentada” e 
“Experiências pedagógicas relevantes” o que constitui um espaço da expressão pedagógica diferenciada, 
mas igualmente importante para a divulgação e incentivo de boas práticas pedagógicas. 
 
 
 
 
With the 2019 December edition we culminate the fourth volume of an ongoing publication. This is a 
fundamental requirement to cope with new requirements, namely to have a greater impact on the 
scientific community and in the area of sport pedagogy in particular. Another requirement is to make the 
relationship with authors, reviewers and readers more efficient. In this way, we inform that we have in 
advanced testing phases the integration of JSPR in the Open Journal System and we count on confirming 
its total operationalization during the year 2019. This scenario constitutes a decisive step towards the 
statement of the journal. We also wish to broaden our influence on the authors who write in Spanish and, 
therefore, we will endeavour to disclose the JSPR in forums that this language is dominant. 
We are pleased to record an increase in submissions in the sections of the magazine "The sustained 
critical opinion" and "relevant pedagogical experiences" which constitutes a space of differentiated 
pedagogical expression, but equally important for the dissemination and incentive of good pedagogical 
practices. 
 
 
 
 
Con la edición de diciembre de 2019, culminamos en el cuarto volumen de una publicación que 
continúa. Este es un requisito fundamental para hacer frente a los nuevos requisitos, a saber, tener un 
mayor impacto en la comunidad científica y en el ámbito de la pedagogía deportiva en particular. Otro 
requisito es hacer que la relación con los autores, revisores y lectores sea más eficiente. De esta 
manera, informamos que tenemos en fases de pruebas avanzadas la integración de JSPR en el Open 
Journal System y contamos con la confirmación de su total operacionalización durante el año 2019. 
Este escenario constituye un paso decisivo hacia la declaración de la revista. También deseamos 
ampliar nuestra influencia a los autores que escriben en español y, por lo tanto, nos esforzaremos por 
divulgar el JSPR en los foros que esta lengua es dominante. 
Nos complace registrar un aumento de las comunicaciones en las secciones de la revista "la opinión 
crítica sostenida" y "experiencias pedagógicas relevantes" que constituye un espacio de expresión 
pedagógica diferenciada, pero igualmente importante para la difusión y el incentivo de buenas prácticas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Rui Resende 
Hugo Sarmento 
Adilson Marques	
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Bruno Furtado3, Paulo Malico Sousa2, Válter Pinheiro2 
1Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Educação, Setúbal, Portugal; 2Benfica Lab, Sport 

Lisboa e Benfica, SAD, Lisboa, Portugal; 3Instituto Superior de Ciências Educativas, Ramada, Portugal.

        
       RESUMO 

O estudo pretendeu analisar as situações de jogo que resultaram em golo, desde a 

recuperação de bola até à finalização, recorrendo à análise notacional e sequencial. 

Foram observados 236 golos - seniores A (n=86), seniores B (n=81) e juniores A 

(n=69). Para a codificação dos golos utilizamos o instrumento observacional SOGF e o 

programa LINCE®. O tratamento de dados foi realizado utilizando o IBM SPSS 

Statistics® e o SDIS-GSEQ®. Foram detetadas algumas regularidades nas equipas 

observadas. Registamos mais ocorrências para os golos em que a recuperação de bola 

resulta de faltas sofridas, nas zonas do meio campo ofensivo, em que o último passe é 

executado nas zonas ofensivas e a finalização dentro da área, com o pé direito. O 

método de jogo mais efetivo é o ataque posicional. Os esquemas táticos também têm 

grande importância para a obtenção do golo. A utilização de técnicas de análise 

quantitativas e qualitativas permitem recolher um conjunto de informações importantes 

para a atividade profissional dos treinadores.  

 

      
  ABSTRACT 

The study aimed to analyze the situations of game that resulted in a goal, from ball 

recovery to finalization, using the notational and sequential analysis. We observed 236 

goals - seniors’ A (n=86), seniors’ B (n=81) and juniors’ A (n=69). For the coding of 

the goals we use the observational instrument SOGF and the program LINCE®. Data 

processing was performed using IBM SPSS Statistics® and SDIS-GSEQ®. Some 

regularities were detected in the teams observed. We record more instances for the goals 

in which the recovery of the ball results from fouls suffered, in the zones of the half 

offensive field, in which the last pass is executed in the offensive zones and the 

finalization inside the area, with the right foot. The most effective method of play is the 

positional attack. The tactical schemes are also of great importance for the goal. The 

use of quantitative and qualitative analysis techniques allows to collect a set of 

important information for the professional activity of the coaches.

Palavras-chave 
Observação e 

análise, Análise 

Sequencial, Análise 

Notacional, Futebol. 

 

Keywords 
Observation and 

Analysis, Sequential 

Analysis, Notational 

Analysis, Football. 
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Introdução 
 
A observação e análise do jogo de futebol tem sido 

objeto de interesse por parte de investigadores e 

treinadores, com o intuito de terem um melhor 

conhecimento do jogo, bem como melhorarem a 

qualidade do processo de treino (Garganta J., 2001). 

O futebol é uma realidade complexa e dinâmica que 

necessita de ser interpretada para uma melhor 

compreensão do comportamento da equipa 

(Clemente, Couceiro, Martins, Figueiredo, & 

Mendes, 2014; Gama, Dias, Couceiro, & Vaz, 2017; 

Sampaio e Maças, 2012). A observação e análise do 

jogo de futebol é importante uma vez que permite a 

identificação de regularidades, particularidades e 

contingências da forma como as equipas 

desenvolvem o seu jogar no decorrer da competição 

(Garganta J., 2010; Marcelino, Isabel, & Sampaio, 

2011). A análise tática da própria equipa como da 

equipa adversária é de grande relevância na 

preparação dos jogadores e das equipas (Memmert, 

Lemmink, & Sampaio, 2017; Robles Prieto, 

Castellano Paulis, & Perea Rodriguez, 2014).  

Recorrendo à metodologia observacional e à técnica 

de análise sequencial vários estudos têm sido 

desenvolvidos no âmbito da observação e análise do 

jogo de futebol (Castelão, Garganta, Afonso, & 

Costa, 2015; Sarmento, Anguera, Pereira, 

Campaniço, & Leitão, 2016). A metodologia 

observacional permite o estudo do comportamento 

desportivo de uma forma objetiva e rigorosa no 

contexto em que ele se desenvolve, favorecendo a 

validade ecológica (Portell, Anguera, Hernández-

Mendo, & Jonsson, 2015), tendo em conta objetivos 

bem definidos, estuda comportamentos percetíveis 

através de instrumentos construídos especificamente 

(Anguera & Hernandez-Mendo, 2013; Anguera & 

Hernández-Mendo, 2014). Através da análise 

sequencial é possível verificar padrões de conduta ou 

transições estáveis de comportamento que vão para 

além da probabilidade marcadas pelo acaso 

(Castelão, Garganta, Afonso, & Costa, 2015; Paulis 

& Hernandez-Mendo, 2000; Sarmento, Anguera, 

Pereira, Campaniço, & Leitão, 2016).  

O estudo do golo no futebol tem sido objeto de estudo 

por diversos investigadores (Araújo & Navarro, 

2015; Argolo, 2015; Clemente & Martins, 2016 ; 

Junior, 2015; Lago, Lago, Rey, Casáis, & 

Domínguez, 2012; Liu, Goméz, Lago-Peñas, & 

Sampaio, 2015; Ramos & Oliveira, 2008; Tenga & 

Sigmundstad, 2011; Tenga, Holme, Ronglan, & Bahr, 

2010a, 2010b), procurando contextualizar a forma 

como objetivo do jogo é conseguido. A nossa 

investigação tem como objetivo analisar o golo, 

procurando verificar pontos em comum, em três 

equipas (Seniores A, Seniores B e Juniores A) em um 

clube de elite europeu, tendo em conta todo o 

processo desde a recuperação da bola até à sua 

obtenção (Santos, et al., 2016), através da análise 

notacional (Hughes & James, 2008) e da análise 

sequencial (Bakeman & Quera, 2011). 

 

Métodos e Procedimentos 

 
Amostra 
 

A amostra observacional é constituída por golos 

marcados pelas equipas de um clube de elite europeu, 

seniores A (n=86), seniores B (n=81) e juniores A 

(n=69). No total foram observados 236 golos. Os 

golos observados foram os que foi possível analisar a 

sequência desde a recuperação de bola até à 

finalização. 

 

Instrumentos 
 

O instrumento observacional utilizado foi o Sistema 

de Observação do Golo no Futebol (SOGF) 

desenvolvido e validado por Santos et al. (2016) 

(tabela 1). 
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Tabela 1 - Sistema de Observação do Golo no Futebol (Santos et al., 2016). 
Critério Categorias Código 

Formas de recuperação da bola Guarda-Redes GR 

Interceção INT 

Duelo aéreo DA 

Desarme DES 

Bola Perdida BP 

Falta FALTA 

Saída de bola pelas linhas finais do 

campo 

SBLF 

Saída de bola pelas linhas laterais do 

campo 

SBLL 

Saída de bola no meio campo SBMC 

Comportamento Fair-Play CF-P 

Zona de recuperação da bola Zona Defensiva Esquerda ZRDE 

Zona Defensiva Central ZRDC 

Zona Defensiva Direita ZRDD 

Zona Média Defensiva Esquerda ZRMDE 

Zona Média Defensiva Central ZRMDC 

Zona Média Defensiva Direita  ZRMDD 

Zona Média Ofensiva Esquerda ZRMOE 

Zona Média Ofensiva Central ZRMOC 

Zona Média Ofensiva Direita ZRMOD 

Zona Ofensiva Esquerda ZROE 

Zona Ofensiva Central ZROC 

Zona Ofensiva Direita ZROD 

Linha Lateral LL 

Linha Final LF 

Zona do último passe para 

finalização 

Zona Defensiva Esquerda ZDE 

Zona Defensiva Central ZDC 

Zona Defensiva Direita ZDD 

Zona Média Defensiva Esquerda ZMDE 

Zona Média Defensiva Central ZMDC 

Zona Média Defensiva Direita  ZMDD 

Zona Média Ofensiva Esquerda ZMOE 

Zona Média Ofensiva Central ZMOC 

Zona Média Ofensiva Direita ZMOD 

Zona Ofensiva Esquerda ZOE 

Zona Ofensiva Central ZOC 

Zona Ofensiva Direita ZOD 

Sem passe/Finalização SPF 

Método para obtenção do golo Contra-Ataque CA 

Ataque Rápido AR 

Ataque Posicional AP 

Penalti PEN 

Livre Direto LD 

Livre Indireto LI 

Lançamento Linha Lateral LLL 

Canto Longo CL 

Canto Curto CC 

Pontapé de baliza  PB 

Bola de saída BS 

Forma de obtenção da finalização Pé Direito PD 

Pé Esquerdo PE 

Cabeça C 

Peito P 

Outro O 

Autogolo AG 
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Continuação da tabela 1 - Sistema de Observação do Golo no Futebol (Santos et al., 2016). 
Critério Categorias Código 

Zona de Finalização Zona A ZA 

Zona B ZB 

Zona C ZC 

Zona D ZD 

Zona E ZE 

Zona F  ZF 

Zona G ZG 

Zona H ZH 

Zona I ZI 

Zona J ZJ 

 

A divisão do campo e das zonas de finalização está 

demonstrada nas figuras 1 e 2. 

 

Figura 1 - Campograma de divisão em zonas do 
terreno de jogo (adaptado de Grehaigne, Mahut, & 

Fernandez, 2001). 

 

 

Figura 2 - Zonas de Finalização. 

 

 

Procedimentos 

O Benfica Lab, através da plataforma WyScout 

disponibilizou os golos, sendo posteriormente 

observados e codificados utilizando o programa 

informático LINCE® (Gabin, Camerino, Anguera, & 

Castañer, 2012). O programa LINCE® permite a 

exportação de dados para os programas 

SDIS_GESEQ® e Microsoft Excel® (Hernandez-

Mendo, et al., 2014). Os dados do ficheiro Excel® 

foram posteriormente exportados para o programa 

IBM SPSS Statistics®.  

 
 

Fiabilidade 
 

Uma das questões fundamentais na metodologia 

observacional está relacionada com a fiabilidade do 

registo observacional (Anguera & Hernandez-

Mendo, 2013), para que seja garantida a qualidade 

dos dados (Blanco-Villaseñor, Castellano, 

Hernandez-Mendo, Sanchez-Lopez, & Usabiaga, 

2014). Neste sentido foi realizado o treino dos 

observados e testada a fiabilidade interobservadores e 

intraobservador de acordo com a fases definidas por 

Brewer e Jones (2002). Para testar a fiabilidade foram 

observados 54 golos. De acordo com o referido por 

Sousa, Prudente, Sequeira e Hernandez-Mendo 

(2014) a concordância intraobservador foi testada por 

cada observador em diferentes momentos e 

interobservadores por dois observadores, que 

observaram separadamente os mesmos golos. Como 

pode ser observado na tabela 2, através do índice de 

Kappa de Cohen (Cohen, 1960), obtivemos valores 

superiores a 0.90 para a fiabilidade dos observadores 

para todos os critérios (Blanco-Villaseñor, 

Castellano, Hernandez-Mendo, Sanchez-Lopez, & 

Usabiaga, 2014).  

 

Tabela 2 - Análise da fiabilidade interobservadores e 
intraobservadores. 

 F-INTER 

1 vs 2 

F-INTRA 

1 

F-INTRA 

2 

Forma de 

recuperação da 

bola 

0.92 0.97 0.95 

Zona de 

recuperação da 

bola 

0.95 0.97 0.95 

Zona do último 

passe para 

finalização 

0.93 0.95 0.97 

Método para 

obtenção do 

golo 

0.92 0.92 0.94 

Forma de 

finalização 
0.97 1.0 1.0 

Zona de 

finalização 
0.97 0.96 0.96 

M 0.94 0.96 0.96 

F-INTER = Fiabilidade interobservadores; F-INTRA 

1 = Fiabilidade intraobservador 1; F-INTRA 2 = 

Fiabilidade intraobservador 2. 
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Análise Estatística 
 

Os dados foram analisados através da estatística 

descritiva, utilizado o IBM SPSS Statistics®. A 

análise sequencial foi realizada recorrendo-se ao 

programa SDIS-GSEQ® (Bakeman & Quera, 2011), 

que nos permitiu avaliar a probabilidade de 

ocorrência de comportamentos em função da prévia 

ocorrência de outros (z³1.96) (Sarmento, Anguera, 

Pereira, Campaniço, & Leitão, 2016), verificando-se 

assim, para a forma como os golos foram obtidos nas 

equipas observadas, padrões sequenciais que ocorrem 

com maior probabilidade do que dependentes do 

acaso (Lapresa, Arana, Anguera, & Garzon, 2013; 

Paulis & Hernandez-Mendo, 2000). A técnica de 

retardos é utlizada na análise sequencial para o 

cálculo a partir da conduta critério a existência de 

probabilidades de correlações com diversas condutas, 

sendo que no nosso estudo a realizamos de uma 

perspetiva retrospetiva (Castelão, Garganta, Afonso, 

& Costa, 2015; Fonseca & Navarro, 2015). 

 

Resultados 
 

Os resultados apresentados são relativos às situações 

de jogo que resultaram em golo das equipas de 

Juniores A, Seniores B e Seniores A de uma equipa 

de elite europeia. Na tabela 3 são apresentados os 

resultados descritivos e nas tabelas 4, 5 e 6 dos 

resultados da análise sequencial.

 

Tabela 3. Análise notacional dos golos obtidos. 
Critério Código Juniores A Seniores B Seniores A Soma M DP 

Formas de 

recuperação 

da bola 

GR 4 6 4 14 4.67 1.155 

INT 16 19 23 58 19.33 3.512 

DA 1 1 4 6 2.00 1.732 

DES 9 5 8 22 7.33 2.082 

BP 5 4 5 14 4.67 .577 

FALTA 15 28 16 59 19.67 7.234 

SBLF 13 11 17 41 13.67 3.055 

SBLL 6 7 9 22 7.33 1.528 

SBMC 0 0 0 0 .00 .000 

CF-P 0 0 0 0 .00 .000 

Zona de 

recuperação 

da bola 

ZRDE 1 1 2 4 1.33 .577 

ZRDC 5 9 2 16 5.33 3.512 

ZRDD 2 3 2 7 2.33 .577 

ZRMDE 9 9 11 29 9.67 1.155 

ZRMDC 7 4 5 16 5.33 1.528 

ZRMDD 7 6 6 19 6.33 .577 

ZRMOE 6 2 6 18 4.67 2.309 

ZRMOC 4 4 6 14 4.67 1.155 

ZRMOD 3 11 10 24 8.00 4.359 

ZROE 0 1 2 3 1.00 1.000 

ZROC 6 13 7 26 8.67 3.786 

ZROD 1 0 1 2 .67 .577 

LL 6 7 9 22 7.33 1.528 

LF 12 11 17 40 13.33 3.215 

Zona do 

último passe 

para 

finalização 

ZDE 0 0 0 0 .00 .000 

ZDC 0 0 0 0 .00 .000 

ZDD 0 1 0 1 .33 .577 

ZMDE 1 1 2 4 1.33 .577 

ZMDC 0 2 0 2 .67 1.155 

ZMDD 1 0 0 1 .33 .577 

ZMOE 7 4 4 23 5.00 1.732 

ZMOC 3 6 9 18 6.00 3.000 

ZMOD 6 7 3 16 5.33 2.082 

ZOE 11 14 19 44 14.67 4.041 

ZOC 4 5 5 14 4.67 .577 

ZOD 14 16 21 51 17.00 3.606 

SPF 22 24 23 69 23.00 1.000 
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Continuação da Tabela 3. Análise notacional dos golos obtidos. 

Método para obtenção do 

golo 

CA 5 5 6 16 5.33 .577 

AR 7 12 19 38 12.67 6.028 

AP 40 34 41 115 38.33 3.786 

PEN 4 11 5 20 4.00 1.000 

LD 1 3 1 5 2.67 2.887 

LI 2 6 3 11 2.00 1.000 

LLL 0 1 2 3 1.00 1.000 

CL 9 8 8 25 8.33 .577 

CC 1 1 1 3 1.00 .000 

PB 0 0 0 0 .00 .000 

BS 0 0 0 0 .00 .000 

Forma de obtenção da 

finalização 

PD 48 42 41 131 43.67 3.786 

PE 8 26 23 65 19.00 9.644 

C 10 10 19 39 13.00 5.196 

P 0 0 1 1 .33 .577 

O 0 0 1 1 .33 .577 

AG 3 3 1 7 2.33 1.155 

Zona de Finalização 

ZA 6 12 6 24 8.00 3.464 

ZB 6 4 9 19 6.33 2.517 

ZC 4 2 10 16 5.33 4.163 

ZD 12 13 7 32 10.67 3.215 

ZE 6 16 15 37 12.33 5.508 

ZF 19 13 20 52 17.33 3.786 

ZG 4 11 5 20 6.67 3.786 

ZH 3 3 4 10 3.33 .577 

ZI 8 7 8 23 7.67 .577 

ZJ 1 0 2 3 1.00 1.000 

Na tabela 2 podemos verificar que as equipas 

observadas recuperam a bola preferencialmente 

devido a terem sofrido falta (FALTA) (n=59; 

M=19.67), pela interceção (INT) (n=58; M=19.33) e 

saída de bola pela linha final (SBLF) (n=41; 

M=13.67). 

As zonas em que se verificou mais recuperações de 

bola foi quando a bola saiu pela linha final (LF) 

(n=40; M=13.33), na zona média defensiva esquerda 

(ZRMDE) (n=29; M=9.67) e na zona ofensiva central 

(ZROC) (n=26; M=8.67).  

O último passe para a finalização ocorreu com maior 

frequência na zona ofensiva direita (ZOD) (n=51; 

M=17) e na zona ofensiva esquerda (n=44; 

M=14.67). De salientar que a situações de golo 

aconteceram com maior frequência sem passe para a 

finalização (SPF), ou seja, são situações em que a 

recuperação de bola resulta também em finalização 

(n=69, M=23). 

Relativamente ao método para obtenção do golo as 

equipas conseguiram-no preferencialmente através 

do ataque posicional (AP) (n=115; M=38.33); de 

ataque rápido (AR) (n=38; M=12.67) do esquema 

tático canto longo (CL) (n=25; M=8.33). Os golos 

obtidos resultam, em 24.15%, de situações de 

esquemas táticos. 

Os golos foram conseguidos com maior frequência de 

pé direito (PD) (n=131; M=43.67), pé esquerdo (PE) 

(n=57; M=19) e cabeça (n=39; M=13), nas zonas da 

grande área F (n=52; M=17.33), E (n=37; M=12.33) 

e D (n=32; M=10.67). 

Na tabela 3 podemos verificar os resultados obtidos 

relativos à análise retrospetiva das situações de jogo 

que resultaram em golo da equipa de Juniores A, a 

partir da conduta critério remate nas diferentes zonas. 

Não registámos padrões completos de 

comportamento para a obtenção do golo, sendo, no 

entanto, possível verificar algumas regularidades. 

Quando a bola é recuperada no meio campo ofensivo 

central constatámos que o último passe se verificou 

na zona ofensiva esquerda (ZRMOC-ZOE). Pela 

análise retrospetiva podemos ver que o golo 

resultante de livre indireto é precedido de último 

passe na zona ofensiva direita (ZOD-LI). O último 

passe realizado na zona média ofensiva esquerda é 

antecedida de recuperação de bola na zona média 

defensiva central resultante de bola perdida (BP-

ZRMDC-ZMOE). Podemos constatar ainda algumas 

regularidades na recuperação da bola através de 

desarme (DES), bola perdida (BP) e pelo guarda-

redes (GR). É na zona de meio campo defensivo 

(ZRMDD, ZRMDC) e na zona de meio campo 

ofensivo (ZRMOC, ZRMOD) e na zona ofensiva 

(ZROC) que a equipa observada recupera a posse de 

bola para a obtenção do golo. 
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Tabela 4. Análise Sequencial das situações de golo na equipa de Juniores A. 
R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
ZOD (2.79) ZRMDD (2.14) ZRDC (2.50) 

ZRMDD (2.17) 

ZRDD (2.06) SBLF (2.01) 

SBLL (3.72) 

LL (3.72) 

LF (2.18) 

CL (2.78) 

PE (3.04) 

R
em

at
e 

 

A 

DES (2.34) 

CC (3.90)  

CAB (1.96) 

 LI (2.30) ZRMDD (2.53) 

ZROD (2.32) 

AG (2.05) 

ZRDD (2.08) 

LD (3.24) 

 

B 

ZRMOD (1.99) LI (2.62) 

CL (2.16) 

CAB (1.98) 

ZMDD (3.97) 

AG (2.03) 

---- 

---- 

---- 

CL (2.21) 

ZMOE (2.69) 

 C 

LD (2.34) GR (1.98) 

PEN (1.98) 

ZRMOD (2.38) 

LD (2.25) 

DA (2.16) 

ZMDE (2.16) 

ZOE (2.01) D 
ZMOC (2.26) FALTA (2.18) 

ZROC (2.82) 

LD (3.49) 

CA (2.85) ZMOD (2.88) DA (3.58) 

ZRMDE (3.21) 

ZMDE (3.58) 

AR (2.27) 

E 

ZRMDE (2.56) 

ZRMC (2.05) 

AR (2.08) 

---- 

ZMOD (2.60) 

 GR (2.13) 

ZMOE (2.67) 

ZROD (2.31) 

F 

BP (3.25) 

ZRDD (2.60) 

ZROD (2.60) 

ZOC (3.73) 

ZRMDC (2.61) 

AG (2.01) 

ZRDE (3.97) 

ZRMDC (2.64) 

ZMOE (2.64) 

AG (2.03) 

ZRMOC (3.83) 

ZMOC (2.05) 

ZOE (2.05) 

LI (2.69) 

CC (4.03) 
G 

GR (1.99) 

ZRDD (3.08)  

AG (2.40) 

DES (2.71) ZOD (1.97) 

CAB (2.55) 

SBLF (2.12) 

ZRMOD (2.47) 

---- 

LI (3.16) 

ZRMOD (2.50) 

---- 

---- 

 

H 

GR (2.34) 

ZRDE (2.67) 

CA (2.34) 

ZRMOC (3.94) 

ZMOE (3.78) 

ZOE (2.93) 

CC (2.71) 

BP (2.01) 

ZROC (2.01) 

ZOC (2.42) 

PEN (2.42) 

ZRDE (2.76) 

ZRMDC (2.70) 

CA (2.04) 
I 

ZROC (3.46) 

PEN (3.90) 

ZRMOD (4.58) 

ZMOD (3.49) 

SBLF (2.03) 

LF (2.14) 

CL (2.54) 

CAB (2.38) 

BP (3.55) 

ZRMOE (3.21) 

ZOD (1.96) 

ZRDC (3.58) 

ZOD (1.98) J 

 

Os últimos passes feitos da zona média defensiva 

direita (ZMDD). da zona média ofensiva esquerda 

(ZMOE) e das zonas ofensiva direita e esquerda 

(ZOD, ZOE) parecem ser relevantes para a obtenção 

do golo. Foram ainda registadas regularidades no 

método da obtenção do golo através de livre indireto 

(LI) e grande penalidade (PEN) e na forma de 

obtenção do golo de pé esquerdo (PE). 

De acordo com a tabela 4 é possível verificar para 

equipa Seniores B regularidades na forma como 

obtém o golo. Pela análise retrospetiva podemos 

verificar que o último passe na zona defensiva direita 

é ativado pelo ataque rápido (ZDD-AR). 

Constatámos ainda regularidades na recuperação da 

posse de bola pela saída de bola pela linha lateral 

(SBLL), por interceção (INT), bola perdida (BP), 

duelo aéreo (DA) e pela ação do guarda-redes (GR). 

Os golos resultam de recuperações de bola nas zonas 

defensiva esquerda (ZRDE), média defensiva central 

(ZRMDC), média ofensiva central (ZRMOC), média 

defensiva esquerda (ZRMDE), média ofensiva 

esquerda e direita (ZRMOE, ZRMOD) e ofensiva 

central (ZOC). 
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Tabela 5. Análise Sequencial das situações de golo na equipa de Seniores B. 

R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 
Critério 

ZRMDD (2.80) 

ZRMOE (2.32) 

ZDD (2.43) 

ZMOD (2.21) 

AG (2.47) 

GR (2.41) 

FALTA (2.50) 

ZRDE (2.34) 

ZROC (2.49) 

PEN (2.95) 

ZRMOC (1.97 

ZMDE (2.34) 

ZDD (2.36)  

R
em

at
e 

 

A 

 BP (2.24) 

ZRMOD (2.10) 

LI (3.23) 

PD (1.98) 

ZRMDD (3.26) 

ZRMOD (2.12)  

ZOE (3.19) 

AP (2.53) 

ZMDC (2.91) 

LD (2.28) 

ZRMOD (2.16) 

ZDD (4.36) B 

SBLL (2.51) 

ZRMOC (2.87) 

LL (2.51) 

LI (2.24) 

DES (2.53) 

ZRMDC (2.89) 

BP (3.44) 

ZRMDD (2.27) 

ZMOD (2.04) 

ZOC (2.89) 

PE (2.09) 

ZRMOD (3.56) 

ZMOD (2.06) 

LI (2.29) 

AG (3.46) 

 

CC (6.28) 

AG (3.49) 

C 

INT (2.09) 

ZRDD (2.33) 

SBLL (2.26) 

LL (2.26) 

AP (2.45) 

CC (2.23) 

BP (2.37) 

ZROC (2.31) 

DA (2.27) ZROE (2.28) 

ZROC (2.37) D 

GR (2.08) 

ZRDE (2.12) 

INT (3.06) 

ZRMDE (2.91) 

ZRMOE (2.05) 

ZMDE (2.03) 

AR (2.11) 

DA (2.06) 

ZRDE (2.06) 

ZRMDE (2.04) 

CC (2.06) 

SBLL (2.01) 

LL (2.01) 

ZMDE (2.06) 

LLL (2.08) 

INT (2.31) 

DA (2.09) 

ZRMDC (2.96) 

ZMOC (2.01) 

LD (2.17) 

E 

ZMDE (2.43) 

AR (2.02) 

BP (2.64) 

AR (2.05) 

ZRMOE (2.36) 

LLL (2.36) 

AG (2.51) 

FALTA (2.46) 

ZRDE (2.38) 

ZROC (2.56) 

SPF (2.25) 

PEN (3.01) 

ZMDE (2.27) 

AR (2.59) 

LI (2.33) F 

BP (2.62) 

CC (2.45) 

LD (2.64) 

DA (2.47) ---- 

---- 

ZDD (2.47) 

BP (4.39) 

---- 

---- 

AR (2.11) 

ZRMDD (2.68) 

AG (2.71) G 

DA (4.97) 
ZRMOC (2.22) 

LD (2.67) 

ZDD (4.97) ZRMOC (2.26) ZRMOE (3.46) ZRDE (5.10) 

ZROC (2.41) 

PEN (2.71) 

H 

SBLL (2.75) 
LL (2.75) 

ZMDC (2.22) 

LLL (3.44) 

ZMDC (2.24) 

LLL (3.46) 

---- 

---- 

ZOD (2.89) 
CAB (2.84) 

SBLF (2.32) 

LF (2.32) 

---- 

CC (3.23) 
 

LLL (3.25) 

CAB (2.54) 
I 

     J 
Nota: Nível de significância z³1.96 

Também foram verificadas regularidades ao nível da 

zona onde é executado o último passe: zona defensiva 

direita (ZDD), zona média ofensiva direita (ZMOD), 

zona ofensiva esquerda (ZOE), zona ofensiva central 

(ZOC) e zona ofensiva direita (ZOD); do método para 

a obtenção do golo: livre indireto (LI), Lançamento 

de linha lateral (LLL), canto curto (CC), grande 

penalidade (PEN) e ataque rápido (AR); e da foram 

para obtenção golo: autogolo (AG) e cabeça (CAB). 

Relativamente à equipa de Seniores A também não 

foi possível encontrar padrões de comportamento na 

obtenção do golo. Verificamos algumas regularidades 

na forma de recuperação de bola: desarme (DES) e 

guarda-redes (GR); zonas de recuperação da bola: 

linha lateral (LL), zona defensiva direita (ZRDD), 

zona média defensiva central (ZRMDC), zona média 

ofensiva esquerda (ZRMOE), zona ofensiva esquerda 

e direita (ZROE, ZROD); zona do último passe para 

finalização: sem passe/finalização (SPF); método 

para obtenção do golo: livre direto (LD), livre 

indireto (LI) e canto curto (CC); e forma de obtenção 

do golo: autogolo (AG), peito (P) e outra parte do 

corpo (OUT). 
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Tabela 6. Análise Sequencial das situações de golo na equipa de Seniores A. 
R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 Conduta 

Critério 
DES (2.00) 

ZRMOD (3.15) 

SBLL (2.02) 

LL (2.02) 

LLL (3.58) 

CC (3.58) 

OUT (3.58) 

ZRMDD (2.56) 

ZROC (3.80) 

SPF (2.21) 

PEN (2.92) 

ZRDC (2.38) 

ZRMDC (2.94) 

SPF (2.24) 

LD (3.63) 

INT (2.27) 

ZROE (2.40) 

CA (2.61) 

CL (2.08) 

R
em

at
e 

 

A 

ZROE (2.85) 

CL (2.50) 

BP (2.14) 

LD (2.87) 

ZRMDE (3.16) BP (2.18) 

PE (2.12) 

OUT (2.90) 

ZROC (2.90) 

ZROD (2.92) 

SPF (2.04) 

PEN (2.20) 

LD (2.92) 

AG (2.92) 

B 

LLL (2.68) 

CC (2.30) 

OUT (2.68) 

INT (2.53) 

ZRMOE (2.94) 

P (2.70) 

AG (2.70) 

ZROD (2.72) 

CL (3.47) 

ZRDE (2.74) 

ZRMDC (2.00) 

ZOC (3.42) 

ZRMOD 

(2.12) 

---- 

---- 

P (2.75) 

C 

ZRDD (2.11) 

ZRMDE (2.57) 

ZRDD (2.12) 

ZROE (2.12) 

ZROD (3.29) 

ZRMOD (2.85) 

P (3.32) 

ZRMDD (2.30) 

LLL (2.14) 

PD (2.04) 

SBLL (2.90) 

ZRDE (2.17) 

LL (2.90) 

D 

ZMOE (3.29) 

LI (2.43) 

 ZRDC (3.32) 

AG (2.33) 

SBLF (2.53) 

ZRMDE (2.05) 

LF (2.53) 

CC (2.35) 

P (2.35) 

AG (2.35) 

---- 

---- 

---- 

---- 

OUT (2.27) 

E 

GR (2.50) DES (2.78) 

---- 

ZMDE (2.61) 

 ---- 

---- 

LI (2.04) 

DA (2.49) 

F 

LD (3.92) 

AG (3.92) 

CL (2.35) GR (3.79) 

ZRDD (5.65) 

ZMOC (2.18) 

CAB (2.17) 

SBLF (2.30) 

LF (2.30) 

CC (4.02) 

G 

DA (2.31) 

BP (1.99) 

BP (2.01) BP (2.02) 

LD (5.20) 

PE (2.94) 

DES (2.83) 

ZRMDE (2.24) 

ZROD (4.50) 

ZMDE (3.04) 

GR (1.96) 

ZRDD (3.06) H 

 ZRMDD (2.02) 

 

ZRDE (3.08) 

ZMDE (1.96) 

ZRDC (1.97) DES (2.86) 

ZRMDD 

2.08) 

ZMDE (1.99) 

AR (1.97) 

I 

 ZRMDC (2.63) ZROC (2.14) 

PEN (2.65) 

ZROE (4.47) 

LI (3.58) 

DA (3.06) 

BP (2.68) 
J 

Nota. Nível de significância z³1.96. 

Discussão 
 
O presente estudo pretendeu fazer uma análise 

notacional e uma análise sequencial das situações de 

jogo que resultaram em golo de três equipas de um 

clube de elite europeu (Seniores A, Seniores B e 

Juniores A), a fim de verificar aspetos similares nas 

ações desde a recuperação da bola até à finalização.  

A análise notacional fornece um conjunto de 

indicadores de rendimento (Nevill, Cooper, & 

Hughes, 2002), de carácter descritivo e pouco 

contextualizados (Marcelino, Isabel, & Sampaio, 

2011). Desta forma, investigações têm completado 

este tipo de análise quantitativa com análises 

qualitativas que procuram perceber como os 

membros da equipa interagem durante o jogo 

(Clemente & Martins, 2016) e detetar sequências 

regulares de comportamento da equipa (Castelão, 

Garganta, Afonso, & Costa, 2015; Sarmento, 

Anguera, Pereira, Campaniço, & Leitão, 2016).  

Da análise efetuada ressalta que não foram registados 

padrões completos de comportamento nas três 

equipas observadas para as situações de jogo que 

resultaram em golo, no entanto, registámos algumas 

regularidades. Foi possível verificar na equipa de 

juniores A, regularidades em algumas pequenas 

sequências padrão de comportamento: recuperação 

da bola através de bola perdida na zona média 

defensiva central e último passe na zona média 

ofensiva esquerda (BP-ZRMDC-ZMOE); 

recuperação de bola na zona médio ofensiva central 

seguida de último passe na zona ofensiva esquerda 

(ZRMOC-ZOE); último passe na zona ofensiva 

direita resultante de livre indireto (ZOD-LI).  

Destes resultados ressalta a importância da 

recuperação da bola perto da baliza adversária para a 

concretização do golo, facto que é comum às três 
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equipas adversárias como se pode observar quer pela 

análise notacional, quer pela análise sequencial. 

Santos et al. (2016) verificaram em equipas de elite 

de diferentes ligas que os golos eram resultantes de 

recuperações de bola perto da baliza adversária. 

Estudos realizados têm registado que a eficácia da 

ação ofensiva aumenta quanto mais perto acontece a 

recuperação da posse de bola (Lago, Lago, Rey, 

Casáis, & Domínguez, 2012; Tenga, Holme, 

Ronglan, & Bahr, 2010). No entanto, também 

verificámos uma grande prevalência de recuperações 

de bola no setor médio defensivo, resultados também 

registados por Santos, Moraes e Costa (2015) na 

análise feita à Seleção Espanhola no Campeonato do 

Mundo de 2010. Estes resultados podem ser 

explicados, como podemos verificar nos resultados 

descritivos, pelo facto das equipas observadas 

assumirem como método de jogo para obtenção do 

golo, o ataque posicional. Devido ao grande número 

de jogadores envolvidos no processo ofensivo as 

equipas ficam mais exposta à rápida transição defesa-

ataque dos adversários (Castelo, 2009), conseguindo 

a equipa reequilibrar-se e recuperar a bola já no seu 

meio campo defensivo. Outra variável que pode 

contribuir para os valores referidos é o facto das 

equipas adversárias em muitas situações executarem 

ações em que o principal objetivo é tirar a bola de um 

espaço vital ou de uma zona de pressão – bola 

perdida. Exemplo deste fato é a regularidade na 

equipa de juniores A: recuperação da bola através de 

bola perdida na zona média defensiva central e último 

passe na zona média ofensiva esquerda (BP-

ZRMDC-ZMOE). Apesar de no presente estudo 

termos registado valores mais baixos, também num 

estudo realizado em equipas de ligas europeias foi 

registado valores consideráveis para a forma de 

recuperação de bola através de bola perdida (Santos, 

et al., 2016). 

A forma de recuperação de bola para iniciar a 

construção processo ofensivo é preferencialmente 

pela interceção, faltas sofridas e saída de bola pela 

linha final. Através da análise sequencial verificámos 

regularidades na forma de recuperação de bola 

através do guarda-redes, desarme, bola perdida, duelo 

aéreo, saída de bola pela linha lateral. Numa análise 

feita ao processo ofensivo da equipa do Real Madrid 

foi possível verificar sequências padrão de jogo no 

início do ataque rápido e contra-ataque a partir de 

interceção, desarme, guarda-redes e interrupção 

regulamentar (Barbosa, Sarmento, Neto, Anguera, & 

Campaniço, 2014).  No Campeonato do Mundo de 

2010 as formas preferenciais de recuperação da posse 

de bola pela Seleção Espanhola foram a interceção e 

o desarme (Santos, Moraes, & Costa, 2015).  

Ainda tendo em conta a forma de recuperações de 

bola, podemos verificar a importância dos esquemas 

táticos para a concretização do golo. No presente 

estudo constatámos que uma percentagem 

considerável de golos, foram obtidos através de 

cantos, livres e grandes penalidades, o que demonstra 

a importância destas situações específicas de jogo 

para a obtenção do objetivo do jogo (Dios, López, 

Sanjurjo, & Suárez, 2017; Ramos & Oliveira, 2008; 

Santos, et al., 2016). O ataque posicional é o método 

que as equipas observadas mais utilizam para a 

obtenção do golo. Estudos realizados vão em sentido 

contrário ao registado por nós na observação das 

equipas de um clube de elite europeu (Lago, Lago, 

Rey, Casáis, & Domínguez, 2012; Liu, Goméz, Lago-

Peñas, & Sampaio, 2015; Tenga & Sigmundstad, 

2011; Tenga, Holme, Ronglan, & Bahr, 2010a, 

2010b). 

É nas zonas ofensivas que acontecem os últimos 

passes para finalização, o que demonstra que as 

equipas observadas criam situações de finalização 

através de jogo exterior e interior. Moraes, Cardoso, 

Vieira e Oliveira (2012) também verificaram 

resultados semelhantes em equipas de alto 

rendimento. Ramos e Oliveira (2008) registaram no 

Euro 2004 uma grande prevalência de golos 

provenientes de cruzamentos dos corredores laterais. 

De acordo com o verificado por nós e por Santos et 

al. (2016) os últimos passes para criar situações de 

finalização acontecem nas zonas do meio campo 

ofensivo. Através da análise sequencial verificámos 

regularidades quando o passe é feito da zonas do meio 

campo defensivo, iniciando o ataque-rápido. 

Sarmento et al. (2016) verificaram o início do contra-

ataque e ataque-rápido nas mesmas zonas do campo 

na análise feita à equipa do Real Madrid.  

Da análise notacional feita ainda registamos um valor 

relevante de situações de jogo que resultaram em golo 

em que não existe passe para finalização. São 

situações, fruto do posicionamento ofensivo da 

equipa e da pressão efetuada pela equipa em que é 

possível recuperar a posse de bola e 

concomitantemente finalizar (Santos, et al., 2016).  

É dentro da área de grande penalidade que as equipas 

observadas finalizam, achado que está de acordo com 

estudos efetuados (Clemente & Martins, 2016; Liu, 

Goméz, Lago-Peñas, & Sampaio, 2015; Moraes, 

Cardoso, Vieira, & Oliveira, 2012). De acordo com o 

registado por Ramos e Oliveira (2008) também 

verificámos um número de golos relevante resultantes 

de remates fora da área na zona frontal. A forma de 

obtenção dos golos observada é com o pé direito, pé 

esquerdo e cabeça, estando de acordo com registado 

por Santos et al. (2016).  

O presente estudo permite aos treinadores verificar 

propostas metodológicas e programas informáticos 

de observação e análise da sua equipa, podendo desta 

forma avaliar a implementação do modelo de jogo da 

equipa/clube. O estudo permite-nos ter uma visão 

sobre a transição defesa-ataque, método que a equipa 

utiliza para criar situações de finalização, tem, no 

entanto, como limitação não nos possibilitar perceber 

a forma como a equipa esta organizada no momento 

defensivo.  

Para futuro estudos, dentro desta temática, seria 

importante desenvolver estudos utilizando a análise 

networks (Clemente & Martins, 2016; Gama, Dias, 

Couceiro, & Vaz, 2017), em equipas de alto 

rendimento, futebol jovem e feminino.  
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Conclusões 
 

O estudo apresentado pretendeu analisar os golos 

obtidos por três equipas (juniores A, seniores B e 

seniores A) de um clube de elite do futebol europeu, 

verificando aspetos similares nas equipas observadas. 

Para cumprir o objetivo utilizámos a análise 

notacional e sequencial.  

Foram verificadas algumas regularidades na forma 

como as equipas obtém o golo. A recuperação da bola 

é feita com mais frequência através de falta sofrida e 

da interceção, nas zonas do meio campo ofensivo. O 

último passe acontece com mais regularidade nas 

zonas ofensivas, através do método de jogo ofensivo 

ataque posicional. A finalização ocorre com mais 

frequência nas zonas dentro da área e com o pé 

direito. Os esquemas táticos são fundamentais para a 

obtenção do golo por parte das equipas observadas. 

Através da utilização de duas técnicas de análise, o 

presente estudo fornece um conjunto de informações 

importantes relativas à recuperação da bola, 

construção do processo ofensivo, criação de situações 

de finalização e finalização, que podem ser 

pertinentes para a atividade profissional do treinador 

de futebol. 
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ABSTRACT 
This study aimed to develop and validate an instrument of observation of the offensive 
process within the handball context. Was used 3 EHF CL games as a basis to determine the 
macrocategories to be analysed and then a questionnaire was applied to qualified coaches 
in handball, about the variables in relation to the fundamental functions of the offensive 
game process. The analysed variables should contain more than 65% positive responses by 
the coaches to be representative. As a result of the investigation, handball coaches 
considered the following macrocategories, referring to the following indicators: 1) 
Offensive actions: Positional Attack, Fast Attack and Counterattack; 2) Shooting indicators: 
9 meters, between 9 and 6 meters, 6 meters and 7 meters; 3) Collective actions: Type - I, 
Type - II, Type - III and 4) Field zones. Based on the results obtained, it is concluded that 
the observation system covers all fundamental aspects of the game and as such can be used 
for the collection and process the information for a long-term analysis of the different 
variables of the offensive process in the handball game. 
 
      
RESUMO 
Este estudo teve um objetivo de desenvolver e validar um instrumento de observação do 
processo ofensivo no âmbito do jogo de andebol, foi utilizado 3 jogos da EHF CL como 
base para determinar as macrocategorias a analisar e a seguir aplicado um questionário aos 
treinadores, com titulação em andebol sobre as variáveis em relação às funções 
fundamentais do processo ofensivo do jogo. As variáveis analisadas deviam conter mais de 
65% respostas positivas pelos treinadores para serem representativas. Como resultado da 
investigação, os treinadores de andebol consideraram as seguintes macrocategorias, 
referindo-se aos seguintes indicadores: 1) Ações ofensivas: Ataque Posicional, Ataque 
Rápido e Contra-ataque; 2) Indicadores de remates: 9 metros, entre 9 e 6 metros, 6 metros 
e 7 metros; 3) Ações coletivas: Tipo - I, Tipo - II, Tipo - III e 4) Zonas de campo. Com base 
nos resultados obtidos, conclui-se que o sistema de observação abrange todos os aspectos 
fundamentais do jogo e, como tal, pode ser utilizado para a recolha e processo das 
informações para uma analise a longo prazo das diferentes variáveis do processo ofensivo 
no jogo de andebol.   
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Introduction 
 
In sports, in a broad sense, situations, routines, 
strategies and tactics occur, whose knowledge and 
comprehension is essential to describe, interpret and 
analyse the collective behaviour (Mendo & Pollán, 
1996), being the reason why coaches and 
investigators resort to the observation of the activity 
of players and teams to examine and study the game, 
with the goal of increasing the process of sports 
preparation (Garganta, 1998; Hughes & Bartlett, 
2002; Lames & Hansen, 2001). With this, handball 
emerges as a dynamic and interactive activity, where 
two teams face each other, being subject to a great 
variability of actions that might affect the score of the 
game (Srhoj, Rogulj, & Katić, 2001).  
The scored goal, being the main purpose of an attack 
by both teams, is the result of the cumulative 
individual activities done by the players in a certain 
game, something that emerges, mainly, in attacking 
situations (Gruić, Vuleta, & Milanović, 2006; 
Meletakos & Bayios, 2010). In this perspective, the 
scored goal, in handball rules, is the only element that 
is attributed a nominal numeric value, that defines the 
cumulative involvement of both teams (Rogulj, 2000, 
2003; Vuleta, Milanović, Gruić, & Ohnjec, 2005) 
structuring the final score of a game directly. 
Statistics and traditional analyses techniques (e.g.,  
IBM-SPSS Statistics) are an instrument to follow and 
explain what was observed in the "past" and 
determine what a team must do in the "future"  
(Starkings, 2008). With this, the game analysis might 
change, significantly, according to the discrete data 
about a specific player's activity or of each of the 
team's element (Carling, Reilly, & Williams, 2007) 
and also according to of the definition of the 
efficiency criteria of the team and the players 
(Anguera, 1988; Mendo & Macías, 2002). 
The results of this kind of analysis might reveal 
critical information about a team's strengths and 
weaknesses (Alford, 1998). In this case, the need for 
objective tools to evaluate the individual and team's 
performance will take an increase of the register and 
analysis of games and sports events (Cooper & 
Siedentop, 1975). So, observing players and teams 
during their performance is essential to the 
organisation, teaching and training of collective 
sports, as is the case of Football and Handball 
(Hughes & Bartlett, 2002; Hughes & Franks, 2004).  
The majority of the researches in this area focuses, 
essentially, on the performance aspects that 
determine the sporting success and the final result of 
the action (O’Shaughnessy, 2006; Taborsky, 2000). 
This way, performance analysis in handball demands, 
in its conceptual approach, a paradigm change, where 
players conduct and actions in handball are 
determined by their tactical action (García, 1998), 
allowing to a better understanding of the performance 
in collective sports (Garganta, 1998; Grehaigne, 
1992; Konzag, 1991). 
With this, the purpose of this article is to show the 
result of a construction and validation process of an 
observation instrument that allows a reliable 

registration of the players and teams behaviours and 
interactions through the analysis of the actions and 
sequential patterns in the offensive part of a game of 
high performance in handball. 
 
Methodology 
 
Based on observational methodology, we followed 
methodological proceedings adopted by Prudente, 
Garganta, and Anguera (2004) that recommend the 
use of category system and the field zones format also 
corroborated by Anguera (2003), where he indicates 
to be important the junction of one or more category 
systems in one or more criteria or macro-categories. 
In a way to operationalize the macro-categories of the 
observation instrument of this study, we determined 
the following goals: i) determine sequential patterns 
performed by teams in the offensive phase and relate 
them with the final score of the game; ii) consider the 
way of how the attack develops from specific game 
situations; iii) analyse the shooting action, before the 
9 meters perimeter, between the 6 and 9 meters, and 
on 7 meters penalty; iv) analyse the method of the 
offensive game of positional attack, fast attack and 
fast-break. 
On a first phase, the structure was dimensioned in the 
identification of the macro-categories, going to the 
discretion of the variables that we intended to study 
at this point and we resorted, as in similar studies 
(Prudente et al., 2004; Sarmento, Anguera, 
Campaniço, & Leitão, 2010) to the observation of 
three games of the elimination phase of the handball 
champions league, EHF Champions League, of the 
2015/2016 (n=1) and 2016/2017 (n=2) seasons. 
Lastly, we concluded the process with construction 
and posterior application of the questionnaire. 
 
Construction of the Observation Instrument 
 
The observation instruments built and validated by 
several authors (Falkowski & Enríquez, 1988; 
Garganta, 1997; Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, 
Dellal, & Gómez, 2010; Leitão, 1998; Skarbalius, 
Pukėnas, & Vidūnaitė, 2013)were in the genesis of 
the creation of an analysis and observation instrument 
considered in this study, that emerges from a 
combination of offensive actions, game system 
indicators and their spatial evolution. 
 
Macro-Categories and Study Indicators 
 
We identified the macro-categories, and the 
indicators referred to the offensive behaviour 
demonstrated by game actions, the performance 
indicators translated by the player's efficiency in 
scoring situations and, finally, game indicators that 
are determined by game actions that fall into the 
pattern of collective game provision (Table 1). 
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Table 1 - Macro-categories and Proposed Indicators. 

Offensive Actions 
Positional Attack 
Fast Attacks 
Counterattack 

Identification of the 
action zones of the shot 

9 meters 
9 – 6 Meters 
6 Meters 
7 Meters 

Collective actions 
Action Type – I 
Action Type – II 
Action Type – III 

Field Zones 
8 – Defensive Zones 
9 – Offensive Zones 

 
Identification of the variables of the observation 
Instrument 
  
The definition of each one of the variables is an 
important landmark to understand the meaning and 
attribute the level of importance that each one of them 
has for the identification of the handball game. Based 
on the orientation given by the research done in this 
study's area, we considered a number of variables that 
are part of the final document after the validation was 
done by a group of experts and technicians of the 
sport. 

a. Offensive game action 
In the offensive process, we considered three types of 
game actions: 

1. An action is considered when each player 
occupies his specific position and initiates 
interactions to move the defence, this phase begins 
when the opponent's defence is established in their 
position, against an organized offensive system, 
Positional Attack (Leitão, 1998). Identified as 
Question 1 in the questionnaire. 

2. Might be considered as a second offensive 
wave, done by the most backward players in the 
defensive system, who progressed in the field through 
Fast passes, with speed, to the attack, with the 
purpose of creating a superiority situation or 
defensive disorganisation of the opponents' team, 
Fast Attack (Falkowski & Enríquez, 1988; Garganta, 
1997). Identified as Question 2 in the questionnaire. 

3. This offensive method begins in the 
defensive field, and the opponent's team comes up 
high on the field and unbalanced on the defensively, 
trying to get as Fastly as possible to the opponents' 
goal, Counterattack (Falkowski & Enríquez, 1988).  
Identified as Question 3 in the questionnaire 

b. Identification of shooting action zones  
This study pretends to make a more precise 
evaluation of the zone of the shooting action 
materialised by the handball players. We opted by 
subdividing into four zones of shooting (Bilge, 2012; 
Ferrari, Vaz, & Valente-dos-Santos, 2014; Skarbalius 
et al., 2013), this way: 

1. When a player that shoots, has his last step 
with the foot placed before the marked line, shots in 
the 9 meters zone. Identified as Question 4 in the 
questionnaire 

2. The player, with his jump, invades the 
aerial space of the area, where he had to shoot before 

his landing (which succeeded inside the aerial space 
of the opponents' area), shots from the 6 meters zone. 
Identified as Question 5 in the questionnaire. 

3. It was done when a 7 meters penalty was 
taken, shots from the 7 meters zone. Identified as 
Question 6 in the questionnaire. 

4. The player that shot had his support foot 
touching the ground, between the dashed line (9 
meters) and the 6 meters and he would not invade the 
aerial space of the area during the shooting, shots 
from 9 and 6 meters zones. Identified as Question 7 
in the questionnaire. 

c. Collective actions 
With the new rule changes about the passive play in 
handball, the interest in adopting designations for this 
type of actions that are congruent with the 
nomenclature of other collective sports. With that, we 
considered actions that corresponded to the dynamic 
or static actions that assured a beginning, a 
progression and an end, being grouped by the 
following way (Gama et al., 2014; Vaz, Gama, 
Valente dos Santos, Figueiredo, & Dias, 2014; 
Vázquez, 1998): 

1. It was characterised completed collective 
actions (beginning, progression and end) occurring 
from dynamic or static play, without the possibility of 
shooting in the short term (Gama et al., 2014; Vaz et 
al., 2014; Vázquez, 1998). Identified as Question 8 in 
the questionnaire. 

2. Represented incomplete collective actions 
(beginning and progression) that occur from dynamic 
or static play, without the possibility of shooting 
(Gama et al., 2014; Vaz et al., 2014; Vázquez, 1998). 
Identified as Question 9 in the questionnaire. 

3. They were identified as collective actions, 
beginning in a free kick, with the possibility of a 
short-term shot (e.g. 7 meters penalty and/or shooting 
right after taking some 9 meters fault) (Gama et al., 
2014; Vaz et al., 2014; Vázquez, 1998). Identified as 
Question 10 in the questionnaire. 

d. Field zones 
When we talk about spatial location, it was proposed 
an adaptation of the field zones used by (Prudente, 
2006), adding more defensive and offensive of the 
zones A and D 6, 7 and 8, where the author considered 
just one spatial location of the field zones, setting up 
the field in 17 zones and 5 corridors, that corresponds 
to 8 zones of the defensive part and 9 zones of the 
offensive part, considering the numbering of 
designated zones according to the direction of the 
attack (Figure 1).
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Figure 1 - Field zones (adapted from Prudente, 2006). 
Note: D – References the Defensive Zones; A – 
References the Offensive Zones. 
 
Questionnaire Construction 
 
To prepare and validate the observation instrument, 
beyond the literary review, we used the following 
procedures: i) do an exploratory observation period, 
on which were observed the footage of several 
handball games; ii) define the criteria that was 
proposed and make a list of observed behaviours for 
each one of them, in a way to enable the registration 
of game actions; iii) a group of experts were analysed 
to the indicators of game performance to be included 
in the study (coaches and teachers); iv) on this last 
step, it was elaborated, applied and analysed an 
agreement with the literature and the observation 
described. 
The dimensions considered relevant according to the 
theoretical framework and the consulted studies were 
that each one of them was used for a list of elaborated 
categories, according to several authors (Gutierrez, 
Montoya, Fernandez, & Saavedra, 2016; Prieto, 
Gomez, Volossovitch, & Sampaio, 2016; Prudente et 
al., 2004; Skarbalius et al., 2013). 
To evaluate the answers of the interviewed people, 
nominal scales were used, that consisted of a set of 
answer categories qualitatively different and 
mutually exclusive. On the other side, on the last 
question of  the questionnaire, we used an ordinal 
scale, where a numerical ordering of the analysed 
categories was operationalized, that is, from the 
alternative answers, establishing a relation of order 
between them, in a scale from 1 to 5, where 1 
corresponded to "not adequate" and 5 to "rather 
adequate" (Magalhães & Hill, 2005). 
 
Validation of the Observation System 
 
This procedure had a pilot phase, where the purpose 
was to ascertain the possible perceptibility and 
accuracy of the analysis. It was intended to verify the 
degree of coverage of the observed instrument and 
underlying constructions around it, determined, 
hereby, if the proposed categories effectively 
described the performance and the interactions 
occurred during a handball game (Hassan, Schrapf, 

Ramadan, & Tilp, 2017; Schrapf, Alsaied, & Tilp, 
2017; Sousa, Prudente, Sequeira, López-López, & 
Hernández-Mendo, 2015). 
For this purpose, three games were observed, and 20 
days after the first data collection, the three games 
were repeated by the observer. For the reliability 
index inter-observer, it was selected a coach (Master 
Coach/Pro Licence), where he had preparation about 
how to make collections and after the training period, 
he repeated the process. 
To Sampaio and Janeira (2001), the degree of 
reliability of the methods and means of game analysis 
determines the quality of the performed 
measurements, as well as the quality of subsequent 
decisions. Therefore, in this article, the reliability of 
the intra-observer and inter-observer is important, 
because it offers the guaranty of internal consistency. 
Estimating this reliability, allows us to see if an 
observer is consistent in his In the study of answers 
that resulted from the process of validation of the 
observation instrument, it was applied basic criteria, 
where the agreement degree between the different 
performance indicators took into account the 
attributed percentages, considering as cut value above 
65%, an agreed numbered that corresponds to 40 of 
the 61 analysed specialists (Prudente et al., 2004; 
Santos, Sarmento, Alves, & Campaniço, 2014; 
Sarmento et al., 2010).  
Reliability in studies of this level has a significant 
importance in the results, that is, the reliability of the 
data collection. In this study, we opted to analyze data 
quality through intra-observer and inter-observer 
agreement, which was verified through the Kappa 
Cohen reliability index (Cohen, 1960). Examining the 
values obtained for each criterion, we conclude that 
the results showed a high stability between intra-
observer observations 0.91 and inter-observer 0.89. 
 With the adjustments made based on the processes 
described above, the final version of the observation 
instrument for the handball game was conceived, 
consisting in macro-categories, observational  
categories and attributing individual codes for each 
one of the observed categories (Table 2). 
By using the registration software VideObserver, we 
inserted the alphanumerical codes, facilitating its 
coding and data analysis, considering this procedure 
more efficient to the observer. 
Table 2 - Mixed system of field format with category 
systems for observation of the offensive sequences in 
handball. 

Macro-
Categories Categories Observational Codes 

Offensive 
actions 

- Positional attack AP 
- Fast attack AR 
- Counterattack CA 

Shooting 
action zone 

- 9 Meters 9M 
- 9 – 6 Meters 9-6M 
- 6 Meters 6M 
- 7 Meters 7M 

Collective 
actions 

- Action Type – I ATI 
- Action Type – II ATII 
- Action Type – III ATIII 

Field zones 

- Defence Zone 
D1, D2, D3, 
D4, D5, D6, 

D7, D8 

- Attack Zone 
A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, 
A7, A8, A9 

Note: D – References to the Defensive Zones A – 
References to the offensive zones. 
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Application of the Questionnaires and Analysis of 
Results 
 
After the final construction of the questionnaire, it 
was applied an inquiry via Google Forms, sent to the 
Portuguese Handball Federation and Handball 
Associations in Portugal. Who, in their turn, sent it to 
the coaches that possess coaching certificate, in the 
context of National Plan of Training Coaches, in 
which 61 people participated. 
The sample consisted of 61 people. In this case, 18 of 
them had a degree in Sports Sciences and Physical 
Education, 10 with the Master's Coach/Pro Licence 
degree, 29 with the grade 3 coaching degree, three 
coaches with the grade 2 coaching degree and 19 
coaches with grade 1 coaching degree. The average 
age and standard deviation of the participants were 
34,95 ±9,43 years, the years of experience as coaches 
presented an average age and standard deviation of 
11,07 ±9,23 and about the gender of the sample, 13 
were female, and 48 were male (Table 7 in 
attachment). 
We collected the questionnaires and proceeded to 
their analysis, based on the division of the proposed 
macro-categories that we will present. 

1. Offensive actions 
With the purpose of verifying the coaches' opinion 
about the rating of the offensive actions, according to 
the definition presented in literature and spilled in 
methodology in which the positional attack was 
considered by Leitão (1998) and Fast attack, based in  
Falkowski and Enríquez (1988); Garganta (1997), as 
for the Counterattack, where the assumptions of  
Falkowski and Enríquez (1988) were followed. The 
answers allowed us to evaluate the agreement 
between coaches (Table 3). 
 

The results show that for the positional attack, of 
Question 1, coaches agree with the proposed 
definition, presenting a total value of 100%. The same 
happens for the Counterattack, Question 2, where the 
answers stand at 95,08%. For the Fast attack, we 
found disagreeing answers (22,95%), but the volume 
of agreeing answers stood at 75,41%, which is within 
the defined parameters for the cut value (65%). 

2. Shooting action zones 
The inquiries done to the coaches about the shooting 
action zones meant the inclusion of a new aspect, 

regarding the distances allocated, where it was 
included the shot between the dashed line of the 9 
meters and the 6 meters (Skarbalius et al., 2013). 
However, there is not any literature that differentiates 
this kind of shot from the ones taken from behind the 
9 meters dashed line and the ones taken before the 6 
meters, becoming more complex to make a 
differentiation when we analyse the distance in which 
they were taken (Table 4). 
 

Table 4 - Degree of agreement attributed to the 
different indicators about the Shots. 

Shots 9 meters 9 - 6 
meters 

6 meters 7 meters 

Ques 4 60(98.36)* 1(1.64%) 0 0 

Ques 5 0 1(1.64%) 60(98.36)* 0 
Ques 6 0 0 0 61(100%)* 

Ques 7 2(3.28%) 53(86.88)* 4(6.56%) 2(3.28%) 

*Indicators above 65%. 
 
The shooting zones from the back line to the 9 meters 
(Question 4) and the 7 meters zone (Question 6) 
obtained the same values (100%), considering that in 
the first case the situation that the player shooting had 
the last step behind the dashed line of the 9 meters, 
and there was no doubt about the 7 meters line, since 
it is considered a penalty in the 7 meters line. 
About the 6 meters shots (Question 5), where the 
player, through his impulsion, invaded the aerial 
space of the area, where the shooting action had to 
occur before his fall (which succeeds inside the aerial 
space of the opponents' area), the values stand at 
98.36% of agreement between coaches. 
The player that made the shot with his last step 
touching the ground, between the dashed line (9 
meters) and the 6 meters line (Question 7), without 
invading the aerial space of the area while shooting, 
named as action of the shooting zone between 9 and 
6 meters, got an agreement of 86.88% from the 
coaches. However, there are other opinions that take 
these actions to the 6 meters zones (6.56%), 9 meters 
and 7 meters with identical values (3.28%). 

3. Collective actions 
The collective actions of the game correspond to the 
dynamic or static actions that assure a beginning, a 
progression and an end (Falkowski & Enríquez, 1988; 
Gama et al., 2014; Vaz et al., 2014; Vázquez, 1998). 
This way, in coaches' opinion, there was an 
agreement consensus above the 90% on the three 
questions made (Table 5). 
 

Table 5 - Degree of agreement attributed by 
coaches to the different indicators and collective 
actions. 
Collective actions Yes No 

Ques 8 57 (93.44%)* 4 (6.56%) 
Ques 9 59 (96.72%)* 2 (3.28%) 
Ques 10 56 (91.8%)* 5 (8.20%) 

* Indicators above 65% 
 
On the collective actions Type – I (Question 8), in the 
complete collective actions, we verified an agreement 
of 93.44% by the coaches. 

Table 3 - Grade of agreement attributed to the 
different indicators about the Offensive Action. 
Offensive 

Action 
Positional 

attack 
(organized) 

Fast 
attack 

Fast-
Break 

Ques 1 61 (100%)* 0 0 

Ques 2 0 3 (4.92%) 58 
(95.08%)* 

Ques 3 1 (1.64%) 46 
(75.41%)* 

14 
(22.95%) 

* Indicators above 65%. 
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The offensive actions that represented an incomplete 
action, without the possibility of shooting (Question 
9), obtained 96.72% on the answers given by the 
coaches, considering them as collective actions Type 
– II. 
The identification of collective actions coming from 
free kicks, with the possibility of a short-term 
shooting as the 7 meters penalties and/or shooting 
right after the 9 meters free kick (Question 10), where 
they were considered collective actions Type – III, 
obtained 91.8%. 

4. Field zones 
The proposal of adding more divisions in the 
offensive and defensive zones in the adaptation of 
adding a field zones used by Prudente (2006), got an 
agreement by coaches to this methodology as very 
adequate and 15 coaches considered it pretty 
adequate to collect handball data (Table 6). We 
verified that the sum of the scale 4 and the scale 5 we 
obtain a value of 74% above the cut value considered 
to validate the questionnaire. 
 

 
Conclusion  
 
As it was indicated in the introduction, the majority 
of researches settles in performance aspects that 
determine the sports success and the result of the 
action. (O’Shaughnessy, 2006; Taborsky, 2000). As 
we tried to alter this kind of approach in handball 
performance analysis, where the conducts and actions 
of the players are determined, essentially, by tactical 
action (García, 1998), allowing to understand better 
the performance in collective sports (Garganta, 1998; 
Grehaigne, 1992; Konzag, 1991), we tried, in the first 
place, to build a validation instrument, through the 
identification of the collective actions, getting to the 
typology of the collective actions after and ending in 
the shooting process involving all the procedure in the 
definition of a field zones to help the best structure of 
an handball game. 
The analysis of the results allows coaches to observe 
a possible relation between structural behaviours of 
the game, something that might contribute, regarding 
practical applications, to the optimisation of the 
sports performance individually and collectively.  
Other than that, the validation provided by the sports 
experts, after presenting the definitions of several 
authors, allowed us to build an analysis instrument 
that identifies the indicators that characterize the 
typology of offensive games of each team as 
indicators of offensive actions (positional attack, Fast 
attack, counterattack), shooting zone indicators (9 
meters,9 - 6 meters, 6 meters and 7 meters), indicative 

of collective actions (collective action type – i, 
collective action type – ii, collective action type iii) 
and the field zones. 
Summarizing, following Ferrari et al. (2014); 
Prudente et al. (2004); Vaz et al. (2014), the 
instrument presented here will serve, eventually, to 
better characterise and understand the dynamics of a 
handball game, of high-level teams, especially in the 
offensive process. It is about a mixed system of 
analysis that allows the coach bigger flexibility 
analysing his teams' and opposing teams' 
performances, also giving a micro approach (of a 
specific action) and macro (of a group of actions), that 
can help to understand better the performance of this 
collective sport.  
 

Table 6 - Degree attributed by coaches from the 
coaches about the Field zones indicators. 
Field zones 1 2 3 4 5 
Concordan
ces 

1 4 11 30 15 

Percentage 1.63 
% 

6.55 
% 

18.03 
% 

49.18 
% 

24.60 
% 

Note: Field zones: 1 = Not adequate; 2 = Little adequate; 
3 = Adequate; 4 = Very adequate; 5 = Rather adequate. 
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Attachment 
 

Table 7 - Characterization of the study sample.	
Code Age CDEF Teacher Coach Degree Experience (years) Nat. 

1 31  Degree - 3 6  
2 31  Degree- 3 5  
3 33  Degree- 1 4  
4 30  Degree- 3 10  
5 31 X Degree- 3 5  
6 34  Master Coach / ProLicense 13  
7 37 X Master Coach / ProLicense 20  
8 63 X Master Coach / ProLicense 40 X 
9 30  Degree- 3 5  

10 33  Degree- 3 10  
11 34  Master Coach / ProLicense 13 X 
12 22  Degree- 1 2  
13 30 X Degree- 3 11  
14 34 X Degree- 3 16  
15 30  Degree- 3 12  
16 32 X Degree- 3 16  
17 42 X Degree- 1 3  
18 20  Degree- 1 2  
19 36 X Degree- 1 3  
20 25  Degree- 1 2  
21 60  Master Coach / ProLicense 36  
22 53  Degree- 2 35  
23 43  Degree- 1 3 X 
24 35  Degree- 1 1  
25 28  Degree- 3 10  
26 28  Degree- 2 12 X 
27 19  Degree- 1 1  
28 42  Degree- 3 24  
29 36  Degree- 3 19  
30 28  Degree- 3 10 X 
31 44  Degree- 3 4 X 
32 33 X Degree- 3 12  
33 33  Degree- 3 7  
34 27  Degree- 1 4  
35 45 X Master Coach / ProLicense 15 X 
36 33  Grau - 3 15  
37 44  Master Coach / ProLicense 10  
38 24  Degree- 1 6  
39 43  Degree- 1 16  
40 22 X Degree- 1 3  
41 48  Degree- 3 30  
42 56  Degree- 3 30  
43 30 X Degree- 3 8  
44 28  Degree- 3 6  
45 49 X Master Coach / ProLicense 30  
46 26 X Degree- 3 8  
47 30  Degree- 1 8  
48 49 X Master Coach / ProLicense 26  
49 37  Degree- 2 17  
50 31  Master Coach / ProLicense 14 X 
51 26  Degree- 1 6  
52 23  Degree- 1 3  
53 41 X Degree- 3 10  
54 37  Degree- 3 13  
55 25  Degree- 1 1  
56 27 X Degree- 3 9  
57 39  Degree- 1 3  
58 44  Degree- 3 10  
59 33  Degree- 3 17  
60 34 X Degree- 1 9 X 
61 41  Degree- 3 15  

Note: Cod. – Code adopted for each coach; Nat. He was part of the National Selection of his 
Country. 
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       RESUMO 

O estudo pretendeu verificar a existência de diferenças na carga de treino interna 

durante o microciclo, entre os futebolistas mais-utilizados e menos-utilizados na 

competição anterior. A amostra foi constituída por 17 jogadores do sexo masculino 

(24.7±3.4 anos, 177.8±4,8 cm) que durante a época 2015/2016 competiram por um 

clube do campeonato Pro-Nacional da Associação de Futebol de Lisboa. Os jogadores 

foram monitorizados durante 6 semanas consecutivas durante o período competitivo. 

Não foram observadas diferenças significativas relativamente à carga interna, TRIMP, 

a que os futebolistas são sujeitos, em função do tempo de participação (S1, p=.784; S2, 

p=.652; e, S3, p=.138). Relativamente às Zonas de Treino, foram encontradas 

diferenças significativas nos microciclos 4 e 5 (p<.05), no entanto apenas no microciclo 

4 essas diferenças expressam maior carga interna, em I2, para os menos-utilizados. 

Desta forma, o tempo de participação na competição anterior deve ser um dos 

fundamentos nas tomadas de decisão dos treinadores de futebol, pois a longa duração 

do período competitivo exige que os atletas se mantenham, independentemente do grau 

de participação na competição, em níveis de rendimento ótimo de forma ininterrupta. 

 

      
  ABSTRACT 

The study aimed to verify the existence of differences in the internal training load 

during the microcycle, among the most-used and least-used footballers in the previous 

competition. The sample consisted of 17 male players (24.7 ± 3.4 years, 177.8 ± 4.8 

cm) who during the 2015/2016 season competed for a club of the Pro-National 

championship of the Lisbon Football Association. Players were monitored for 6 

consecutive weeks during the competitive period. No significant differences were 

observed in relation to the internal load, TRIMP, to which the players are subject, 

according to the participation time (S1, p = .784; S2, p = .652; and, S3, p = .138). 

Concerning the Training Zones, significant differences were found in microcycles 4 

and 5 (p <.05), however only in microcycle 4 these differences express higher internal 

load, in I2, for the least-used ones. Thus, the time of participation in the previous 

competition should be one of the foundations in the decision-making of soccer coaches, 

since the long duration of the competitive period requires that the athletes maintain, 

independently of the degree of participation in the competition, in levels of income 

great in an uninterrupted way.
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Carga interna; 

TRIMP; Zonas de 

treino; Mais-
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Introdução 
 
Os desportos de equipa, como o Futebol, são 

atividades exigentes e quando os atletas são 

desafiados a um nível apropriado, podem ser 

induzidas adaptações fisiológicas nos sistemas 

aeróbio, cardiovascular e muscular. Estas adaptações 

beneficiam o desempenho desportivo através da 

melhoria da resistência, velocidade, força e potência 

(Vanrenterghem, Nedergaard, Robinson, & Drust, 

2017). 

Assim, aquando do planeamento das estruturas 

funcionais (microciclo, sessão e/ou exercício de 

treino), além da definição dos conteúdos técnicos, 

táticos, técnico-táticos e/ou físicos a desenvolver, 

uma das principais tarefas do staff técnico diz respeito 

à perceção da quantidade de trabalho e stress 

fisiológico que será imposto ao atleta com as opções 

de planeamento tomadas. Concomitantemente, 

durante a sessão de treino e/ou competição, a 

monitorização e avaliação da carga interna e externa 

são uma das atividades de controlo mais relevantes, 

sendo necessária uma abordagem periodizada e 

individualizada. 

Recentemente, a monitorização da carga de treino foi 

proposta principalmente para garantir que as cargas 

de trabalho ideais induzam a maximização do 

desempenho físico e reduzam a ocorrência de lesões 

ou doenças (Gabbett, 2016; Owen et al., 2016). 

Tornando-se, assim, essencial para determinar como 

se adaptam os atletas ao programa de treinos, 

compreendendo as respostas individuais ao treino, 

avaliando a fadiga e as necessidades de recuperação 

associadas, e para minimizar o risco de sobrecarga, 

lesão e doença (Bourdon et al., 2017). 

Uma abordagem periodizada na manipulação da 

recuperação e do stress de treino a curto e longo-prazo 

é fundamental para que o desempenho atlético seja 

ótimo, tal como para alcançar o sucesso na 

competição (Mujika, Halson, Burke, Balagué, & 

Farrow, 2018). Esta abordagem deverá ser 

individualizada pois os futebolistas apesar de parte 

integrante duma equipa, não só expressam 

caraterísticas individuais díspares como também não 

são todos sujeitos à mesma quantidade de trabalho e 

recuperação. 

Nos últimos anos, diversos estudos têm analisado as 

diferenças quanto ao esforço requerido pela 

competição em função da posição ocupada pelo 

futebolista no terreno de jogo (Mallo, Mena, Nevado, 

& Paredes, 2015). Ao aplicarmos uma abordagem 

individualizada, tanto na monitorização do próprio 

treino, como na intervenção do treinador 

relativamente ao planeamento do treino em função 

das necessidades de cada indivíduo, uma das mais 

recentes preocupações centra-se na necessidade de 

considerar o tempo de participação na competição 

como um pressuposto para o planeamento do 

microciclo seguinte. 

Os jogadores com maior participação no jogo, em 

comparação com os que não participaram, ou que 

participaram durante menos tempo, têm de ser 

sujeitos a uma abordagem individualizada. Com 

intuito de manter todos os jogadores num nível de 

condição física ótimo, é fundamental que os menos-

utilizados sejam sujeitos, no início do microciclo, a 

cargas de treino que compensem a ausência, ou 

diminuta, de carga na competição. 

O objetivo deste estudo é verificar se, numa equipa de 

futebol amador, existem diferenças relativamente à 

carga interna, em treino, entre os futebolistas mais-

utilizados e menos-utilizados na competição anterior. 

 

Métodos e Procedimentos 
 

Participaram neste estudo 17 jogadores (nove 

Defesas, cinco Médios e três Avançados) do sexo 

masculino (24.7±3.4 anos, 177.8±4,8 cm, 76.7±5.0 

kg) que durante a época 2015/2016 competiram num 

clube que disputou o campeonato Pro-Nacional da 

Associação de Futebol de Lisboa. 

Os jogadores foram monitorizados durante seis 

semanas no período competitivo (entre fevereiro e 

março de 2016). O microciclo tipo foi constituído por 

três sessões de treino (S1, terça, S2, quinta e S3, 

sexta-feira) e uma competição (domingo).  

Utilizou-se como critério de exclusão da sessão erros 

de monitorização superiores a 5% (automaticamente 

medido pelo software) e existência de problemas 

osteo-mio-articulares que incapacitassem algum 

jogador de completar a sessão de treino. 

Os atletas, tal como no trabalho de Arcos, Méndez-

Villanueva, Yanci, e Martínez-Santos (2016), foram 

divididos em quatro grupos de participação: G1, 

participação superior a 70 minutos; G2, participação 

entre 45 e 70 minutos; G3, participação entre 20 e 45 

minutos; G4, participação inferior a 20 minutos. 

Todos os indivíduos foram sujeitos, inicialmente, a 

uma sessão de esclarecimentos e de organização 

protocolar. Posteriormente, preencheram um termo 

de consentimento de participação no estudo, 

elaborado de acordo com a Declaração de Helsínquia 

da Associação Médica Mundial. Ao longo da 

investigação, os testes e todas as sessões de treino 

ocorreram à mesma hora do dia de forma a evitar as 

influências circadianas. 

Na avaliação antropométrica foi determinada, para 

cada um dos indivíduos, a estatura através de um 

estadiómetro, e a massa corporal e percentagem de 

massa gorda através da balança de bioimpedância. 

Para a determinação da frequência cardíaca máxima 

(FCmáx) de cada indivíduo aplicou-se o Yo-Yo 

Intermittent Recovery Test. Considerando o nível 

amador dos praticantes foi utilizado o nível um do 

referido teste. O valor da frequência cardíaca em 

repouso foi medido com os indivíduos num espaço 

fechado e tranquilo, na posição de supino, após 24 

horas sem atividade física (considerou-se o valor 

mais baixo num período de cinco minutos).  

O volume e intensidade das sessões de treino foram 

prescritos pela equipa técnica do clube. O programa 

de treinos estabelecido representa um plano padrão 

desenvolvido por equipas de futebol amadoras 

portuguesas. 

Todas as sessões de treino foram monitorizadas e 

utilizadas para os cálculos do estudo. A frequência 
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cardíaca foi medida a cada segundo através de um 

sistema de telemetria (Firstbeat Team Sports, 

Firstbeat Technologies Oy, Finland). De forma a 

evitar possíveis problemas na monitorização do 

treino, um treinador assegurou o controlo da recolha 

de dados através do computador portátil. Os dados 

foram transferidos automaticamente para o 

computador e analisados através do software 

mencionado. O TRIMP foi calculado para cada 

futebolista, em todas as sessões de treino, de acordo 

com a fórmula para o cálculo do TRIMP (Bannister, 

1991). As zonas de treino foram divididas em cinco, 

I1 – 100 a 90% FCmáx, I2 – 89 a 80%, I3 – 79 a 70%, 

I4 – 69 a 60% e I5 – inferior a 59%, tendo sindo 

calculado o tempo de treino, em minutos, passado em 

cada zona. 

Os instrumentos utilizados foram o Estadiómetro 

(SECA 213, Hamburg, Germany); o aparelho de 

bioimpedância tetra polar (Tanita Corporation, BC-

545N); Leitor de CD’s; Extensão elétrica (rolo); 

Sistema de telemetria (Firstbeat Team Sports, 

Firstbeat Technologies Oy, Finland); 

Cardiofrequencímetros; Software da Firstbeat; IBM 

SPSS Statistics 24 (software de análise estatística); e, 

Computador Portátil (Asus, N61J). 

Para a análise de dados foi utilizada a técnica 

estatística One-Way ANOVA complementada com 

os Testes de Scheffé e Tukey. A normalidade foi 

testada através da utilização do teste de Kolmogorov 

Smirnov (N≥50) ou do teste Shapiro-Wilk (N<50).  

 

Resultados 
 

Durante os seis microciclos competitivos analisados, 

a carga interna média (TRIMP, em unidades 

arbitrárias) na primeira sessão de treino, S1, foi, 

aproximadamente, de 108 para o G1, 111 para o G2, 

108 para o G3 e 117 para o G4. Na segunda sessão de 

treino, S2, quinta-feira, a média foi 142 para o G1, 

133 para o G2, 138 para o G3 e 148 para o G4. Na 

última sessão do microciclo, S3, sexta-feira, a média 

foi 71 para o G1, 66 para o G2, 89 para o G3 e 75 para 

o G4. 

Não foram observadas, para qualquer uma das três 

sessões de treino, diferenças significativas 

relativamente à carga interna a que os futebolistas são 

sujeitos, em função do tempo de participação (S1, 

p=.784; S2, p=.652; e, S3, p=.138). Os mesmos 

resultados são obtidos quando a análise é efetuada por 

microciclo, em cada sessão de treino. 

Quanto ao tempo passado em cada zona de treino, em 

função do tempo de participação na competição: no 

microciclo um não foram encontradas diferenças 

significativas em qualquer uma das três sessões, no 

entanto, em S1/I2, p=.052 – através do teste de 

Scheffé foram constituídos dois conjuntos de 

participação (G1, G2 e G3; G1, G2 e G4; no 

microciclo dois não foram encontradas diferenças 

significativas; no microciclo três não foram 

encontradas diferenças significativas em qualquer 

uma das três sessões, no entanto, em S1/I2, p=.074 – 

através do teste de Tukey foram constituídos dois 

conjuntos de participação (G1 e G2; G2, G3 e G4); 

no microciclo quatro apenas foram encontradas 

diferenças significativas em S1/I2, p<.05 – através do 

teste de Scheffé foram constituídos dois conjuntos de 

participação (G1, G2 e G3; G4); no microciclo cinco 

foram encontradas diferenças significativas em S1/I3, 

p<.05 – através do teste de Scheffé foram constituídos 

dois conjuntos de participação (G1, G2 e G4; G3); e, 

no microciclo seis não foram encontradas diferenças 

significativas. 

 

Discussão 
 

Os resultados do estudo mostram que ao longo do 

período de monitorização não existiram quaisquer 

diferenças significativas relativamente à carga interna 

dos jogadores, em TRIMP, em função da participação 

na competição. Por outro lado, no que se refere às 

Zonas de Treino, foram encontradas diferenças 

significativas entre o tempo de treino em I2 e I3, e os 

grupos de participação, no treino de terça-feira nos 

microciclos quatro e cinco – quando analisadas as 

diferenças existentes, verifica-se que apenas no 

microciclo quatro as mesmas diferenciam os 

jogadores menos-utilizados dos mais utilizados (os 

atletas pertencentes ao G4 experienciam um tempo de 

treino em I2 superior aos restantes grupos de 

participação). 

De acordo com Halson (2014), a variabilidade da 

carga durante o microciclo é um fator fundamental 

nesta estrutura de planeamento pois o tempo passado 

desde a última competição, necessário para a 

recuperação física dos atletas, e o tempo até ao 

próximo jogo são aspetos essenciais na otimização do 

processo de treino. As cargas de treino, dependendo 

da fase competitiva, devem ser ajustadas em vários 

momentos durante o ciclo de treino de forma a 

aumentar ou diminuir a fadiga. 

Neste sentido, seria expectável que os jogadores 

menos-utilizados (G3 e G4) compensassem a 

reduzida, ou mesmo nula, carga imposta pela 

competição, apresentando uma carga de treino interna 

significativamente maior quando comparados com os 

mais-utilizados (G1 e G2). Num microciclo 

competitivo composto por três sessões de treino, a 

primeira sessão deverá atender ao doseamento da 

carga dos jogadores mais-utilizados, favorecendo a 

sua recuperação, assim como promover uma 

solicitação física superior nos menos-utilizados, de 

modo a harmonizar o estímulo físico entre todos os 

elementos da equipa. 

Uma contínua exposição, em treino, a cargas internas 

equivalentes, entre menos e mais-utilizados, poderá 

dificultar a manutenção de um rendimento ótimo 

durante o período competitivo, ou porque o estímulo 

provocado é excessivo para os mais-utilizados, 

promovendo a sobrecarga, ou reduzido para os 

menos-utilizados, insuficiente para potenciar o 

desenvolvimento de melhores aptidões. 

Assim, os treinadores, tendo por base as necessidades 

de cada indivíduo, devem adotar estratégias de 

planeamento que estimulem solicitações físicas 

individualizadas. Algumas das estratégias podem 

considerar o planeamento de exercícios distintos para 
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os diferentes grupos de participação ou a utilização 

dos tempos de pausa e/ou recuperação entre séries 

e/ou repetições, onde os menos-utilizados realizam 

atividades complementares durante esses períodos. 

 
Conclusões 
 

Em qualquer nível, devido à longa duração do 

período competitivo a que as equipas de futebol são 

sujeitas, a manutenção de um desempenho ótimo 

durante a época desportiva é primordial. Sugere-se a 

utilização de uma abordagem multifatorial, onde o 

tempo de participação na competição anterior seja um 

pressuposto para que os treinadores personalizem e 

adequem os seus planeamentos de forma a garantir 

que os jogadores, independentemente da quantidade 

de minutos que competem, apresentem um nível de 

condição física desejado. A realização de atividades 

complementares, em treino, por parte dos jogadores 

menos-utilizados possibilitará que estes compensem 

a nula, ou reduzida, solicitação física imposta pela 

competição. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper was to develop and validate an observational instrument tool for 

observing and analysing the activity of rink hockey goalkeepers. The development and 

validation of the observational instrument were carried out based on five methodological 

stages. The first and second phases were summarised in bibliographical research and an 

exploratory phase of rink hockey games observation. In the third and fourth stages, it was 

developed a questionnaire and the observational instrument, respectively. In the final stage, 

the instrument's reliability was tested. In this study participated 64 coaches and 30 

goalkeepers. Since the values of Kappa of intra- and inter- observer were higher than 0.70, 

the observational instrument was considered reliable to analyse the activity of rink hockey 

goalkeepers. This observational instrument can allow coaches and performance analysts to 

analyse and quantify the performance of rink hockey goalkeepers. 
 

 

      
RESUMO 
O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar um instrumento para observar e analisar 

as ações dos guarda-redes de hóquei em patins. O desenvolvimento e validação do 

instrumento observacional foi realizado tendo como base cinco etapas metodológicas. A 

primeira e segunda fases foram resumidas numa pesquisa bibliográfica e numa fase 

exploratória de observação de jogos de hóquei em patins. Na terceira e quarta etapas, foi 

desenvolvido um questionário e o instrumento observacional, respectivamente. Na etapa 

final, a confiabilidade do instrumento foi testada. Neste estudo participaram 64 treinadores 

e 30 guarda-redes. Como os valores de Kappa intra- e inter- observador foram superiores a 

0,70, o instrumento foi considerado fiável para analisar as ações dos guarda-redes de hóquei 

em patins. Este instrumento de observação permitirá aos treinadores e analistas de 

desempenho analisar e quantificar o desempenho dos guarda-redes de hóquei em patins.   
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Introduction 
 
Despite being played on five continents, rink hockey 

is lacking scientific research in comparison with other 

sports, which are widely studied and analysed like 

basketball (Delextrat & Martinez, 2014; Clemente, 

Martins, Kalamaras, & Mendes, 2015; Courel-

Ibáñez, McRobert, Toro, & Vélez, 2017), football 

(Gama, Dias, Couceiro, Sousa, & Vaz, 2016; Rebelo, 

Brito, Seabra, Oliveira, & Krustrup, 2014; Sarmento 

et al., 2014; Sarmento, Anguera, Pereira, & Araújo, 

2018; Gonçalves et al., 2017), futsal (Lapresa, 

Alvarez, Arana, Garzón, & Caballero, 2013; 

Sarmento et al., 2016; Serrano, Shahidian, Sampaio, 

& Leite, 2013), rugby (Duthie, Thornton, Delaney, 

McMahon, & Benton, 2017; Kennett, Kempton, & 

Coutts, 2012) and volleyball (Almujahed, Ongor, 

Tigmo, & Sagoo, 2013; Palao, Manzanares, & 

Ortega, 2015; Silva, Marcelino, Lacerda, & Vicente 

João, 2016). 

The lack of systematic and consistent theoretical and 

practical investigations of rink hockey makes it 

challenging to have a real, accurate and undistorted 

view of the game (Areces, 2000). Despite this lack of 

systematic and consistent theoretical and practical 

investigations, past research has been developed in 

topics such as: (1) patterns of play (Mendo, 2002; 

Oliveira, Clemente, & Martins, 2015; Vaz et al., 

2016); (2) morphological and physiological demands 

(Hoppe et al., 2015; Valente-dos-Santos et al., 2014; 

Valente-dos-Santos et al., 2013; Yagüe, Del Valle, 

Egocheaga, Linnamo, & Fernández, 2013); (3) talent 

identification (Coelho-E-Silva et al., 2012); (4) 

dietary intake and body composition (Silva, M. & 

Silva, 2017) and; (5) biomechanics (Vaz, M., Ramos, 

Abrantes, & Melo, 2011). 

Rink hockey goalkeeping is an unusual exercise 

involving quick reactions, flexibility, muscular 

strength and stamina, all of which are constrained by 

the weight and size of the protective padding and the 

position the goalkeeper must adopt (Kingman & 

Dyson, 2001). Due to the enormous speed of the game 

and the reduced number of field players, the rink 

hockey goalkeeper plays an important role in the 

game, with much of the responsibility of leading a 

team to success (Trabal, 2016). 

Although playing an important role, the research 

devoted to this specific player is still scarce. In other 

sports the study of the goalkeepers gained higher 

relevance when compared with rink hockey: (1) 

football (Gonçalves, Severino, Silva, & Figueiredo, 

2011; Lago-Peñas, Casais, Dellal, Rey, & 

Domínguez, 2011; Rebelo-Gonçalves, Coelho-e-

Silva, Severino, Tessitore, & Figueiredo, 2015; Rusu, 

Stoica, & Burns, 2011; Ziv & Lidor, 2011; Park, 

Choi, Bang, & Park, 2016); (2) ice hockey (Frayne & 

Dickey, 2017; Sigmund, Kohn, & Sigmundova, 2016; 

Vescovi, Murray, & Vanheest, 2006); handball 

(Chaouachi et al., 2009; Justin, Vuleta, Pori, Kaitna, 

& Pori, 2013; Rousanoglou, Noutsos, & Bayios, 

2014); (3) field hockey (Malan, Dawson, Goodman, 

& Peeling, 2010); (4) futsal (Vicente-Vila & Lago-

Peñas, 2016), and; (5) water polo (Kondrič, Uljević, 

Gabrilo, Kontić, & Sekulić, 2012).  

As far as scientific publications are concerned, the 

only published articles exclusively on the rink hockey 

goalkeeper were written by Mori (1991), Kingman 

and Dyson (2001), and Trabal (2016): 1) Mori wrote 

about the specificity of the physical training of rink 

hockey goalkeepers because the goalkeeping actions 

are very specifics and very different from the other 

players (Mori, 1991); 2) Kingman and Dyson 

analysed the distribution of the shots at goal as well 

as of the movement of the goalkeepers (Kingman & 

Dyson, 2001), while; 3) Trabal (2016) conducted an 

ethnographic study in which the primary objective 

was to understand how the hockey community values 

the goalkeeper, as well as to understand how the fans 

evaluate and analyse the goalkeepers’ performance. 

Similarly to what has been observed in other sports, 

where the studies developed in match analysis have 

multiplied exponentially, the study of rink hockey 

and in particular of rink hockey goalkeepers, through 

the detection and analysis of regulatory structures of 

behaviour, will facilitate the understanding of certain 

performance factors, but also the evolutionary trends 

of the game (Brázio, 2006; Filipe Manuel, Fernando 

Manuel, Micael, Rui, & António José, 2014; V. Vaz 

et al., 2016). 

Taking into account the importance for coaches and 

practitioners and the scarcity of scientific knowledge 

concerning this specific functional position in rink 

hockey this study aimed to develop an observational 

instrument tool to analyse the activity of rink hockey 

goalkeepers. 

 

Methodology 
 
Experimental approach 
 

The development of an observational instrument to 

analyse the activity of rink hockey goalkeepers was 

carried out based on the following methodological 

steps: (1) bibliographical research, with the purpose 

to carry out a rigorous survey of scientific 

publications that studied the rink hockey goalkeepers 

and respective techniques; (2) an exploratory phase 

with several sessions of observation of rink hockey 

games (several games from the European 

Championships of 2014 and 2016 and from World 

Championships of 2013 and 2015), taking into 

account the objectives of the work and the defined 

criteria; (3) development of an questionnaire with the 

purpose of validate an nomenclature for the 

techniques of the rink hockey goalkeepers; (4) 

presentation of the list of criteria, behaviours and rink 

hockey techniques to a panel of 5 experts for the 

purpose of content validation. The experts met one of 

this conditions: i) were rink hockey coaches; ii) were 

researchers with experience in rink hockey match 

analysis; iii) were rink hockey players, and; (5) in 

order to ensure the stability of observations and the 

reliability of data collection it was analysed the data 

quality intra- and inter-observer agreement, which 

was verified through the kappa reliability test. To 
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carry out intra-observer reliability test were selected 

two Portuguese national team games from the 2016 

European Championship to be encoded twice. The 

observation was made with an interval of two weeks, 

by two independent observers, to minimise the 

difference between ratings. To carry out the analysis 

of the inter-observer reliability test, an observer was 

used who, in addition to his extensive experience of 

training and practice of the sport, is also a researcher 

in this area of knowledge. In this sense, the observer 

underwent a training process to optimise his 

observational performance. The observer performed 

the analysis of the two games previously described to 

make possible the determination of the inter-observer 

reliability test (Cohen, 1960).  

 

Questionnaire 
 

The questionnaire was structured as follows: (1) an 

initial part where a request for cooperation was made 

in completing and explaining the reason for the 

application of the questionnaire; (2) a second part, 

where a brief glossary was made on the positions used 

by rink hockey goalkeepers; (3) a third part, based on 

the positions and techniques of the rink hockey 

goalkeepers available on the existing literature, 

whose objective was to collect the opinion of the 

coaches about the nomenclature to be used. For this 

purpose, photographs of the techniques with a brief 

description were presented, and; (4) a fourth part, 

aimed at collecting personal data that would 

characterise the respondents from the point of view of 

age, gender, sports experience as an athlete and as 

coach. 

The questionnaire was submitted to a validation 

process by expert opinion (10 experts). The following 

criteria were defined for the definition of experts, 

which should be observed similarly: (1) hold at least 

one of the different coach level (I, II and III), and; (2) 

have experience as a coach. Almost all of the experts 

held an academic degree in Sports Sciences: (1) two 

were University Professors, being that they had the 

degree of PhD. or MSc. in Sports Science; (2) three 

where Master’s degree in Sports Sciences; (3) four 

had a degree in Sports Science, and; (4) one expert 

had no academic formation (Sousa, 2014). 

To validate the name of the rink hockey goalkeepers 

techniques, a cut-off value of > 50% was defined, that 

is, at least half of the interviewed coaches (32) would 

have to agree on the name of the technique in 

question. Whenever a technique did not reach the cut 

off value, a group of 30 rink hockey goalkeepers 

filled the same questionnaire, to, untie between the 

two most selected names by the coaches (the 

responses of the goalkeepers were conditioned to 

only two options of answer). 

 

 
 
 
 

Observational instrument 
 

Collective sports, in general, are characterised by an 

enormous diversity of situations that can be 

systematically observed, which means that 

standardised instruments should be replaced by 

specific instruments, built ad hoc, according to the 

specific reality that one wishes to study (Anguera, 

Blanco, Losada, & Hernández, 2000). 

For the development and validation of the 

observational instrument, we followed a series of 

steps, always based on the knowledge of the game, as 

well as experience as a goalkeeper and coach of rink 

hockey and also based on the available literature. In 

this way, based on the defined objectives: (1) it was 

delimited the part of the reality that we were 

interested in observing; (2) it was determined the 

main criteria be analysed, and; (3) finally, through an 

exploratory phase based on experience as a coach and 

goalkeeper, as well as based on the literature 

available, was created a list of conducts for each 

criteria in analysis. 

The criteria were chosen according to the objectives 

of our study, allowing contextualizing the offensive 

action, as well as the actions of the goalkeepers and 

also taking into account the logic of the game, from 

the recovery of possession of the ball to the offensive 

development and its completion: 

• Criteria 1 – Offensive process: context; 

• Criteria 2 – Beginning of the offensive 

process; 

• Criteria 3 – Development of the offensive 

process; 

• Criteria 4 – End of the offensive process;  

With the intention of register and coding the observed 

conducts, a spreadsheet was written in Microsoft 

Excel®, with VBA macros (Visual Basic for 

Application), that was separated in 3 user forms: (1) 

the first user form, describes the context in which the 

game is played (table 1) and the development of the 

offensive process (table 2); (2) the second, analysis 

the development of the offensive process (table 3), 

and; (3) the third, describes the end of the offensive 

process (table 4). 

To contextualize the game situation, it was identified 

the team in analysis, the half of the game in which the 

offensive process is taking place, the momentary 

result and also the numerical relationship between the 

team in the offensive process and the team in the 

defensive process (table 1). 
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Table 1 – Contextualization of the beginning of the offensive process. 

Offensive Process: Context 
Category Code Description 

Team A or B Identification of the observed team 

Half: sub-criterion that identifies the part of the game in which the offensive process is taking place 

1ª half 1p Game time from the referee's whistle to the beginning of the 

first half to the whistle of the whistle to the end of this half, 

according to the laws of the game. 

2ª half 2p Game time from the referee's whistle to the beginning of the 

second half to the whistle of the whistle to the end of this 

half, according to the laws of the game. 

Overtime Prl Game time from the referee's whistle to the beginning of the 

first half of the overtime to the whistle of the referee to the 

end of the overtime, following the laws of the game. 

Momentary result - sub-criterion related to the number of goals scored by the team observed and by the opposing 

team in the momentary game situation 

A Win by more than one 

goal 

G2 The observed team has at least two more goals scored than 

the opponent 

A win by a goal G1 The observed team has one more goal scored than the 

opponent 

A Tie G0 The observed team has the same number of goals as the 

opponent 

Lose by a goal P1 The observed team has one less goal scored than the 

opponent 

Loses by more than one goal P2 The observed team has at least less than two goals scored 

than the opponent 

Numerical relationship – sub-criterion related to the number of players of the observed team and the opposing team 

at the observed moment 

Numerical superiority SN The observed team has a numerical advantage on the field by 

the suspension of one or two opponents 

Numerical equality IN The observed team is numerically equal to the opponent 

Numerical inferiority Ifn The observed team has numerical inferiority on the field by 

the suspension of one or two players 

After contextualise and identifying the team in 

possession and the circumstances in which the 

offensive process unfolds it will be described the way 

the team regained ball possession (table 2). 

 

 

Table 2 - Description of the beginning of the offensive process. 

The beginning of the offensive process (IPO) 
 Category Code Description 

The beginning of the game Ij The offensive process begins with the whistle of the referee to start the 

game, part 2 of the game or extra time. 

Interception Ipi The offensive process begins after an interception of pass or shot without 

interruption of the game. 

Disarm Ipd The offensive process begins after a disarming, without interruption of 

the game. 

Goalkeeper action Ipgr The offensive process begins after recovery of the ball after a save. 

Regulatory disruption of the 

game in favour 

Ipera The offensive process begins after a regulatory interruption of the game. 

Ball recovery IpRB The offensive process starts when the opponent makes a wrong pass to 

a zone of the field where there is no element of his team or after a poorly 

directed shot. 

The goal of the opposing team Ipera The offensive process starts after a goal conceded. 

Direct free hit LD The offensive process begins with a direct free hit. 

Penalty P The offensive process begins with a penalty. 

 

In the description of the development of the offensive 

process, it was taking into account the interactions 

and actions taken by the players in the different zones 

of the field (table 3). 
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Table 3 – Description of the development of the offensive process. 
Development of the offensive process 

Category Code Description 
Zone of the field 1D; 1C; 1E; 

2D; 2C; 2E; 

3D; 3C; 3E; 

4D; 4C; 4E; 

5D; 5C; 5E; 

6D; 6C; 6E; 

The rink hockey field is divided into 3 corridors (left, centre 

and right) 6 areas (1; 2; 3; 4; 5; 6) and 18 zones, the defensive 

zone corresponding to areas 1 and 2, areas 3 and 4 are the 

intermediate areas of the field and 5 and 6 are considered 

definition areas. 

Pass Pse Action in which the player of the team in the offensive process 

makes a pass. 

Reception Rcp Action in which the player of the team in the offensive process 

makes the reception of a pass made by a player of the same 

team. 

Shot Rmt Action in which the player of the team in the offensive process 

shot at the goal. 

 

In the description of the end of the offensive process 

is taken into account the actions taken by players and 

goalkeepers at the conclusion of the offensive process 

(table 4). 

 

Table 4 – Description of the end of the offensive process. 

End of the offensive process (FPO) 

Category Code Description 
Final Actions Def When the goalkeeper carries out an action that prevents the ball 

from entering the goal. 

Golo When the offensive process ends with a goal in favour duly 

validated by the referee. 

Goalkeeper A or B Identification of the observed goalkeeper. 

Goal SD; SC; SE;  

MD; MC; ME; 

BD; BC; BE; 

Zones of the goal where the shots are directed; The first letter 

corresponds to the height of the goal (S - upper, M - medium, 

B - low) and the second letter corresponds to the side of the 

goal (D - right, C - centre, E - left). 

Segments Cba Corresponds to the goalkeeper's head. 

Tco Corresponds to the goalkeeper’s upper body 

MSd Corresponds to the right superior member of the goalkeeper 

MSe Corresponds to the left superior member of the goalkeeper 

MId Corresponds to the right inferior member of the goalkeeper 

MIe Corresponds to the left inferior member of the goalkeeper 

Stk Corresponds to the goalkeeper's stick 

Techniques JCh Knee on the floor - the goalkeeper, has one leg flexed, 

supporting the weight of the body, and the other in lateral 

extension or folded; arm of the stick next to the body, or 

slightly away; the free glove raised approximately at head 

height and the side of the shoulder; body straight, and; head 

oriented to the ball; 

Mch Fleck – legs semi-bent and overlapping each other; the stick 

arm next to the body and supporting the weight of the body; 

free glove raised approximately at heads height and the side of 

the shoulder; body straight, and; head oriented to the ball; 

Ccr Squatting – the goalkeeper has the weight of the body 

supported by one or two brakes and front wheels of the skates; 

stick glove in contact with the ground or slightly raised, stick 

in front of the skates; free glove lifted approximately at head 

height and the side of the shoulder; body straight, and; head 

oriented to the ball; 
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Continuation of table 4 - Description of the end of the offensive process. 

Techniques Lqe V Position - the goalkeeper has his legs "V" position; the stick 

arm next to the body and supporting the weight of the body; 

the free glove raised approximately at the head height and the 

side of the shoulder; body straight, and; head oriented to the 

ball; 

 Epg Spatula - the leg of the side of the stick folded, while the other 

leg in extension; stick placed in front of the leg in extension; 

free glove at shoulder height; body slightly sloping over leg in 

extension, and; head oriented to the ball; 

 QLa Side fall - legs extended or slightly apart; arm of the stick with 

the elbow in contact with the ground or full extension; arm of 

the free hand folded with the glove placed next to the body or 

in total extension; trunk slightly raised in relation to the 

ground, and; head oriented to the ball; 

 Prl Seated - legs bent with the shin guards facing the ball zone and 

parallel to the goal line; the arm of the stick folded and placed 

over the shin guard; free glove raised approximately at head 

height; body straight, and; head oriented to the ball; 

 

Results 
 
Validation of the observational instrument 
 

Due to the importance that rink hockey goalkeepers 

have on a team's success and due to the fact that there 

is not an instrument that could analyse their activity 

in competition, this study aimed to develop an 

observational instrument tool that could help coaches 

and researcher to understand rink hockey 

goalkeepers’ performance better. 

Being the reproduction of a study one of the main 

characteristics of scientific research, in order to 

circumvent the influence of this individual character, 

ensuring the possibility of replicating the study, 

besides describing the methodological steps adopted 

in the elaboration of the observational instrument, it 

is necessary to ensure that he even allows you to 

observe what you really want to observe (Sarmento, 

2012). Therefore, the validation of the observational 

instrument is one of the methodological steps to be 

followed, to respect the validity of the content and the 

construct. 

Ensuring high reliability in the observations is an 

indispensable condition for further analysis of the 

data, thus ensuring the existence of a small number of 

errors and thus ensuring stability and consistency in 

the assessment of the characteristics observed 

(Anguera, et al., 2003). 

Data quality control was carried out using 

coefficients of agreement, in particular, the reliability 

index of kappa. The kappa reliability index, or 

Cohen's kappa index, suggests that for reliability to 

exist between observations, the kappa value should be 

higher than 0.70, and the higher the value approaches, 

the higher the degree of intra- and inter- observations 

(O’Donoghue, 2013). 

Two games were analysed (Portugal vs Italy and 

Portugal vs Switzerland), with inter- and intra-

observation being two weeks apart from the first 

observation (Tabachnick & Fidell, 2007). To 

determine the value of kappa we used the IBM 

SPSS® Statistics 22 software. To carry out the 

analysis of the inter-observer agreement index, an 

observer was used who had extensive experience of 

training and practice of the sport. In this sense, the 

observer underwent a training process for two weeks, 

to optimise his observational performance. At the end 

of this time period and after clarifying several doubts 

and questions related to the process, there was a 

coherence and approximation of the results found in 

the analysis of the offensive sequences. In this way, 

the observer performed the analysis of the two games 

previously described to make possible the 

determination of the inter-observer agreement index. 

The observational instrument revealed high values of 

intra- and inter- observer reliability, since the values 

obtained, for all categories, were higher than 0.70 

(table 5). 

 

Table 5 – Analysis of data quality. 

 

1st Game 2sd Game 

Intra-
observer 

Inter-
observer 

Intra-
observer 

Inter-
observer 

Zone of the 
Goal .914 .893 .888 .859 

Segment .879 .828 .935 .935 

Technique .893 .856 .965 .931 

Pass .883 .792 .953 .842 

Reception .860 .833 .916 .799 

Shot .900 .778 .919 .870 

 

Questionnaire 
 

Portuguese rink hockey coaches filled out sixty-four 

questionnaires. The average age of the coaches was 

40.5 (± 8.5 years) being that the oldest coach enquired 

had 61 years old and the youngest 22. Also, rink 
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hockey goalkeepers filled out thirty questionnaires to 

clarify the names of the techniques that coaches could 

not get into an agreement. The average age of the 

goalkeepers was 27.4 (± 5.0 years), the youngest was 

20 years old and the oldest 38 years (table 6). 

 

Table 6 - Distribution of coaches and 
goalkeepers by age group. 

Age group 

Frequency 
(n) 

Percentage 
(%) 

C G C G 

< 31 years 7 24 10.9 80.0 

31 a 40 years 19 6 29.7 20.0 

41 a 50 years 15  23.4  

> 50 years 7  10.9  

Did not answer 16  25.0  

Total 64 30 100.0 100.0 

Note: C = Coaches; G = Goalkeepers. 
 

56.3% of the total coaches surveyed was level II 

coach, and 25.0% was level I and only 18.7% of the 

coaches were level III. 

Almost all of the interviewed coaches were or was (at 

the time of data collection) rink hockey players 

(93.75%), and only 9 (14.1%) has been international 

players with an average of 28.6 (± 46.9) games played 

for the national team. 11.5 (± 7.5 years) were the 

average years of experience as coaches from the 

sample. 

 

Goalkeepers techniques 
 

Figure 1 shows the seven techniques that were 

presented to coaches and goalkeepers, so they could 

choose the name that they considered most 

appropriate for each technique, the definition of the 

techniques and the respective nomenclature is 

presented in table 4. 

 

Figure 1 - Principal techniques of rink hockey 
goalkeepers’. 

 
 

The techniques A (76.5% - knee on the floor), C 

(68.7% - squatting) and F (51.5% - side fall) were the 

only techniques that had values higher than the value 

of cut (> 50%) (table 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7 - Definition of nomenclature of goalkeeper 
techniques by rink hockey coaches. 

Techni-
ques Nomenclature Other 

Did 
not 

answer 

A 
Knee on 

the floor 

T 

Position 

Lateral 

side 

Sitting on 

the skate 4.7% 0% 

76.5% 7.8% 3.1% 7.8% 

B Screen Fleck Parallel Wall 
4.7% 3.1% 

7.8% 45.3% 28.1% 10.9% 

C Squatting 
On 

wheels 
Bent legs Crouching 

4.6% 0% 

68.7% 21.8% 1.5% 3.1% 

D 
Half 

fleck 

V 

Position 
Fan 

Stick 

support 3.1% 0% 

18.7% 46.8% 21.8% 9.3% 

E Scissors Spatula 
Barrister's 

position 
Seated 

1.5% 1.5% 

17.1% 35.9% 32.8% 10.9% 

F Side fall Fleck 
Side 

Stretch 
Lying 

1.5% 1.5% 

51.5% 17.1% 17.1% 10.9 

G Parallel 

Shin 

Guards 

on the 

Floor 

Seated L Position 
3.1% 0% 

34.3% 20.3% 23.4% 18.7% 

 

The results showed that goalkeepers had no doubts 

about the most appropriate name for the techniques 

presented. Using the same value of cut (> 50%) used 

for the answers of the coaches, it was possible to 

conclude that the technique B should be called 

“fleck”, the D “v position”, the E “spatula” and G 

“seated” (table 8). 

 

Table 8 - Definition of nomenclature of goalkeeper 
techniques by rink hockey goalkeepers. 
Techniques	 	 Nomenclature	

B 
 Fleck  Parallel 

 70.0%  30.0% 

D 
 V position  Fan 

 60.0%  40.0% 

E 
 Spatula 

 Barrister's 

position 

 86.7%  13.3% 

G 
 Parallel  Seated 

 26,7%  73.3% 

 

 

Goalkeepers’ positions 
 

Based on figure 1 coaches was query about the 

position adopted by the goalkeepers. 

Coaches considered the techniques A (knee on the 

floor) and C (squatting) with 76.5% and 60.9% 

respectively as “basic position” for goalkeepers. Also 

considered techniques E (spatula) and F (side fall) as 

“emergency position” 68.7% and 84.3% respectively. 

For the technique B (fleck) coaches considered that 

this technique could be considered as a position of 

“expectation” (31.3%), “optimum” (35.9%) and 

“emergency” (25.0%). Coaches considered technique 

D (v position) as an “expectation position” (42.1%), 

but a large proportion of the coaches also considered 

as an “optimum position” (25.0%) and as an 

“emergency position” (18.7%). For the technique G
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 (seated) most of the coaches divided their opinion 

between “expectation” and “optimum position” 

(26.5% each), but the position that met the greater 

consensus from the coaches was as “emergency 

position” (43.7%). 

 

Table 9 – Positions adopted by rink hockey 
goalkeepers. 

Positions B  EXP O EME Did not 
Answer 

A 76.5% 14.0% 9.4% 0.0% 0.0% 

B 4.7% 31.3% 35.9% 25.0% 3.1% 

C 60.9% 25.0% 10.9% 1.5% 1.5% 

D 12.5% 42.1% 25.0% 18.7% 1.5% 

E 4.6% 9.3% 15.6% 68.7% 1.5% 

F 1.5% 3.1% 7.8% 84.3% 3.1% 

G 1.5% 26.5% 26.5% 43.7% 1.5% 

Note: B = Basic; EXP = Expectation; O = 
Optimum; EME = Emergency. 

 

Discussion 
 

The rink hockey goalkeeper has an important role in 

a team's success. Taking into account that his 

performance could be the difference between winning 

and losing, this study aimed to develop an 

observational instrument tool that could help coaches 

to analyse the activity of rink hockey goalkeepers. 

Each sport has its specificity, concerning the required 

motor skills, which imply the realisation of specific 

positions and movements (Paillard, 2017). For the 

rink hockey goalkeepers, the position serves to carry 

out saves with the highest efficiency and the least 

expenditure of energy possible (Porta & Mori, 1987). 

The goalkeepers’ position can be classified into: (1) 

“basic position” – attitude taken by the goalkeeper, 

from which can carry out defensive actions quickly 

and effectively. It can be adopted in various game 

situations, taking into account the positioning of the 

ball, for this the goalkeeper only needs to adjust the 

position of some of the body segments taking into 

account the occupation of spaces in the goal; (2) 

“expectation position” – attitude adopted by the 

goalkeeper at times when the team is in possession of 

the ball in areas away from the goal. The goalkeeper 

takes a more relaxed position, but that allows him to 

recover to the starting position quickly; (3) “optimum 

position” – posture adopted by the goalkeeper that 

allows to carry out a save with efficiency and 

economy of effort; (4) “emergency position” – 

position adopted by the goalkeeper whenever he 

needs to make a save after an action (e.g. 

displacement, save) (Caramés, 1995). 

The results of our query, to coaches and goalkeepers, 

allowed us to create a nomenclature for the different 

techniques of rink hockey goalkeepers. Seven 

techniques were presented to coaches (see figure 1), 

so they could give their opinion about the name most 

suitable and also about the type of position that those 

techniques represented.  

The contribution of these experts (coaches and 

goalkeepers) had an essential contribution to the 

development of the observational instrument 

allowing us to develop a nomenclature for the 

techniques of rink hockey goalkeepers. 

The result of this query was: (1) technique A – “knee 

on the floor”; (2) technique B – “fleck”; (3) technique 

C – “squatting”; (4) technique D – “v position”; (5) 

technique E – “spatula”; (6) technique F – “side fall”, 

and; (7) technique G – “seated” (see figure 1). 

In the questionnaire, coaches were proposed to 

classify techniques according to the type of position 

adopted. It was possible to conclude that for coaches, 

“knee on the floor” and “squatting” corresponds to a 

“basic position”, or in other words, an attitude 

adopted by the goalkeeper, from which he can carry 

out defensive actions quickly and effectively. 

“spatula” and “side fall” correspond to an 

“emergency position”, that is, posture adopted by the 

goalkeeper whenever he needs to make a save after 

an action (e.g., move, save). In the other techniques, 

there is not such a high consensus by the coaches, and 

this may be associated with the fact that many of the 

techniques presented could be used in different game 

situations. Regarding “fleck”, coaches considered 

that this technique could be defined as a “position of 

expectation”, also as an “optimum position” and 

“emergency position”. Concerning the fact that 

coaches identified this position as an “optimal 

position” (a position taken by the goalkeeper that 

allows the defensive action to be carried out 

efficiently and effortlessly) and an “emergency 

position” may be associated with being a position that 

allows the goalkeeper occupies a large area of the 

goal. It is not very understandable why coaches 

consider this technique a “position of expectation”. 

By definition, a “position of expectation” 

corresponds to the attitude adopted by the goalkeeper 

whenever his team his in possession of the ball. 

Finally, and after been tested by two observers (intra- 

and inter- observer reliability), it was possible to 

conclude that this observational instrument is 

trustworthy to observe the activity and quantify the 

actions performed by the rink hockey goalkeepers. 

Therefore, coaches and performance analysts can use 

this instrument in rink hockey for assessment and 

performance analysis purposes. By analysing the 

techniques most common used by goalkeepers in 

competition, coaches can prepare training sessions 

that are more suitable for the demands of the 

competition. Also, it is an important instrument for 

coaches that work with young goalkeepers (in the 

first’s years of training). Knowing the most effective 

techniques it is possible to form better goalkeepers. 

One of the limitations that could be pointed to this 

observational instrument is that it only analyses the 

team with the possession of the ball, the actions of the 

player with the ball and the action of the opposing 

goalkeeper. The player's that are participating in the 

defensive process was not considered. Therefore, 

future studies should take into consideration not only 
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the team in possession of the ball but also the team in 

the defensive process. It would also be interesting to 

analyse the movement of the players and goalkeepers 

off the ball. 

 

Conclusion / Final Reflexions 
 

This observational instrument is valid for analyse 

goalkeepers’ activity in rink hockey allowing 

understand the most common techniques used by the 

goalkeepers. It will allow coaches and researchers 

differentiate technical differences between 

goalkeepers, between winning and losing teams and 

what will help to understand what differentiates 

international goalkeepers from the other goalkeepers. 

This observational instrument could be used in 

research as in competition to analyse to assess rink 

hockey goalkeepers’ performance. The data collected 

by this instrument provides information to rink 

hockey coaches that could be useful in the 

improvement of goalkeepers’ techniques. 
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       RESUMO 

O presente estudo reporta o ensino do voleibol recorrendo a modelos de ensino que 
colocam o aluno como construtor ativo das suas aprendizagens, especificamente o 
Modelo de Abordagem Progressiva ao jogo e o Ensino do Jogo para a Compreensão. O 
objetivo foi avaliar o impacto do ensino do voleibol, recorrendo a estes modelos, na 
performance em jogo, no conhecimento do mesmo e na retenção da aprendizagem. 
Participaram no estudo 16 dos 26 alunos, de um 10º ano (idades entre os 14-17 anos), 
durante 25 aulas. A performance em jogo (2x2) foi avaliada recorrendo ao Game 
Performance Assessment Instrument, versão adaptada de Oslin, Mitchell, e Griffin 
(1998) por Mesquita (2006), em quatro momentos de avaliação (diagnóstica, controlo, 
sumativa e retenção). O conhecimento do jogo foi avaliado através de um teste-escrito 
preparado com situações-problema de jogo e a performance em jogo. O teste f de 
medidas repetidas, revelou que do primeiro para o segundo e terceiro momentos de 
avaliação houve melhorias significativas na tomada de decisão, ajustamento, eficácia e 
performance em jogo. Já do segundo para o terceiro momento, as diferenças apenas se 
revelaram significativas na performance em jogo. Ao nível do conhecimento, os alunos 
adquiriram níveis de compreensão do jogo relevantes. 

 
      

  ABSTRACT 
This study reports an approach of teaching volleyball through models that put students 
as the main constructors of their learning, specifically the Step Game Approach Model 
and Teaching Games for Understanding Model. The main purpose was to evaluate the 
impact of these models on the teaching of volleyball in game performance, knowledge 
of the game and learning retention. Sixteen of the 26 students from a 10th grade, with 
ages between 14 and 17, participated in the study along 25 lessons. The game 
performance (2x2) was evaluated using the Game Performance Assessment Instrument, 
adapted version of Oslin et al. (1998) by Mesquita (2006), in four distinct moments 
(diagnosis, control, summative and retention). The knowledge of the game was 
evaluated through a question-lesson, prepared with problem-situations of the game and 
game performance. F test of repeated measures showed that from the first to the second 
and third evaluation moments the students improve significantly in decision-making, 
adjustment, effectiveness and game performance. From the second to the third 
moments, the only difference found was in game performance. As far as knowledge is 
concerned, the students acquired relevant levels of understanding of the game.

Palavras-chave 
Estágio Profissional; 
Voleibol; 
Aprendizagem; 
Modelos Centrados 
no Aluno; Educação 
Física. 
 

Keywords 
School Placement; 
Volleyball; 
Learning; Student-
Centered Models; 
Physical Education. 



Modelos de Aprendizagem no Voleibol  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(3), pp.39-50, 2018                
 

40 

Introdução 
 
Até à década de oitenta, o foco das investigações 
sobre os modelos de ensino no contexto das aulas de 
Educação Física tendeu a centrar-se no professor, 
enquanto transmissor de conteúdos e conhecimentos 
(Chandler & Mitchell, 1991). Posteriormente, com 
Bunker e Thorpe (1982), Munsch e Mertens (1991) e 
Siedentop (1994) começou a emergir um novo 
entendimento acerca da forma como o professor deve 
conduzir o processo ensino-aprendizagem, 
pressupondo uma passagem de uma abordagem 
behaviorista para uma construtivista (Farias, 
Mesquita, & Hastie, 2015; Pereira, Araújo, Farias, 
Bessa, & Mesquita, 2016). Esta perspetiva 
construtivista, segundo Siedentop (1994), significa 
colocar o aluno no centro do processo e promover 
aprendizagens autênticas e culturalmente relevantes. 
Contudo, e não obstante estes avanços nas 
perspetivas, as práticas em Educação Física 
continuam a estruturar-se numa dinâmica em que o 
professor continua a ser o centro do processo, como 
acontece no modelo de instrução direta (Graça & 
Mesquita, 2007), resultando em parcas aprendizagens 
e desinteresse dos alunos pelas aulas de Educação 
Física e pelo desporto em geral (Metzler, 2000; 
Pereira, Mesquita, Araújo, & Rolim, 2013). 
Neste quadro, importa dar um passo em frente, 
recorrendo a modelos que coloquem o aluno como 
parte importante e ativa do seu próprio processo de 
aprendizagem (Mesquita, Graça, Gomes, & Cruz, 
2005; Pereira et al., 2013) e, como preconizam 
Mesquita, Afonso, Coutinho, e Araújo (2015), o 
coloque perante situações problema que devem ser 
resolvidas por ele.  
Alguns dos modelos que respondem a este papel do 
aluno, como construtor ativo das suas aprendizagens, 
são o Ensino do Jogo para a Compreensão (Bunker & 
Thorpe, 1982), o Modelo de Abordagem Progressiva 
ao Jogo (Mesquita et al., 2005), o Modelo de 
Educação Desportiva (Siedentop, 1994) e o Modelo 
de Competência nos Jogos de Invasão (Munsch & 
Mertens, 1991). De entre os elementos que 
caracterizam estes modelos, alguns são comuns, 
designadamente o facto de enfatizarem a 
compreensão do jogo como condição para a 
aprendizagem.  
Atendendo a este panorama, e com o intuito de 
melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos, neste 
estudo perspetivou-se lecionar a modalidade de 
voleibol a alunos do ensino secundário recorrendo a 
modelos de ensino centrados no aluno e que, 
simultaneamente, fossem inclusivos. Neste estudo 
específico, de entre a panóplia de modelos passíveis 
de utilizar, a opção foram os Modelos de Abordagem 
Progressiva ao Jogo (MAPJ) - uma vez que segundo 
Mesquita et al. (2015) estimula o aluno a procurar 
soluções e a compreender o jogo, como fonte de 
aprendizagem (dimensão cognitiva), e oferece 
possibilidades de participação equitativas (dimensão 
social), alicerçada nos valores do desporto (dimensão 
pessoal) - e do Ensino Jogo para a Compreensão 
(EJPC) - que coloca os alunos em confronto com 

situações-problema, incitando-o a procurar novas 
soluções e desafiando-os a compreender e atuar no 
jogo (dimensão cognitiva) (Bunker & Thorpe, 1982). 
Nestes modelos, como advogam Bunker e Thorpe 
(1982) e Graça e Mesquita (2007), não interessa 
apenas que os praticantes saibam como realizar, mas, 
fundamentalmente, quando o devem fazer. 
Partindo deste enquadramento, o objetivo central foi 
avaliar o impacto do ensino do voleibol, recorrendo 
aos modelos MAPJ e EJPC, na performance em jogo, 
no conhecimento do mesmo e na retenção da 
aprendizagem. Adicionalmente, também se procurou 
avaliar a retenção da aprendizagem na performance 
em jogo. 
De referir que o estudo foi realizado no decurso do 
estágio profissional, no âmbito do 2.º Ciclo do Ensino 
de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 
e incorporado no relatório final de estágio do 
estudante-estagiário (o autor).  
 
Metodologia 
 
Contexto do estudo 
 
O presente estudo realizou-se no contexto do estágio 
profissional do 2.º Ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto, no ano letivo 
2016/2017.  
O estágio profissional decorre em escolas 
cooperantes, sob a orientação de um professor da 
faculdade e um da escola cooperante, em grupos de 
3-4 estudantes-estagiários. Cada estagiário leciona 
uma turma ao longo de todo o ano letivo e tem 
experiências de ensino noutras turmas de níveis de 
ensino distintas, sendo também responsável pela 
planificação e avaliação do processo.  As turmas são 
do professor cooperante, que está presente em todas 
as aulas e supervisiona todo o processo. Além da 
lecionação os estagiários têm que participar nas 
atividades da escola. 
 
Participantes 
 
A turma alvo do presente estudo foi um 10.º ano de 
escolaridade (Curso Científico-Humanístico de 
Ciências e Tecnologias), de um agrupamento de 
Escolas do concelho da Maia, do ano letivo 
2016/2017. A turma era composta por 26 alunos (16 
do sexo feminino e 10 do sexo masculino), contudo 
apenas os dados de 16 (oito do sexo feminino e oito 
do sexo masculino) foram considerados nos 
resultados. Dos 10 alunos que não participaram, dois 
deveu-se a motivos de ordem médica que os impedia 
de realizar as aulas, sendo que os restantes oito foram 
excluídos por terem faltado a pelo menos uma das 
avaliações. As idades dos alunos situavam-se entre os 
14 e os 17 anos, sendo a média de 15.46 anos. 
Importa ainda referir que os alunos que não 
realizaram aulas práticas tiveram envolvidos 
desempenhando tarefas, como por exemplo o registo 
de ações efetuadas pelos colegas, preenchimento dos 
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boletins de jogo, quadros de pontuação e 
classificação. 
De entre os elementos da turma, havia 12 que não 
praticavam desporto. Dos 14 alunos praticantes, sete 
praticavam jogos desportivos coletivos, quatro 
atividades de ginásio, dois atividades de combate e 
um de dança. A generalidade deles (oito) praticava há 
mais de um ano, três há mais de seis meses e menos 
de um ano e os restantes três há menos de seis meses.  
A participação no estudo foi autorizada pelos 
encarregados de educação dos alunos e pelos próprios 
alunos, que assinaram um termo de consentimento, 
autorizando, igualmente, a filmagem das aulas. Os 
procedimentos utilizados respeitaram as normas 
internacionais da Declaração de Helsínquia. 
 
Instrumentos 
 
Game Performance Assessment Instrument (GPAI)  
A construção do instrumento de avaliação da 
performance no jogo foi baseada no Game 
Performance Assessment Instrument de Oslin et al. 
(1998), versão adaptada e com validação do conteúdo 
por Mesquita (2006). Este permite avaliar a 
quantidade e qualidade de participação no jogo, 
analisando comportamentos de índole tática, como 
ajustamento e tomada de decisão, e técnica, como 
eficiência e eficácia das habilidades técnicas. O 
ajustamento está particularmente relacionado com a 
leitura que se faz do jogo e dos elementos que o 
envolvem, agindo de forma a estabelecer a melhor 
ação, a tomada de decisão é a escolha mais acertada 
sobre o que fazer com a bola em cada momento do 
jogo, a eficiência, como o próprio nome indica, 
avaliada em função da execução das habilidades 
técnicas e a eficácia, o resultado dessa mesma 
realização. Para se obter o valor em cada uma das 
categorias divide-se o número de ações apropriadas 
pelas inapropriadas. Para se chegar à performance, 
desempenho global no jogo, efetua-se a média 
aritmética dos quocientes de cada uma das categorias.  
Importa salientar que este instrumento de avaliação é 
o predileto do MAPJ, face à possibilidade de se 
adaptar ao desporto e nível de prática que se destina 
(Mesquita et al., 2015). 
 
Avaliação do conhecimento  
 
O conhecimento do jogo foi avaliado através de um 
teste escrito (0-20 valores) composto por situações-
problema de situações de jogo (2x2), que foram 
retiradas das filmagens das aulas. Mencione-se a 
título de exemplo, a apresentação de uma imagem 
com uma situação de jogo 2x2, com a seguinte 
questão-problema: Imagina-te numa situação de jogo 
2x2 em que a bola vai para o jogador A. Para onde é 
que o jogador B se deve deslocar e como se 
posicionar? 
 
Unidade Didática (UD) 
 
A UD foi elaborada com base no modelo de estrutura 
de conhecimentos de Vickers (1990), com a duração 

de 25 tempos de 45 minutos, sendo que a turma tinha 
duas aulas semanais de 90 minutos. Ao longo da UD 
foram definidos quatro momentos de avaliação, 
sendo um no início (avaliação diagnóstica, aula 1), 
um a meio (avaliação de controlo, aula 13), um no 
final da unidade (avaliação sumativa, aulas 23-24) e 
uma no terceiro período, cinco semanas mais tarde 
(avaliação de retenção, aula 25), conforme ilustra o 
Quadro 1. 
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Quadro 1 - Estrutura do Plano da Unidade Didática. 
Aula 
nº 

Nível Modelos de Ensino 
(MAPJ e EJPC) 

Conteúdos (formas 
de jogo/estratégias) 

Objetivos Mecanismos de 
Autorregulação 

1-
2 1 e 2 

Diagnóstico do 
desempenho em 
jogo. 

Jogo 2x2. Avaliar nível inicial 
dos alunos. 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 

3-
6 1 

Modificação por 
representação. 
Adaptação 
regulamentar. 

Jogo 1x1, trabalho 
individual e de grupo. 
Competição com e 
sem registo. 

Deslocamentos, 
posição base, 
identificar e agir em 
função da situação, 
melhorar ocupação do 
espaço. 

Exercícios com 
objetivos de 
eficácia. 

3-
6 2 

Tarefas de 
estruturação. 
Adaptação 
regulamentar. 

Jogo 2x2, trabalho de 
grupo. Competição 
com e sem registo. 
 

Zonas de 
responsabilidade, 
diferenciação de 
papéis, ajustamento e 
transição. 

Exercícios com 
objetivos de 
eficácia. 

7-
10

 

1 

Modificação por 
representação. 
Adaptação 
regulamentar. 
Tarefas de 
aquisição, 
estruturação e em 
função dos 
problemas de jogo. 

Jogo condicionado 
1x1 e 2x2, trabalho 
individual e de grupo. 
Competição com e 
sem registo. 

1x1: Deslocamentos, 
posição base, 
identificar e agir em 
função da situação, 
melhorar ocupação do 
espaço. 
2x2: zonas de 
responsabilidade, 
diferenciação de 
papéis, ajustamento e 
manchete. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 
Autoanálise das 
dificuldades. 
 

7-
10

 

2 

Tarefas de aquisição 
e adaptação. 
Adaptação 
regulamentar. 
Modificação por 
exagero (finalização 
com passe em 
suspensão-3 
pontos). 

Jogo 2x2 e 4x4, 
trabalho de grupo. 
Competição com e 
sem registo. 

2x2: ajustamento, 
transição, retorno, 
oposição, passe em 
suspensão e manchete. 
4x4: Zonas de 
responsabilidade, 
diferenciação de papéis 
e noção de 
atacante/defesa. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero. 
Autoanálise das 
dificuldades. 

11
-1

2 

1 

Adaptação 
regulamentar. 
Tarefas de 
aquisição, adaptação 
e em função dos 
problemas de jogo.  

Jogo 1x1 e 2x2, 
trabalho de pares. 
Competição com e 
sem registo. 

1x1: oposição 
2x2: Identificar e agir 
em função da situação, 
melhorar zonas de 
responsabilidade, 
diferenciação de 
papéis, ajustamento, 
transição. 

 Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 

11
-1

2 

2 

Tarefas adaptação. 
Adaptação 
regulamentar. 
Modificação por 
exagero (finalização 
após passe de 
costas-3pontos). 

Jogo 2x2 e 4x4, 
Competição com e 
sem registo. 

2x2: retorno e 
oposição. 
4x4: variabilidade das 
opções de ataque, 
manchete, passe de 
costas. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero. 

13
-1

4 

1 

Avaliação do 
desempenho, 
através do jogo. 
Tarefas de aquisição 
e em função dos 
problemas de jogo.  

Jogo 1x1 e 2x2, 
trabalho de pares. 
Competição com 
registo. 

1x1: oposição e 
ajustamento. 
2x2: Avaliar nível atual 
dos alunos. 
Ajustamento, transição, 
manchete, serviço por 
baixo. 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 
Sistemas de 
accountability. 
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13
-1

4 

2 

Avaliação do 
desempenho, 
através do jogo. 
Tarefas em função 
dos problemas de 
jogo. Modificação 
por exagero 
(finalização após 
passe de costas-
3pontos). 

Jogo 2x2 e 4x4, 
Competição com 
registo. 

2x2: Avaliar nível atual 
dos alunos. 4x4: 
Variabilidade das 
opções de ataque, 
manchete, passe de 
costas, serviço por 
cima. 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero. 

15
-1

6 

1 
Tarefas de 
aquisição, adaptação 
e em função dos 
problemas de jogo. 

Jogo 1x1 e 2x2. 
Competição com 
registo. 

1x1: Oposição. 
2x2: Identificar e agir 
em função da situação, 
melhorar ajustamento, 
transição, retorno, 
manchete. 

Autoanálise das 
dificuldades. 
Sistemas de 
accountability. 

15
-1

6 

2 

Tarefas de 
adaptação e em 
função dos 
problemas de jogo. 
Modificação por 
exagero (finalização 
após passe de 
costas-3pontos). 

Jogo 2x2 e 4x4, 
Competição com 
registo. 

2x2: Oposição. 
4x4: Variabilidade das 
opções de ataque, 
manchete, passe de 
costas, remate, serviço 
por cima. 

Autoanálise das 
dificuldades. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero. 

17
-2

0 

1 

Tarefas de 
aquisição, de 
estruturação e de 
adaptação em 
função dos 
problemas de jogo. 
Modificação por 
representação 
(trajetória 
condicionada). 

Jogo 2x2 - reduzido e 
condicionado. 
Competição com e 
sem registo. 

Oposição, ajustamento, 
transição, retorno, 
manchete, passe de 
costas. 

Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
representação. 

17
-2

0 

2 

Tarefas de aquisição 
e modificação por 
exagero (finalização 
com remate vale 3 
pontos). 

Jogo 2x2 e 4x4 – 
reduzido e 
condicionado, 
Competição com 
registo. 

Identificar e agir em 
função da situação, 
jogar em oposição, 
abrir para chamada, 
remate, serviço por 
cima. 

Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero. 

21
-2

2 

1 Tarefas de 
adaptação. 

Jogo 2x2. Competição 
com e sem registo. 

Oposição, identificar e 
agir em função da 
situação, jogar com 
intencionalidade. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 

21
-2

2 

2 Tarefas de 
adaptação. 

Jogo 2x2 e 4x4. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em 
função da situação, 
jogar com 
intencionalidade e com 
recurso ao remate. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 
 

23
-

24
 

1 
Avaliação do 
desempenho, 
através do jogo. 

Jogo 2x2. Avaliar nível final dos 
alunos. 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 

23
-

24
 

2 
Avaliação do 
desempenho, 
através do jogo. 

Jogo 2x2 e 4x4. Avaliar nível final dos 
alunos. 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 

25
 

1 e 2 
Avaliação do 
desempenho, 
através do jogo. 

Jogo 2x2. Avaliar retenção da 
aprendizagem. 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 

Cultura Desportiva 

3-
4 História: Dia Nacional do Voleibol. 

Caracterização: Objetivo do jogo. Sistema de 
pontuação. Regulamento.  

3-
6 Toques e bola dentro/fora. 

 

7-
8 Regulamento: Rotação do serviço. 
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Continuação do Quadro 1 - Estrutura do Plano da Unidade Didática. 
  Fisiologia do Treino e Condição Física: 

1-
2 

Força:3+3x10 repetições. Agachamentos com bola 
medicinal e trampolim. Resistência e Reação: 
Deslocamento entre dois cones. 
Orientação Espacial: Deslocamento entre dois cones e 
trampolim. 
Coordenação Motora: Agachamentos com bola 
medicinal, deslocamento entre dois cones e trampolim. 

3-
6 

Força: Bíceps/Tríceps no TRX. 
Resistência: 3x10 repetições. Burpee.  
Reação e Orientação espacial: 
Barreiras.  
Coordenação Motora: Barreiras e 
Burpee. 

7-
10

 

Resistência, Reação e Orientação espacial: Espelho. 
Força:3x10 repetições. Agachamentos com bola 
medicinal, Bíceps/Tríceps no TRX. Coordenação 
Motora: Espelho. 

11
-1

4 

Força: Bíceps/Tríceps no TRX e 
Escada. 
Resistência:3x20 repetições. Mountain 
climber. 
Reação e Orientação espacial: Escada. 
Coordenação Motora: Escada e 
Mountain climber. 

15
-2

0 

Força: 2 séries-20’’x15’’ (tempo de exercitação x 
tempo de repouso). Agachamento com bola medicinal, 
barreiras, mountain climber e bíceps com cadeirinha. 
Resistência: Mountain climber. 
Reação e Orientação espacial: Barreiras. 
Coordenação Motora: Barreiras e Mountain climber. 

21
-2

5 

Força:2 séries-20’’x15’’ (tempo de 
exercitação-x-tempo de repouso). 
Afundo a uma perna e bench dips. 
Resistência e Orientação espacial: 
Burpee. 
Coordenação Motora: Burpee. 

Conceitos Psicossociais 
1-25 Autonomia: é autónomo na realização das tarefas 

apresentadas, quer no trabalho da condição física, quer 
nos exercícios critério e situações de jogo. 

Cooperação: coopera com os colegas na 
realização dos exercícios critério e em situação 
de jogo. 

 
Após a aula de avaliação diagnóstica, definiram-se os 
objetivos terminais em cada uma das áreas 
transdisciplinares (habilidades motoras, cultura 
desportiva, fisiologia do treino e condição física e 
conceitos psicossociais) do modelo de estrutura do 
conhecimento. Os resultados desta avaliação foram 
partilhados com os alunos e confrontados com o 
processo de autoanálise que eles efetuaram. Deste 
processo, resultaram quatro níveis de desempenho 
distintos, contudo, por questões espaciais e de gestão 
da turma, a opção foi dividir a turma em dois grandes 
níveis (o nível um correspondente às primeira e 
segunda etapas de aprendizagem e o nível dois às 
terceira e quarta etapas de aprendizagem). 
A avaliação de controlo tinha o propósito de fazer um 
balanço das aprendizagens adquiridas até aquele 
momento e reajustar os objetivos e conteúdos 
anteriormente definidos, consoante o nível e 
aprendizagens demonstradas pelos alunos. Após este 
momento foi feito um quadro-problema, que consistia 
em identificar o(s) problema(s) – comportamentos 
que os alunos tinham que colocavam 
constrangimentos à sua evolução, como por exemplo, 
ocupação do espaço (etapa 1), - e encontrar tarefas de 
aprendizagem com vista à sua superação. Mencione-
se a título de exemplo: problema – ajustamento; 
origem do problema - tem muitas dificuldades em ler 
a trajetória da bola (ocupação do espaço); Proposta 
(dentro/fora da estrutura de jogo) - jogo 1x1 e 2x2 
com trajetória condicionada, envio da bola para zona 
definida. O quadro-problema foi construído pelo 
estudante estagiário, com base na sua observação 
(aulas e filmagens da avaliação de controlo) e partilha 
de ideias com o professor cooperante e alunos. 
Como pode ser observado no Quadro 1, a maioria das 
situações de aprendizagem foram situações de jogo, 
uma vez que, de acordo com os modelos de ensino a 
utilizar, se considerou que esta seria a melhor forma 

dos alunos compreenderem, identificarem, decidirem 
e agirem em conformidade com a sua análise. As 
várias condicionantes que foram sendo colocadas no 
jogo foram acontecendo na procura de facilitar a 
participação no jogo, incrementar o fluxo do mesmo 
ou solicitar que determinados comportamentos 
acontecessem com maior frequência para resolver 
problemas de jogo. Neste sentido, as tarefas 
apresentadas eram sempre em função dos problemas 
de jogo que os alunos evidenciavam e que precisavam 
de ser resolvidas para que fosse possível avançar para 
a etapa seguinte. As situações que pressupunham 
trabalho individual e exercícios mais analíticos 
surgiram com o intuito de melhorar a técnica dos 
alunos para que estes pudessem dar melhores 
respostas em situação de jogo. 
Uma vez que descurar a competição é “o mesmo que 
passar uma certidão de óbito ao Desporto” (Mesquita 
et al., 2015, p. 115), todas as aulas ao longo da 
unidade contemplaram momentos competitivos. A 
título de exemplo, com registo - sistemas de 
accountability registado por colegas e sem registo - 
incentivo à utilização do passe de costas nos alunos 
de nível 2). De referir que a competição foi 
organizada de forma a que a equidade estivesse 
presente, isto é, dar uma oportunidade a todos os 
alunos de terem uma participação ativa e de sucesso. 
 
Características dos modelos implementadas 
 
Ao longo da UD, as caraterísticas dos modelos que 
foram enfatizadas e implementadas foram as 
seguintes:  

§ No modelo EJPC: (1) Modificação por 
representação e por exagero; (2) Ajuste do 
número de jogadores; (3) Ensino do jogo, 
através da compreensão do mesmo; (4) 
Tarefas com várias respostas possíveis e (5) 
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Foco na decisão (Saber como fazer, mas 
principalmente quando fazer). 

§ No modelo MAPJ: (1) Competição com e 
sem registo; (2) Jogo como um espaço de 
resolução de problemas; (3) Tarefas em 
função dos problemas encontrados no jogo; 
(4) Oportunidades de participação 
equitativa; (5) Ensino da técnica 
subordinado ao ensino da tática; (6) Etapas 
de aprendizagem; (7) Organizado de forma 
a que a lógica didática replique a lógica de 
jogo e (8) Modelação regulamentar. 

 
Mecanismos de autorregulação 
 
Os instrumentos utilizados durante a unidade foram o 
questionamento (relativo às tomadas de decisão do 
aluno nas situações de jogo), autoanálise do nível de 
jogo e das dificuldades, modificações por exagero 
(em função dos comportamentos que queria ver 
exercitados), exercícios com objetivos de eficácia, 
assim como sistemas de accountability. Procurou-se 
sempre dar primazia ao tempo de empenhamento 
motor e preferencialmente, potencial de 
aprendizagem, não se tendo, por isso, usado registos, 
com exceção feita dos sistemas de accountability (e. 
g. folha de registo das ações de jogo realizadas), da 
responsabilidade dos alunos com atestado médico ou 
que por outro motivo não realizavam aula prática. 
O propósito central da utilização destes registos era 
que todos os alunos estivessem envolvidos, 
percebessem o objetivo dos exercícios e da aula, além 
de terem oportunidade de melhorar a sua 
compreensão e análise do jogo. De facto, como 
veiculam Rosado, Mesquita, Breia, e Januário (2008) 
e Tousignant e Siedentop (1984), a implementação de 
sistemas de accountability, permite responsabilizar os 
alunos, dando-lhes maior autonomia, emergindo 
como ferramenta didática de grande importância no 
processo de ensino-aprendizagem.  
 
Filmagens 
 
Todas as aulas foram filmadas com recurso a uma 
câmara digital JVC Everio GZ-MS110BE, colocada 
num ponto fixo, a um metro e meio de altura e com 
um ângulo que permitia visualizar toda a turma. Nos 
momentos de avaliação foram usadas duas câmaras, 
em diagonais opostas. Além da supramencionada, 
usou-se uma Panasonic HC-V750. 
 
 
 

Quadro 2 - Cronograma de recolha dos dados. 
Aula Data Tarefas Procedimentos de 

recolha 
1-2 27/01 Avaliação Diagnóstica Filmagem 
3-4 08/02 Início da aplicação dos 

Modelos Filmagem 

13-14 24/02 Avaliação de Controlo Filmagem 

23-24 17/03 Avaliação Sumativa e 
Avaliação Teórica 

Filmagem e teste 
escrito 

 

Procedimentos 
 
Performance em Jogo 
 
Para analisar os resultados da performance em jogo 
nos três primeiros momentos de avaliação recorreu-
se ao teste f de medidas repetidas, com o objetivo de 
avaliar o impacto que o processo ensino-
aprendizagem estruturado com base nestes modelos 
teve na aprendizagem. Para avaliar a retenção da 
aprendizagem recorreu-se ao T teste de medidas 
emparelhadas de Wilcoxon para perceber se houve 
retenção da aprendizagem. 
Os alunos foram filmados durante 10 minutos em 
cada uma das avaliações e a visualização das 
filmagens foram efetuadas no programa VLC media 
player, tendo os resultados sido introduzidos no 
software Excel do Microsoft Office 2016 e, 
posteriormente, no software SPSS (Social Package 
for Social Sciences), versão 24 para o tratamento. O 
valor de p foi fixado em p ≤ 0.05. 
 
Conhecimentos 
As respostas ao teste escrito, com situações-problema 
de situações de jogo (2x2), foram introduzidos no 
software Excel do Microsoft Office 2016. O 
propósito central foi identificar os conteúdos houve 
mais dificuldades e em que conteúdos houve mais 
aprendizagem. 
 
Resultados 
 
Análise Descritiva - Performance em Jogo 
 
Cada aluno foi avaliado durante 10 minutos, sendo 
estes, os resultados obtidos (Tabelas 1 e 2), para cada 
uma das categorias, tomada de decisão, ajustamento, 
eficiência, eficácia e performance em jogo. 
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Tabela 1 - Resultados das Avaliações Diagnóstica e de Controlo. 
Aluno TD1 Aj1 Ef1 Eficá1 PJ1 TD2 Aj2 Ef2 Eficá2 PJ2 
1 0 0 0 0.667 0.167 1.778 0.765 0.115 5 1.915 
2 0 0 0 0.294 0.074 0.875 0.167 0 1.667 0.677 
3 0.25 0.098 0.082 0.966 0.349 3.143 0.6 0.667 2.25 1.665 
4 0 0 0 0.909 0.227 0.905 1.2 0.281 10 3.097 
5 0.4 0.038 0.043 3 0.87 0.586 1.13 0.438 15.333 4.372 
6 0.118 0 0 0.588 0.177 0.654 0.966 0.531 3.071 1.306 
7 0 0 0 0.45 0.113 0.536 0.308 0.143 3.875 1.216 
8 0.353 0.4 0 3.833 1.147 0.263 0.742 0.05 8.167 2.306 
9 1.036 1.385 1.269 4.083 1.943 1.471 1.684 6.167 6.143 3.866 
10 0.231 0.238 0.042 1.273 0.046 1.071 0.121 0 3.375 1.142 
11 0.05 0 0 1.214 0.316 0.567 0.459 0.114 4.778 1.48 
12 0 0 0 0.214 0.054 0.636 0.913 0 5.143 1.673 
13 0 0.029 0 0.619 0.162 0.174 0.014 0 2.789 0.744 
14 0.105 0 0 1.3 0.351 0.2 0.196 0.133 4.7 1.307 
15 0.25 0.036 0.071 1.182 0.385 4.5 2.75 0.8 5.5 3.388 
16 1.269 0.7 0.478 3.063 1.378 0.933 1.308 0.839 29 8.02 
MÉDIA 0.254 0.183 0.124 1.478 0.485 1.143 0.833 0.642 6.924 2.386 
Legenda: Nota 1:TD–Tomada de Decisão; Aj–Ajustamento; Ef–Eficiência; Eficá–Eficácia; PJ–
Performance em Jogo; 1-Avaliação Diagnóstica; 2–Avaliação de Controlo.  
Nota 2: os valores apresentados para cada uma das categorias resultam da divisão das ações apropriadas 
pelas inapropriadas. A categoria PJ é a média aritmética dos quocientes de cada uma das categorias. 

 
 

Tabela 2 - Resultados das Avaliações Sumativa e de Retenção. 
Aluno TD3 Aj3 Ef3 Eficá3 PJ3 TD4 Aj4 Ef4 Eficá4 PJ4 
1 1.75 2.333 1.1 3.545 2.182 0.727 2.667 1.556 4.75 2.425 
2 8 0.75 0.778 2 2.882 1.6 0.786 0.571 1.4 1.089 
3 0.826 1.737 0.88 3.818 1.815 1.111 1.6 1.778 2.714 1.801 
4 2.2 5.25 2.5 5.25 3.8 1 1.364 2 3.8 2.041 
5 1.222 1.813 3.889 5.286 3.053 1.438 3.818 1.238 4.444 2.735 
6 2.455 1.037 0.731 4.1 2.081 1.25 1.091 1.333 3 1.669 
7 0.938 3.625 2.778 5 3.085 0.429 0.68 0.52 3.1 1.182 
8 1.667 1.444 3.444 10 4.139 1 1.727 2 2.333 1.765 
9 3.889 3.333 39 7.667 13.472 1.667 13 7.667 4.8 6.783 
10 0.421 0.222 0.192 4.5 1.334 0.765 0.682 0.944 2.6 1.248 
11 1.158 5.429 3.1 8 4.422 1 2.364 1.071 3.286 1.93 
12 1.167 1.368 1 3.429 1.741 1.1 0.45 1 1.818 1.092 
13 0.516 0.55 0.279 2.765 1.028 0.615 0.559 0.065 3.909 1.287 
14 0.8 2.833 2.083 3.6 2.329 0.727 1.667 0.727 4.875 1.999 
15 0.786 1.8 1.455 26 7.51 0.667 2.111 2.714 3.667 2.29 
16 2.75 15 9 15 10.438 1.714 3.667 10.333 9.75 6.366 
MÉDIA 1,909 3,033 4.513 6.873 4.082 1.051 2.390 2.220 3.765 2.356 

Legenda: Nota1: TD–Tomada de Decisão; Aj–Ajustamento; Ef–Eficiência; Eficá–Eficácia; PJ–
Performance em Jogo; 3–Avaliação Sumativa; 4–Avaliação de Retenção. 
Nota 2: os valores apresentados para cada uma das categorias resultam da divisão das ações apropriadas 
pelas inapropriadas. A categoria PJ é a média aritmética dos quocientes de cada uma das categorias. 
 

Pela análise das Tabelas 1 e 2 é possível observar um 
incremento da média dos alunos participantes nas 
várias categorias do primeiro para o segundo 
momento de avaliação e do segundo para o terceiro, 
à exceção da eficácia que regista valores mais baixos 
no terceiro momento em comparação com o segundo. 
As maiores diferenças verificam-se na eficácia e 
performance em jogo do primeiro para o segundo 
momento e ajustamento e eficiência do segundo para 
o terceiro momento. A média no quarto momento de 
avaliação é mais baixa em todas as categorias quando 
comparada com o terceiro momento. 
 
 
 
 

Análise Comparativa 
A comparação dos resultados obtidos nas avaliações, 
diagnóstica, controlo e sumativa relativamente à 
tomada de decisão, ajustamento, eficácia e 
performance em jogo, remete para a existência de 
diferenças significativas, como pode ser observado 
no Tabela 3. Por outro lado, o valor da categoria 
eficiência, apesar da melhoria na sua média, Tabela 1 
e 2, não evidencia uma melhoria estatisticamente 
significativa (p=0.080), Tabela 3. 
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Face às diferenças significativas encontradas em 
todas as variáveis, o passo seguinte foi comparar as 
avaliações entre si (Tabela 4). 
 

Tabela 4 - Valor de significância nas avaliações 
diagnóstica, controlo e sumativa. 

Variáveis P 
Tomada de Decisão 

AD Avaliação de Controlo 0.026* 
Avaliação Sumativa 0.008* 

AC Avaliação Sumativa 0.603 
Ajustamento 

AD Avaliação de Controlo 0.005* 
Avaliação Sumativa 0.014* 

AC Avaliação Sumativa 0.066 
Eficácia 

AD Avaliação de Controlo 0.009* 
Avaliação Sumativa 0.006* 

AC Avaliação Sumativa 1.000 
Performance em Jogo 

AD Avaliação de Controlo 0.000* 
Avaliação Sumativa 0.001* 

AC Avaliação Sumativa 0.048* 
*A diferença é estatisticamente significativa para 
(p≤0.05). 

 
A nível da tomada de decisão, ajustamento e eficácia 
são visíveis melhorias estatisticamente significativas 
do primeiro para o segundo e terceiro momentos de 
avaliação (p=0.026, p=0.005 e p=0.009; e p=0.008, 
p=0.014 e p=0.006, respetivamente), contudo, o 
mesmo não acontece do segundo para o terceiro 
momento nestas categorias (p=0.603, p=0.066 e p=1, 
respetivamente). 
Já a performance em jogo revela melhorias 
estatisticamente significativas do primeiro para o 
segundo e terceiro momentos de avaliação, (p=0.000 
e p=0.001, respetivamente), assim como do segundo 
para o terceiro momento (p=0.048). 
Relativamente à retenção da aprendizagem (avaliação 
sumativa vs avaliação de retenção), os dados indicam 
a existência de diferenças significativas, como pode 
ser observado no Tabela 5. 

Tabela 5 - Valor de significância entre avaliação 
sumativa e de retenção. 

Variáveis P 
Tomada de Decisão 

AS 1.91±1.87 AR 1.05±0.39 0.023* 
Ajustamento 

AS 3.03±3.54 AR 2.39±3.01 0.605 
Eficiência 

AS 4.51±9.44 AR 2.22±2.77 0.211 
Eficácia 

AS 6.87±6.05 AR 3.77±1.91 0.010* 
Performance em Jogo 

AS 4.08±3.49 AR 2.36±1.72 0.002* 
*A diferença é estatisticamente significativa para 
(p≤0.05). 

 
Os valores médios de todas as categorias diminuíram 
da avaliação sumativa para a de retenção, contudo 
essas diferenças apenas são significativas nas 
categorias tomada de decisão, eficácia e performance, 
revelando que nestas 3 categorias não houve retenção 
da aprendizagem. Já no ajustamento e na eficiência 
houve retenção da aprendizagem. 
 
Conhecimento do jogo 
 
A classificação dos testes foi elevada – 80% dos 
alunos tiveram entre 17-20 valores (Tabela 6). 
 
Tabela 6 - Saber – Número e percentagem de alunos 
por classificação. 

Nota Número de 
alunos Percentagem 

11 2 8% 
14 1 4% 
15 2 8% 
17 5 19% 
19 6 23% 
20 10 38% 

 
Com exceção da questão um que se reportava a 
elementos com maior teor técnico, as restantes eram 
de teor tático - resolução de situações-problema de 
jogo. Do ponto de vista das cotações, as questões 1 e 
2.2 foram as questões em que mais alunos atingiram 
a cotação máxima, havendo apenas dois, em cada 
uma das questões, que não o conseguiram.  
Relativamente à questão 2.1 foi a única em que todos 
os alunos atingiram pelo menos metade da cotação 
máxima. Por outro lado, a questão 2.3 foi aquela em 
que os alunos perderam mais pontos.  
Todas as perguntas tiveram pelo menos 15 alunos a 
tirar a cotação máxima. 
 
Discussão 
 
Performance em Jogo 
 
Os resultados evidenciaram melhorias substanciais 
do primeiro para o segundo momento de avaliação, 
contudo entre o segundo e terceiro momentos de 

Tabela 3 - Valores das variáveis nas 
avaliações diagnóstica, controlo e 
sumativa. 

Momentos 
 
 
Variáveis A

va
lia

çã
o 

D
ia

gn
ós

tic
a  

A
va

lia
çã

o 
de

 
C

on
tr

ol
o 

A
va
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çã

o 
Su

m
at

iv
a 

P  

Tomada de 
Decisão 0.25±0.38 1.14±1.16 1.91±1.87 0.000* 

Ajustamento 0.18±0.37 0.83±0.70 3.03±3.54 0.001* 
Eficiência 0.12±0.33 0.64±1.50 4.51±9.44 0.080 
Eficácia 1.48±1.27 6.92±6.79 6.87±6.05 0.000* 
Performance 
em Jogo 0.48±0.56 2.39±1.87 4.08±3.49 0.000* 

*A diferença é estatisticamente significativa para 
(p≤0.05). 
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avaliação, as alterações não foram significativas. A 
não evidência de melhorias entre estes últimos dois 
momentos de avaliação, confirmam o entendimento 
de Lawther (1977) e Magill (2014), que reportam que 
após uma determinada aquisição o processo de 
evolução torna-se mais lento e difícil. 
Neste sentido, segundo Magill (2014) era expectável 
que houvesse melhorias substanciais numa primeira 
fase ao nível da qualidade do jogo, uma vez que o 
nível de desempenho inicial da turma era muito 
baixo. Por outro lado, foi notório algum 
desinvestimento dos alunos na execução de algumas 
tarefas. De acordo com Lawther (1977) o mesmo 
poderá dever-se ao facto de haver menores progressos 
e estes serem mais difíceis de ser alcançados. 
As melhorias estatisticamente significativas, 
alcançadas na tomada de decisão, ajustamento, 
eficácia e performance em jogo, podem encontrar 
justificação no facto de os alunos terem trabalhado 
regularmente em situações de jogo, com várias 
respostas possíveis e com foco na dimensão cognitiva 
(mais do que saber como fazer, importava saber 
quando fazer) (Farias et al., 2015; Mesquita, 2006). 
Pelo facto de a ênfase estar na tomada de decisão, 
trouxe ganhos importantes na aprendizagem do 
aluno, o qual coincide com a investigação acerca da 
aplicação destes modelos (Farias et al., 2015; 
Mesquita, Farias, & Hastie, 2012; Metzler, 2000). O 
facto de o tempo de empenhamento motor e potencial 
ter sido elevado ao longo das aulas, seguindo etapas 
de aprendizagem com dificuldade crescente, com 
modificações ao nível do número de jogadores, de 
espaço e da complexidade das tarefas e oportunidades 
de participação equitativa (Farias et al., 2015; Graça 
& Mesquita, 2007; Mesquita, 2006) terá permitido 
melhorias nos valores médios das avaliações nas 
diversas categorias.  
O trabalho por níveis realizado foi um fator 
determinante para alcançar estes resultados, pois 
como nos refere Hastie, Ward, e Brock (2016) é mais 
vantajoso para todos jogar com alunos do mesmo 
nível. 
A tomada de decisão foi a categoria com a média mais 
baixa, como já era expectável. Giacomini, Soares, 
Santos, Matias, e Greco (2011) referem que a tomada 
de decisão envolve processos cognitivos, porquanto o 
aluno além de ter que saber executar as habilidades, 
também tem de saber como, quando e onde usar essas 
habilidades. O conhecimento processual é no 
entender dos mesmos autores, mais complexo que o 
declarativo, porque “inclui, além da seleção da ação, 
a ação propriamente dita” (p. 45). 
A diminuição dos valores médios na categoria da 
eficácia do segundo para o terceiro momento poderá 
ser interpretado pela maior intencionalidade no jogo, 
o que evidencia capacidade de análise e compreensão 
do jogo, tal como preconizam Farias et al. (2015) e 
Mesquita et al. (2005). Até à avaliação de controlo os 
alunos jogavam em cooperação, ou seja, limitavam-
se a colocar a bola do outro lado da rede. No momento 
da avaliação sumativa, face à melhoria da qualidade 
de jogo, os alunos tinham a preocupação de jogar com 

intencionalidade, o que, por si só, leva a que hajam 
mais falhas nas decisões. 
Na avaliação sumativa era visível que os alunos 
sabiam quais os comportamentos a realizar (Hastie & 
Smith, 2006; Mesquita et al., 2005), ainda que muitas 
das vezes não tivessem os recursos necessários 
(habilidades técnicas) para o fazer. Por este motivo, 
os resultados obtidos na categoria eficiência não 
evidenciaram melhorias significativas, uma vez que 
foi dada primazia às questões táticas, em detrimento 
das questões técnicas, tal como advogam Farias et al. 
(2015) e Mesquita et al. (2005). Deste modo, o foco 
da intervenção do professor estava na melhoria da 
compreensão e análise de jogo (Graça & Mesquita, 
2007; Mesquita, 2006). 
O facto de ao longo da unidade terem passado por 
momentos de heterogeneidade, bem como as aulas 
desenrolarem-se num ambiente positivo e 
cooperativo pode ter influenciado positivamente os 
alunos menos evoluídos, já que estes ambientes 
estimulam a aprendizagem através da partilha 
(Pereira et al., 2015). Como referem Mesquita, 
Pereira, Araújo, Farias, e Rolim (2016) e Mesquita 
(2013) o trabalho em grupo forma o mote para o 
desenvolvimento pessoal, social e desportivo dos 
alunos. 
As melhorias nas várias categorias também poderão 
dever-se em parte à extensão da UD. De facto, os 
processos de aprendizagem são algo moroso e, 
portanto, uma unidade mais longa permite que o 
tempo de exercitação seja maior. Em conformidade 
com Magill (2014), o aumento deste tempo é um fator 
determinante para a obtenção de melhorias. 
Tal como defendem Mesquita et al. (2016), a 
tradicional UD converteu-se numa época desportiva, 
ainda que com algumas diferenças para o Modelo de 
Educação Desportiva. Neste caso, não havia afiliação 
a uma equipa, a festividade não estava presente de 
forma tão implícita e os registos não eram uma 
constante. No entanto, neste ensaio curricular foi 
seguido o pressuposto de Mesquita et al. (2012) e 
Graça e Mesquita (2007), pela atribuição de uma 
posição central, ao longo de todo o processo, à 
competição, à equidade e à inclusão, permitindo que 
todos os alunos, independentemente do seu nível de 
desempenho, obtivessem melhorias significativas na 
sua performance. 
No que à retenção da aprendizagem diz respeito, 
apesar de haver diferenças estatisticamente 
significativas na tomada de decisão, eficácia e 
performance em jogo, denunciando que nestas 
variáveis não houve retenção da aprendizagem, 
acredito que o mesmo sucedeu, porque os alunos, 
contrariamente à postura empenhada que tiveram na 
aula de avaliação sumativa, encararam a avaliação de 
retenção com displicência já que esta não teria 
qualquer impacto na classificação final.  
Por outro lado, o facto de não haver diferenças 
estatisticamente significativas ao nível do 
ajustamento pode significar que os alunos passaram a 
compreender melhor o jogo, que era um dos objetivos 
centrais deste estudo. Como ficou constatado no 
estudo de Mesquita et al. (2012), o teste de retenção 
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desempenha um papel fundamental para validar os 
avanços obtidos. 
Em suma, importa referir que o recurso a dois 
modelos com características complementares poderá 
ter influenciado positivamente a aprendizagem dos 
modelos. Para Mesquita et al. (2012) o modelo 
híbrido traz vantagens ao processo ensino-
aprendizagem, uma vez que são escolhidas as 
características do modelo que melhor respondem a 
cada situação. Conforme ficou explícito no estudo de 
Pereira et al. (2016), não há uma forma universal para 
ensinar. 
 
Conhecimento do jogo 
 
Relativamente ao teste escrito, o facto de os alunos 
terem sido estimulados a analisar e a compreender o 
jogo, serem questionados sobre as suas decisões e 
trabalharem em exercícios de índole aberta, com 
várias soluções, permitiu que os resultados obtidos 
fossem bastante satisfatórios.  
Como está patente no estudo de Farias et al. (2015), a 
preocupação com a tomada de decisão é determinante 
na aprendizagem do aluno. O questionamento é 
segundo Mesquita e Graça (2009) determinante no 
processo ensino-aprendizagem e o que permite ver se 
os alunos efetivamente perceberam o que lhes foi 
pedido (Rosado et al., 2008). 
A situação de jogo do teste escrito esteve presente em 
grande parte das aulas e nos momentos de avaliação, 
o que fez com que os alunos tivessem um 
conhecimento mais aprofundado sobre a mesma. Isto 
acontece, derivado do conhecimento prático 
adquirido ao longo das aulas, isto é, aprendizagem 
pela experiência como defende Dewey (1971). 
 
Considerações finais 
 
O estudo tinha como principal objetivo avaliar o 
impacto do ensino do voleibol, recorrendo aos 
modelos MAPJ e EJPC, na performance em jogo, no 
conhecimento do mesmo e na retenção da 
aprendizagem. Nesse sentido, ao longo da unidade de 
ensino procurou ensinar-se o jogo na senda do 
defendido por Mesquita (2006) e Graça e Mesquita 
(2007), isto é, através da sua compreensão (Farias et 
al., 2015; Mesquita et al., 2012), com tarefas 
ajustadas ao desempenho motor e cognitivo dos 
alunos (Farias et al., 2015; Graça & Mesquita, 2007; 
Mesquita, 2013) e organizado, para que a lógica 
didática replicasse a lógica de jogo (Graça & 
Mesquita, 2007; Mesquita et al., 2015). 
Os resultados obtidos ao nível da performance em 
jogo evidenciam melhorias estatisticamente 
significativas do primeiro para o segundo momento e 
do primeiro para o terceiro nas categorias tomada de 
decisão, ajustamento, eficácia e performance em 
jogo. Já do segundo para o terceiro momento, as 
diferenças apenas são estatisticamente significativas 
na categoria performance em jogo. A categoria 
eficiência não apresenta melhorias estatisticamente 
significativas em nenhum dos momentos. 

Em relação ao conhecimento do jogo, os resultados 
demonstraram que a generalidade dos alunos da 
turma ficou a compreender o jogo e a saber como 
decidir perante situações-problema. 
No que à retenção da aprendizagem diz respeito, os 
resultados da performance em jogo demonstram que 
não houve retenção da aprendizagem nas categorias: 
tomada de decisão, eficácia e performance em jogo, 
já que as diferenças entre as avaliações sumativa e de 
retenção foram significativas, com valores médios 
inferiores na avaliação de retenção. Por outro lado, 
houve retenção da aprendizagem nas categorias, 
ajustamento e eficiência, uma vez que não se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas 
entre os valores médios dos dois momentos de 
avaliação – sumativa e retenção. 
No que concerne às limitações do estudo, apontamos 
as caraterísticas do voleibol em relação à dependência 
dos jogadores entre si, principalmente numa situação 
2x2. Nesse sentido, os grupos de alunos formados na 
avaliação diagnóstica, que foram mantidos para as 
restantes avaliações podem ter influenciado os 
resultados, isto porque na avaliação diagnóstica os 
alunos tinham níveis de desempenho semelhantes 
dentro de cada grupo, contudo, face aos diferentes 
ritmos de aprendizagem dos alunos, o mesmo não se 
verificava nas outras avaliações. Outra limitação diz 
respeito à ausência de alguns alunos nas avaliações, o 
que implicou alterações pontuais nos grupos, para 
além de ter reduzido o número de participantes do 
estudo. O facto de as atividades extracurriculares dos 
alunos não terem sido consideradas como variável de 
controlo é também uma limitação deste estudo.  
Este estudo coloca em evidência o impacto positivo 
da participação ativa e interessada dos alunos no 
processo ensino-aprendizagem. Os ganhos na 
aprendizagem são evidentes nos três domínios - 
motor, cognitivo e social – contribuindo assim para 
um ensino de educação física de qualidade. Estudos 
futuros devem incorporar mais alunos (mais turmas) 
e estruturar o processo de ensino-aprendizagem de 
forma a que cada aluno realize a avaliação em vários 
grupos. Os mecanismos de autoavaliação e avaliação 
por pares devem também ser potenciados. 
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       RESUMO 

Desenvolver uma ideia de treino por parte do treinador e uma estratégia consequente 
na liderança de um processo de treino é fundamental para a sua eficácia. O objetivo 
deste artigo é ilustrar como se pode desenvolver um processo de filosofia de treinador 
e a sua operacionalização em termos efetivos com os atletas. Para alcançar este objetivo 
sugere-se uma estratégia de planificação. Proporciona-se uma periodização anual e um 
exemplo de um microciclo de uma equipa de futebol juvenil. Sugere-se ainda a 
utilização de uma ficha de unidade de treino em que se poderá materializar a ação do 
treinador com a equipa. Nesta unidade de treino também abrimos espaço ao processo 
de reflexão do treinador. 

 
      

  ABSTRACT 
Developing a training idea by the coach and a consequent leadership strategy of a 
training process is fundamental to its effectiveness. The aim of this article is illustrating 
how a process of coaching philosophy can be developed and its operationalization in 
effective terms with athletes. To achieve this goal is suggested a planning strategy. It 
provides an annual periodization and an example of a micro-cycle of a youth football 
team. It is suggested to use a training unit form in which the action of the coach with 
the team can be materialized. In this training unit we also open space for the coach's 
reflection process.   
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Introdução 
 
Um treinador quando se inicia na liderança de um 
processo de treino invariavelmente socorre-se da sua 
experiência como ex-atleta da modalidade. Coloca 
em ação aquilo que resultou com ele enquanto atleta. 
As experiências que vivenciou tendem, por isso, a ser 
repetidas de forma acrítica, mas que fazem todo o 
sentido nesse momento, pois a emergência que se lhe 
coloca resolver é, colocar a equipa a jogar de forma 
minimamente organizada. Se tiver sorte é 
acompanhado de um treinador mais experiente que o 
ajuda nesta tarefa e que serve de amparo à sua 
atividade inicial. 
O manancial de conhecimentos que tem que adquirir 
para exercer com proficiência esta atividade são 
inúmeros e a aquisição das competências adequadas 
só são possíveis exercendo a atividade de treinador. 
Tomar como sua a responsabilidade de liderar um 
processo de treino, de tomar decisões, de enfrentar os 
julgamentos inerentes a essas mesmas decisões fazem 
parte do mundo do treino e do treinador. 
O objetivo deste artigo é providenciar e auxiliar os 
treinadores a construir, de forma coerente, uma linha 
de raciocínio entre o que pensam acerca do processo 
do treino e a forma como o pretendem operacionalizar 
quando conduzem os seus atletas.  
A estratégia consistirá em o treinador operacionalizar 
a sua própria filosofia, de acordo com os seus valores 
e adaptado ao contexto em que se insere. Isto, porque 
atendo à profunda variabilidade do âmbito de atuação 
do treinador, não existem receitas milagrosas que 
sirvam com um ‘fato à medida’. Contudo, 
acreditamos que calcorreando o caminho que aqui se 
propõe o treinador poderá ser mais eficaz na sua 
atividade. 
 
Filosofia do treinador 
 
A denominação de filosofia do treinador é 
referenciada na generalidade das publicações que 
abordam a temática de uma prática efetiva da sua 
parte e constitui um ingrediente chave para orientar a 
sua atuação (Bennie & O’Connor, 2010; Gould, 
Pierce, Cowburn, & Driska, 2017). A filosofia pode 
ser definida como uma teoria ou atitude realizada por 
uma pessoa ou organização que atua como um 
princípio orientador para o comportamento. A 
filosofia do treinador consiste nos princípios que 
guiam o treinador no desenvolvimento dos atletas e 
das equipas. 
A palavra filosofia toma muitos significados no seio 
do treino desportivo, contudo, o desenvolvimento de 
uma filosofia clara por parte do treinador e por 
consequência da equipa que tem sobre o seu comando 
tem sido associado ao sucesso do processo de treino 
pois apresenta uma mensagem positiva e consistente 
aos atletas. Em termos gerais, aceita-se que a filosofia 
do treinador serve para guiar os seus princípios de 
atuação, sendo definida pelas crenças e valores que 
orientam a sua prática. Assim, em termos objetivos 
constitui a forma como o treinador ‘vê’ o treino 
desportivo. Permite sustentar um estilo de liderança, 

as preferências por uma determinada forma de 
ensinar, a maneira como organiza e faz a gestão do 
ambiente de treino.  
A construção de uma filosofia do treinador emerge de 
um conjunto de padrões pelos quais o treinador vai 
influenciar, ensinar e modelar os seus atletas. 
Idealmente, reflete a sua própria filosofia de vida 
(Martens, 1990), pois os objetivos e os valores têm 
que ser significativos a nível pessoal, se não, são 
somente propósitos vazios. De acordo com Hardman 
e Jones (2013) uma filosofia do treinador deve ser 
edificada sobre quatro conceitos filosóficos que 
definem em: axiologia (o que o treinador valoriza), 
ética (o que o treinador ajuíza sobre o que é moral e 
imoral), ontologia (o sentido que atribui ao processo 
de treino) e, fenomenologia (reflexões sobre a 
experiência de ser treinador). 
Devemos ter presente que desenvolver uma filosofia 
de treino, entre outras coisas, requer tempo e reflexão 
sobre as suas próprias experiências (Camiré, Trudel, 
& Forneris, 2012), sendo que os treinadores jovens 
apresentam dificuldades em explicar como 
implementam os valores que defendem na sua prática 
cotidiana (McCallister, Blinde, & Weiss, 2000). 
Ajudando a construir uma filosofia de treino e do 
treinador (Gilbert, 2017) será importante identificar a 
razão pela qual se pretende ser treinador, quais são os 
objetivos pretendidos e quais os valores que vão 
orientar a sua atuação quando estiver a dirigir e liderar 
um processo de treino. O passo seguinte será criar 
estratégias de treino e competição que permitam 
ensinar e reforçar os valores anteriormente definidos. 
Os objetivos do treino e os valores que lhe estão 
associados devem ser usados para sustentar as 
decisões do dia a dia. 
 
Criando uma filosofia de treino  
 
As questões que o treinador se deve colocar para 
iniciar a construção da sua filosofia são entender-se 
como se é como treinador e como pessoa. A lógica 
desta ideia é que a sua ação (atividade como 
treinador) depende de quem a pessoa é, do seu ideal 
de vida, das circunstâncias particulares em que se 
insere e da forma como o demonstra. Responder às 
perguntas seguintes pode auxiliar a esse propósito 
pois permite refletir sobre os próprios valores e, dessa 
forma, desenvolver uma filosofia de treino que 
coincida com aquilo em que acredita. É importante 
referir que o objetivo de treino e os valores não 
necessitam de ser validados por outros, estão corretos 
quando são inspiradores e significativos a nível 
pessoal. 

1. Porque sou treinador? (Quais são as 
motivações para ser treinador. Por exemplo: gosto de 
esporte e gosto de ensinar); 

2. Quais são os meus valores pessoais? 
(Constituem as expetativas, os comportamentos, as 
atitudes que me são inerentes enquanto pessoa. Como 
exemplo poderemos afirmar – o respeito, 
responsabilidade, honestidade); 

3. Que tipo de experiências pretendo que 
os meus atletas vivenciem? (Por exemplo: 
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conheçam outos ambientes e pessoas que partilhem o 
gosto pelo esporte); 

4. Como defino sucesso desportivo? (Por 
exemplo:  os meus atletas desfrutam da competição e 
lutam pela vitória); 

5. Qual é minha opinião sobre qual é o 
propósito do desporto? (Por exemplo: providenciar 
um ambiente de treino seguro para que os jovens 
possam aprender a competir, desenvolver habilidades 
esportivas e aprender a trabalhar em equipa); 

6. Quais são as minhas responsabilidades 
para com os meus atletas? (Por exemplo: sou uma 
pessoa em quem eles podem confiar para além do 
espaço desportivo e vou procurar ter um impacto 
positivo no seu desenvolvimento como atleta e 
essencialmente como pessoa); 

7. Como vou orientar os meus atletas? 
(Por exemplo: vou tratar todos com dignidade, vou 
incutir os valores de respeito, responsabilidade e 
confiança, desafiando a minha equipa para atingir 
padrões elevados de desempenho); 

8. Quais são os padrões éticos pelos quais 
me oriento? (Por exemplo: respeito por todos, da 
minha equipa, do adversário, dos árbitros). 
 
Operacionalizando uma filosofia de treino 
 
O próximo estágio para a construção de uma filosofia 
pessoal de abordagem ao processo de treino consiste 
em explanar a ideia (valores) que tem acerca do 
processo de treino e do que pretende atingir 
(objetivos). Uma frase será suficiente e servirá a razão 
pela qual o treinador toma os procedimentos que acha 
mais adequados. Será importante destacar, que este 
exercício não deve ser imutável ao longo do tempo 
em que o treinador exerce a sua atividade. Pelo 
contrário, na medida em que vai exercendo a sua 
prática, acumulando conhecimento e experiência, é 
natural e saudável que existam reformulações na sua 
filosofia de treino. 
De forma a ilustrar a aplicação deste procedimento 
iremos destacar como exemplo uma filosofia de 
treino que irá nortear toda a exposição subsequente. 
O conselho dado por Gilbert (2017) refere que o 
treinador deve começar por afirmar que é 
efetivamente treinador e definir as principais ideias 
que irão nortear a sua ação. 
De acordo com a linha de raciocínio exposta 
apresentamos a título de exemplo a seguinte frase: 

• Como treinador, desejo que os meus atletas 
tenham satisfação com a superação pessoal, 
entendam o treino de forma autónoma e sejam 
corresponsáveis com os objetivos da equipa. 
A filosofia de treino descreve de maneira que vai ser 
efetuada a abordagem como treinador e assegura que 
esta seja fiel aos objetivos e valores definidos. 
Consequentemente, o passo seguinte, consiste em 
descrever os principais valores que vão orientar os 
propósitos definidos anteriormente. Todavia, é 
importante definir os valores e atribuir-lhes um 
significado prático (Tabela 1) para que se tornem 
claros para os atletas e sirvam de orientação ao 
treinador. Os valores podem ser abertos à discussão 

por parte da equipa e até ser ligeiramente alterados de 
forma a se adequarem ao grupo de atletas que se 
dirige. A razão pela qual se sugere esta abertura, é que 
os atletas ‘compram a ideia’ de forma mais convicta 
se tiverem a oportunidade de colaborarem na 
definição dos valores da equipa. 
 

 
A estratégia de ação passa então por: 

1. Definir e de forma repetida articular os 
valores desejados. 

2. Criar ferramentas e estratégias de ensino 
que ajudem os atletas a entender os valores definidos 
com consistência. 
Poderíamos igualmente incluir, como sugestão para 
grupos mais avançados no que diz respeito à 
competição:  

1. Estabelecimento de estratégias de 
recrutamento que assegurem atletas que 
compartilhem os mesmos valores e que já foram 
aceites e assumidos pela equipa.  

2. Implementar sistemas de recompensa e 
punição que reforcem os valores do grupo. Por 
exemplo, se alguém responsável por arrumar o 
material e não o fez, solicitar a toda a equipa uma 
tarefa suplementar para reforçar a 
corresponsabilização de todos quanto à relevância de 
arrumar o material. 
A importância e a vantagem de ganhar consciência de 
uma filosofia de treino bem delineada é que o 
treinador aprende sobre si mesmo, constata as suas 
insuficiências e as suas potencialidades, apercebe-se 
das razões pelas quais está a treinar e o que necessita 
para melhorar as suas competências como treinador. 

Tabela 1 - Valores e sua aplicação prática. 
Valores Aplicação 
Superação pessoal Vou ser competitivo. 

Todas as vezes contam para 
melhorar. 
Lutar por todas as bolas. 
 

Compromisso Com a equipa e com os 
objetivos definidos. 
Aceitar responsabilidades e ter 
consciência do meu valor para 
a equipa. 
 

Corresponsabilização Todos somos treinadores. 
Contribuir para uma boa 
atmosfera de treino, divertida e 
empenhada. 
Entusiasmar o meu parceiro, 
avaliar a sua performance para 
que ele tenha uma melhor 
consciência do seu 
desempenho. 
Ajudo no treino com as bolas e 
material para que aja mais 
tempo útil de treino. 
 

Autonomia Consciência do que se 
pretende nas tarefas de treino e 
competição. 
Esforçar-me porque valorizo a 
razão pela qual estou aqui. 
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Planificação anual – Periodização 
 
Após a tomada de consciência da filosofia a 
implementar num processo de treino por parte do 
treinador, chega a hora de operacionalizar todo uma 
estratégia no sentido de concretizar os objetivos 
definidos. Estes devem ser competitivos e formativos, 
independentemente do nível de performance com que 
se trabalha, pois o treinador não deve nunca deixar de 
se sentir um professor (Gallimore & Tharp, 2004). 
A planificação que se sugere nestas páginas, envolve 
uma organização e direcionamento de propósitos de 
treino e pressupõe que o treinador domine os 
princípios de adaptação das cargas de treino que serão 
suportadas e aplicadas aos atletas. 
O exercício de planear é procurar antecipar e prever 
uma sequência lógica e coerente de acontecimentos 
que se vão desenrolar durante a época esportiva e que 
apontam para a concretização dos objetivos 
definidos. O planeamento constitui o processo através 
do qual o treinador define as linhas de orientação que 
vai colocar em prática durante a época e onde 
pretende procurar prever o futuro. Será importante 
afirmar que numa perspetiva de carreira a longo prazo 
de um atleta, a planificação não se deve resumir a uma 
só época esportiva. Contudo, tendo em conta a 
realidade, em que os treinadores não têm uma 
permanência com os mesmos atletas durante épocas 
sucessivas, iremos concentrar a nossa atenção numa 
época esportiva.  
Variáveis a ter em linha de conta a para realizar o 
planeamento de uma época esportiva 
Uma vez que não se planeia em abstrato, mas sim 
perante situações reais, o treinador terá que fazer uso 
da sua capacidade de análise da situação que enfrenta 
para tomar as melhores decisões.  
Realizar uma periodização para esportes de equipa 
coloca múltiplos desafios devido à grande variedade 
de objetivos, de volume de treino e de número de 
treinos, da duração da época esportiva entre outras 
variáveis a ter em consideração.  

1. Clube Desportivo 
a. Filosofia – Qual a orientação que o clube 
dá em termos de política esportiva. 
b. História – Qual o património esportivo do 
clube. 
c. Estrutura organizacional, diretiva, 
logística, médica. 
d. Meios disponíveis, tipo de apoio, 
transportes para as competições. 

2. Atletas 
a. Idade e sexo. 

b. Experiência na modalidade. 
c. Resultados obtidos na época anterior. 

3. Calendário das competições 
a. Uma só competição (um campeonato 
durante toda a época). 
b. Competição por fases a eliminar 
(competições que, em caso de sucesso se vão 
ultrapassando até culminar numa fase final). 
c. Adversários. 

4. Condições de treino 
a. Número de treinos. 
b. Tempo de treino efetivo (Horas/minutos). 
c. Material/espaço disponível. 

 
Plano Anual ou Macrociclo 
 
Tal como afirmamos anteriormente, o plano anual é 
um roteiro das atividades a realizar pela equipa e 
pretende idealizar de uma forma genérica a forma 
como pretendemos preparar a época esportiva. 
Também será importante realçar que esta tarefa é 
pessoal e que o que se sugere deverá servir de 
indicador para construir a sua própria planificação. 
Para ajudar à realização do planeamento anual 
sugerimos a utilização de uma folha de cálculo do 
Excel, por exemplo. Esta ficha, que deve fazer parte 
do dossier do treinador, é um instrumento simples que 
se vai materializar progressivamente com maior 
pormenor ao longo do decurso da época desportiva. 
Serve igualmente para monitorizar a adequação do 
planeado com a realidade do que vai acontecendo e 
ajudar ao processo de reflexão sobre todo o processo. 
Salientamos, que existiu a preocupação com este 
exemplo de ficha de planeamento, permitir a 
integração de todos os esportes coletivos e que, 
necessariamente, terão de ser trabalhados de acordo 
com as suas especificidades. 
A ilustração que se apresenta a título de exemplo 
aponta para duas fases distintas na época a que 
poderíamos de denominar, a primeira, de campeonato 
regional e a segunda de campeonato nacional (Figura 
1). 
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Figura 1 – Periodização de uma época esportiva. 

 
 
Conteúdo do plano Anual 
 
O plano anual divide-se genericamente em duas 
partes, uma em que se antecipa o tempo previsto de 
treino (treino é aquele tempo em que efetivamente o 
treinador está com a equipa a treinar), as competições 
que se vão efetuar e outro com o tipo de preparação a 
ser ministrada nesse período. 
Meses – deve conter os meses desde que se inicia a 
preparação da equipa até ao seu término antes do 
período de férias. Permite visualizar a sua sequência 
com o período competitivo e também a sua 
coincidência com períodos que possam perturbar de 
alguma forma a preparação da equipa (épocas de 
exames para atletas estudantes, ou alturas de festas 
como o natal ou o carnaval) e períodos de férias em 
que se pode aumentar o tempo dedicado ao treino pois 
os atletas estão mais predispostos porque mais 
concentrados nesta tarefa.  
Microciclos – enumera-se o número de ciclos 
semanais de treino no total da época esportiva (serão 
objeto de atenção mais particular). Os microciclos são 
habitualmente coincidentes com uma semana de 
treinos que culmina na competição, também 
habitualmente no fim de semana. 
Treinos – contabiliza-se o número de unidades de 
treino que se tem previstas para cada microciclo. No 
término de cada coluna indica-se o número de horas 
prevista para treinar em cada microciclo e o número 
efetivo de horas que se treinou. No fim das linhas será 
evidenciado o somatório do total da época do número 
de treinos e das horas correspondentes. O treino é 
composto de três conteúdos básicos que são a 
preparação física, o treino técnico e o treino tático. 
Periodização – distinguimos quatro períodos: 

• Período preparatório – altura em que se 
efetiva a preparação da equipa para encarar 
a competição, tendo como maior índice de 
preocupação o condicionamento físico geral 
e específico. 
 
 

 
 

• Período pré-competitivo – momento em que 
se prepara a equipa para competir. 

• Período competitivo – altura em que se 
pretende que a equipa evidencie o seu maior 
potencial. 

• Período de transição – ocasião em que a 
equipa deixa de ter o foco no 
desenvolvimento específico do esporte em 
causa e aproveita para melhorar outras 
capacidades. 

Mesociclos – são as unidades mensais (normalmente 
3 a 6 semanas) de treino e que podem ser de: 

• Condicionamento – de preparação básica 
com incidência maior na parte da condição 
física. 

• Básico geral – em que se aprimoram as 
capacidades gerais necessárias para a prática 
do esporte específico. 

• Pré-competitivo – preparação da equipa de 
uma forma mais próxima às necessidades 
competitivas. 

• Competitivo – manutenção da melhor forma 
da equipa. 

No que diz respeito à preparação física, gostaríamos 
de evidenciar a sua importância para um bom 
desempenho competitivo de uma equipa, seja qual for 
o seu grau de desenvolvimento. O desempenho 
desportivo sustenta-se num bom aprimoramento 
físico além de que o reforço da condição física é 
também fundamental como forma de prevenir lesões. 
O treinador deve atribuir a devida importância a esta 
atividade durante toda a época esportiva e, 
obviamente, levar em linha de consideração para 
quem é dirigido o processo de treino. 
Físico – capacidades condicionais.  

• Aeróbia: 
� Aquisição 
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� Manutenção 
• Força: 

� Resistência 
� Força máxima 
� Potência 

• Velocidade: 
� Velocidade geral 
� Velocidade especial 

• Flexibilidade: 
� Desenvolver 
� Manutenção 

Técnica – Dividimos em aquisição, estabilização e 
velocidade de execução. 
Tática – Dividimos em aquisição e estabilização. 
Testes - 

• Médicos – permitem avaliar a saúde dos 
atletas e indagar da sua predisposição para a 
prática desportiva. 

• Físicos – servem para avaliar a melhoria da 
condição física individual, aquilatar dos 
progressos gerais efetuados e estabelecer 
uma relação com o treino efetuado. 

• Exercícios Critério – São exercícios 
específicos da modalidade, que permitem 
confirmar a evolução da equipa de acordo 
com a filosofia do treinador, revelando 
indicações sobre se a sua prática está em 
sintonia com as ideias idealizadas para a 
equipa (Resende, Sá, Barbosa, & Gomes, 
2017). 

 
Plano Semanal – Microciclo 
 
Após a construção do plano anual e tendo em linha de 
conta que se deveria passar para uma planificação 
intermédia (mesociclo) optamos por focar 
concretamente numa semana de treinos (microciclo). 
Esta decisão sustenta-se no facto dos desportos 
coletivos se constituírem de múltiplos imponderáveis 
e que exigem uma adequação mais imediata. Não 
queremos com isto, deixar de dar importância a uma 
previsão mais intermédia como o mesociclo. Aliás, 
pensamos que é importante no sentido de controlo do 
processo de treino pois, fazendo uso das 
potencialidades do programa Excel enquanto folha de 
cálculo, conseguimos saber a quantidade de tempo 
que temos destinado às diferentes componentes do 
treino. Desta forma, conjuntamente com outros meios 
de análise como a estatística de jogo, é possível 
reorientar ou ajustar os procedimentos de 
planeamento semanal. 
O plano anual indica qual o tipo de momento que 
estamos a preparar e assim se determina o objetivo do 
Microciclo. Na figura 2 expomos a estrutura da ficha 
de microciclo que propomos e que constitui uma 
forma de operacionalizar a semana de treinos. Os 
campos abertos serão para preencher de acordo com 
a modalidade que se está a treinar, em consonância 
com as concepções individuais do treinador e as 
exigências de preparação da equipa que lidera. 
 
 

Figura 2 -Ficha de Microciclo. 
 
Porque nos parece que é mais fácil acompanhar esta 
exposição com um exemplo prático, vamos colocar 
um cenário hipotético e construir uma semana de 
treinos de uma equipa de futebol.  
 
Plano de treino de uma equipa de futebol juvenil 
(15-16 anos) 
 
O exemplo sugerido é de uma equipa de futebol 
juvenil masculina que está a disputar o campeonato 
regional e com fortes possibilidades de se apurar para 
a fase nacional. A equipa treina quatro vezes por 
semana, sendo que três treinos são de 90 minutos e 
um é de 60 minutos, o que perfaz um total de 330 
minutos disponíveis para treinar.  
A primeira operação a fazer, após contabilizar o 
tempo total de treino na semana consiste em 
determinar qual a percentagem desse tempo se irá 
atribuir a cada uma das componentes definidas: 
Física, Técnica e Tática (Figura 3). 
Idealmente, tendo em consideração que as três 
componentes do treino são fundamentais, nenhuma 
delas deve ultrapassar os 40% nem ser inferior a 30%. 
Contudo, a sua variabilidade depende em grande 
medida do tempo disponível, dos objetivos 
pretendidos em cada microciclo e do nível 
competitivo com o qual se está a trabalhar. 
Regressando ao nosso exemplo, o microciclo é 
competitivo, a equipa está numa fase decisiva e vai 
ter um jogo no fim de semana com um adversário 
direto. Perante esta realidade, tomou-se a decisão de 
dedicar o maior tempo disponível ao treino Tático 
dedicando-lhe 40% o que perfaz um total de 132 
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minutos, restando 99 minutos para a parte Técnica e 
Física. 
 

Figura 3 - Tempo total de treino dividido 

percentualmente em preparação física, técnica e 

tática. 
 
Após esta decisão inicia-se o preenchimento da ficha 
(Figura 4) com os conteúdos e o tempo que se vai 
dedicar a cada um deles de uma forma geral, 
posteriormente na unidade de treino (UT) serão 
especificados. Nesta fase do planeamento, uma 
dificuldade é decidir o que inserir em cada uma das 
componentes pois, se em alguns conteúdos não 
existem dúvidas, noutros a decisão poderá não ser tão 
simples. Por exemplo, colocamos a seguinte questão. 
Se devido à escassez de tempo que se tem para treinar, 
o aquecimento já é efetuado com bola e se aproveita 
esse momento para exercitar alguma técnica, este 
conteúdo fará parte da componente física ou da 
técnica?  
A resposta para estas questões está na componente 
crítica (CC) (Resende et al., 2017) do conteúdo que 
desejamos praticar. “Componentes Críticas são os 
pontos essenciais que o treinador estabeleceu como 
fundamentais exercitar” (p. 45). Consequentemente, 
no exemplo anunciado, o aquecimento fará parte da 
componente física. Ou seja, neste caso e em qualquer 
outro no processo de treino, o treinador ao estabelecer 
a CC, irá dedicar a sua atenção prioritariamente para 
esse aspeto, desenvolvendo uma estratégia de 
comunicação adequada através da emissão dos 
feedbacks correspondentes (Resende et al., 2017).  
Outra situação de dúvida poderá ser a da Teoria, onde 
colocar? Entendemos por teoria o tempo que o 
treinador demora, na sessão de treino, a indicar os 
objetivos do treino e o seu relacionamento com a 
competição. Tomamos como opção inserir este tempo 
na componente Tática. Toda outra informação, 
referente à explicação dos exercícios ou outro tipo de 
paragem que o treinador resolva fazer estará incluída 
no tempo específico dos conteúdos. Será importante 
realçar que esta categorização é só importante de 
acordo com os critérios que cada treinador eleger. 
Verdadeiramente decisivo será, ser consistente nos 
critérios que utiliza e com isso controlar melhor o seu 
processo de treino. 
Como estratégia para o preenchimento da ficha 
iniciamos pela parte da componente física. 
Distinguimos preparação física geral de específica. A 
primeira trabalha as capacidades condicionais de uma 
forma geral (por exemplo, sprints de velocidade de 
10, 20 metros) e de forma específica (por exemplo, 
velocidade com mudanças de direção). 

Aqui manifesta-se a preocupação com a dinâmica das 
cargas existindo a preocupação de ‘olhar’ para a 
semana com a intenção de que a equipa chegue nas 
melhores condições ao jogo (por exemplo, trabalhar a 
resistência numa fase mais inicial da semana, pois a 
sua recuperação é mais lenta e a velocidade numa fase 
mais adiantada porque a sua recuperação é mais 
acelerada). Destacamos, que qualquer destes 
conteúdos podem ser executados com recurso à bola, 
pois o que determina o seu posicionamento no plano 
é a ênfase (CC) atribuída pelo treinador. Por exemplo, 
no caso exposto, o primeiro treino da semana é 
exigente do ponto de vista físico porque é o que está 
mais longe do jogo e, também, porque no dia seguinte 
é folga, o que permitirá aos atletas uma maior 
recuperação.  
Para a preparação da componente técnica deve 
sobressair em termos de ênfase (CC) aquilo que se 
pretende aperfeiçoar com os atletas individualmente 
e que deverá ter em linha de conta as performances 
anteriores. O treinador deve também levar em linha 
de consideração a forma como as necessidades 
individuais dos atletas se repercute no conjunto da 
equipa. Sugere-se que em termos de planeamento as 
CC definidas tenham relação com o que se vai realizar 
na componente tática estabelecendo uma progressão 
pedagógica que faça sentido e assim otimizar atenção 
(foco) dos atletas e do treinador para a sua relação 
com o jogo. A preparação da componente tática 
deverá focar-se essencialmente no aprimoramento da 
estratégia delineada para fazer face ao adversário e 
nos particulares que estiverem em evidencia na 
sessão de treino.  

Figura 4. Plano de microciclo.  
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A ideia comum, na generalidade dos treinadores, é 
que o tempo é escasso para cumprir com todas as 
necessidades da equipa. Por isso, planear é decisivo 
para otimizar a gestão do tempo disponível para 
treinar. Uma outra virtude da realização deste tipo de 
planificação, relaciona-se com a possibilidade de 
aprofundar o controlo de treino, pois os microciclos 
acumulados (nos mesociclos e, por fim, na época) 
revelam a quantidade de tempo atribuída a cada 
componente e assim constitui mais um fator de 
reflexão a ser utilizada e manuseada pelo treinador 
para melhor ganhar consciência da qualidade do 
trabalho efetuado. Estes dados, com outros como os 
de rendimento individual, testes físicos e resultados 
competitivos permitirão ao treinador ajuizar da 
adequabilidade de todo o processo de treino 
desenvolvido durante a época desportiva. 
 
Unidade de Treino 
 
A unidade de treino (UT) é a materialização da sessão 
de treino prevista no microciclo, idealizado de forma 
a contemplar os seus objetivos específicos. Desta 
forma visa, na maioria das situações, operacionalizar 
a ideia de preparar o melhor possível os atletas tendo 
em linha de conta os constrangimentos contextuais da 
equipa para vencer o adversário no fim de semana.  
Para realizar a UT apresenta-se uma sugestão na 
figura 5.  
A UT está dividida em três partes: 
• A primeira parte é de caraterização, em que 
se contextualiza a sessão de treino. Contempla o 
número da sessão de treino; o número do microciclo; 
a data, a hora e o local onde se realiza o treino; o 
material que se vai necessitar para cumprir com todas 
as tarefas do treino; a duração da sessão e qual o 
tempo em minutos que se vai dedicar a cada uma das 
componentes; os conteúdos a ser abordados durante a 
sessão de treino e o objetivo geral que se pretende 
atingir com a sessão. 
• A segunda parte, representa o desenho da 
sessão de treino propriamente dito, em que se 
contempla o tempo destinado às tarefas (T); os 
objetivos específicos de cada exercício que permitem 
orientar e direcionar as intenções de cada prática; a 
descrição e organização (desenho) das tarefas em que 
devem ser colocados as Componentes Criticas que 
constituirão o rumo da comunicação a ser efetuada 
pelo treinador; As palavras chave constituem um 
resumo das CC e que tem significado de 
aprendizagem para os atletas, direcionando a sua 
atenção para os aspetos particulares que o treinador 
considera importantes para melhorar a sua ação; os 
critério de sucesso subdividem-se em eficácia 
(medida quantificada) e de eficiência (medida da 
qualidade da execução). 
• A terceira parte constitui o campo de 
reflexão de análise do treino e permite orientar 
sugestões de melhoria para as próximas UT. Os temas  
 
 
 

Figura 5. Unidade de Treino 
 
de reflexão estão diretamente relacionados com a 
filosofia que o treinador pretende aplicar de forma 
consistente. Com o uso de uma escala de Likert que 
varia entre 1 (medíocre) até 5 (excelente), o treinador 
avalia: 

• Performance dos atletas em esforço; 
performance; corresponsabilização; 
autonomia; 

• Avalia a sua performance em observação; 
comunicação; tomada de decisão; team work 
(o trabalho em conjunto com a equipa 
técnica). 

• Reflexão é o espaço que permite ao treinador 
descrever os seus sentimentos, sensações, sobre o 
rendimento do treino, do que correu bem e dos 
aspetos a melhorar, apontar possíveis soluções e áreas 
de melhoria a implementar no futuro. Tem um grande 
potencial em elevar o grau de conhecimento dos 
treinadores pelo fomento da tomada de consciência 
do seu envolvimento (Hughes, Lee, & Chesterfield, 
2009). 
Será importante relembrar, que a UT que se sugere 
pretende ser um exemplo e ilustrar uma forma 
possível de planificação da UT, pois consideramos 
que a construção e planificação da UT é pessoal, deve 
por isso servir a filosofia do treinador corporizando-
se na sua ação e relação prática com os atletas. 
A relevância desta estrutura de UT é que impele o 
treinador a ser rigoroso e eficiente na sua 
planificação. Para além da discriminação das 
atividades, ao decidir quais são as CC e respetivas 
palavras chaves o treinador elabora uma estratégia de 
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comunicação, centra a sua atenção e as dos atletas no 
que determinou como mais importante treinar. 
Consequentemente aporta qualidade ao processo. Por 
outro lado, tendo o cuidado de delinear exercícios que 
sejam competitivos e fazendo uso permanente dos 
critérios de sucesso, faz com que o atleta se foque de 
forma consistente em elevar a sua performance e se 
corresponsabilize por esta. Os atletas, gostam na sua 
essência de competir, pelo que tarefas desafiadoras 
são um ingrediente que também faz emergir um treino 
com qualidade, realizado de forma empenhada por 
todos.  
É importante o treinador considerar a preparação para 
desenvolver a sua atividade como fundamental para 
ser mais eficiente na condução e direção do processo 
de treino. Este instrumento é essencial para adequar 
as estratégias de ação, ser congruente com os valores 
que assume e por isso fazer com que os atletas 
aprendam mais e melhor. Porque não se pode treinar 
tudo ao mesmo tempo, as escolhas sobre onde vai 
recair o foco do treinador e atletas é fundamental para 
uma gestão da equipa. 
 
Conclusões/Reflexões finais 
 
Pretendeu-se neste artigo sugerir a operacionalização 
de uma filosofia de treino através da sua 
implementação em termos de planificação e 
utilização prática no dia a dia do treinador. Temos 
consciência que cada situação de treino e competição 
tem as suas particularidades e exigências específicas, 
contudo, o que se apresenta é suficientemente 
genérico para que o treinador possa adequar à sua 
realidade e às suas ideias acerca do processo de 
treino. Possibilita construir uma filosofia de treino e 
levá-la a efeito através de uma estratégia de ação 
consciente. Isto é fundamental para que o treinador 
seja eficaz. 
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       RESUMO 

Este ensaio teórico tem por objetivo apresentar uma reflexão em torno das 
características sistêmicas do fenômeno jogo a partir do pensamento complexo, 
contribuindo para a valorização do jogo como importante recurso pedagógico da 
Educação Física escolar. A partir das características sistêmicas do jogo sob à luz do 
pensamento complexo, a Educação Física escolar pode explorar este recurso 
pedagógico em sua totalidade, possibilitando criar um ambiente de aprendizado 
adequado às necessidades de seus conteúdos. Mas para a utilização do jogo, requer a 
sua compreensão para que seja utilizado de maneira apropriada no contexto escolar, 
com isso, contribuindo para o desenvolvimento integral dos educandos. 

 
      

  ABSTRACT 
This theoretical essay aims to present a reflection about the systemic characteristics of 
the play phenomenon from the complex thinking, contributing to the valorization of the 
play as an important pedagogical resource of the Physical School Education. From the 
systemic characteristics of the play under the light of complex thinking, the School 
Physical Education can explore this pedagogical resource in its totality, allowing to 
create a learning environment suited to the needs of its contents. But for the use of the 
play, it requires its understanding so that it is used appropriately in the school context, 
with that, contributing to the integral development of the students.   
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Introdução 
 
O jogo é um fenômeno polissêmico, discutido e 
investigado por várias áreas do conhecimento, tais 
como a Sociologia, a Filosofia, a Pedagogia, a 
Biologia, a Psicologia, a Matemática e a Educação 
Física, as quais se debruçam no sentido de 
compreender a sua tamanha complexidade (Scaglia, 
2007). Neste entendimento, é reconhecido que existe 
certa dificuldade em definir este fenômeno, pois a 
ideia de jogo irá depender do contexto no qual se 
apresenta (Kishimoto, 1998). 
Para Huizinga (2000), o jogo pode ser considerado 
como uma atividade livre não séria, mas que é capaz 
de absorver o jogador de maneira intensa e total para 
seu meio. Callois (1990), também define o jogo como 
uma atividade livre, como também incerta, 
improdutiva e fictícia. Embora o jogo se apresente 
como uma atividade livre como defendido 
anteriormente, para Suits (1967) o conceito de jogo 
aponta a importância das regras específicas, 
tornando-as indissociáveis do objetivo do jogo, pois 
estas regem as condições necessárias para o objetivo 
ser alcançado, ou seja, a possibilidade de vitória do 
jogo só existe quando o jogo é jogado e não se pode 
jogar sem que se obedeça suas regras. As reflexões de 
Suits (1967) agregam as ideias defendidas por Freire 
(2002), afirmando que não pode considerar qualquer 
manifestação ao jogo, sendo que o seu ato de jogar 
revela o jogo, em que este só será jogo quando for 
jogado plenamente pelos seus jogadores, por meio da 
imprevisibilidade, do desafio, de desequilíbrio e de 
representação.  
Além disso, Freire e Scaglia (2003) apresentam o 
jogo como uma categoria maior que esportes e 
brincadeiras. Para os autores o jogo é uma espécie de 
simulação da realidade com um caráter lúdico, que se 
manifesta quando as pessoas praticam esportes, 
quando lutam, quando dançam, quando fazem 
ginástica e também quando brincam. Portanto, para se 
ter uma compreensão do jogo, deve-se compreender 
a sua totalidade, permear as áreas do conhecimento 
que ele faz parte (Freire, 2002; Scaglia et al., 2013) e 
com isso, entender o jogo em uma perspectiva 
sistêmica e complexa (Scaglia et al., 2013), sendo que 
é o contexto (ambiente) que determina o que é jogo 
(Freire, 2002). 
Ao discorrer sobre jogo e educação ou jogo e ensino, 
logo remete associação entre os termos, como 
também angústias e desafios, para tanto, ressalta-se a 
necessidade de uma mudança epistemológica nestas 
relações, por possíveis métodos e teorias que o 
marginalizam e o negligenciam no contexto 
educacional (Brougére, 1998). Cabe destacar, que o 
jogo no âmbito da escola não é utilizado como um 
recurso pedagógico para o processo de ensino e de 
aprendizagem, mas como uma mera distração para os 
alunos (Freire, 2002), sem compreender a seriedade 
deste fenômeno complexo. Para que haja uma ruptura 
paradigmática, gera a necessidade de buscar teorias 
que sustentem o jogo como um fenômeno sistêmico 
complexo, sendo investigado e utilizado em sua 
totalidade. 

Mesmo diante dos contextos apresentados por Suits 
(1967), Caillois (1990), Huizinga (2000) e, 
especificamente, Freire e Scaglia (2003) que 
valorizaram o jogo como um recurso pedagógico para 
a Educação Física, não cabe a este ensaio uma 
reflexão das múltiplas manifestações do jogo em seus 
diferentes contextos, mas sim, abrir uma discussão 
em torno de seu caráter sistêmico sob à luz do 
pensamento complexo que atendem as necessidades 
pedagógicas do processo de ensino dos conteúdos da 
Educação Física escolar. A exploração do jogo neste 
processo de ensino, possibilita ao educando o 
desenvolvimento de sua autonomia à medida que 
toma consciência de suas ações para tomar decisões 
frente às situações de jogo geradas pela oposição 
(Scaglia et al., 2014). 
Diante do exposto, o objetivo deste ensaio foi 
apresentar uma reflexão em torno das características 
sistêmicas do fenômeno jogo a partir do pensamento 
complexo, contribuindo para a valorização do jogo 
como importante recurso pedagógico da Educação 
física escolar. 
 
Jogo, um Sistema Complexo 
 
A ciência é considerada uma atividade de 
investigação e pesquisa da verdade e da realidade e, 
embora esteja revestida por interesses sociais, 
políticos e econômicos, a mesma não deixa de ser 
uma atividade cognitiva (Morin, 2003). Dessa forma, 
anteriormente a qualquer tentativa de mudança de 
paradigma, é necessário compreender a evolução do 
pensamento científico para situar os fundamentos que 
norteiam esta nova perspectiva, enraizada nas teorias 
do pensamento complexo. 
Durante muito tempo, a ciência tentou explicar os 
fenômenos sob uma concepção analítica, por meio de 
uma ordem impecável, dentro de um determinismo 
absoluto que obedece a uma lei única, buscando 
revelar cada parte para compreender o todo (Morin, 
2003). As carências deste pensamento simplificador 
apresentam-se pela operação do conhecimento de 
maneira seletiva, que separa o que é significativo e 
rejeita o de menor relevância, associando o que é 
importante e construindo uma hierarquia do que é 
principal e secundário e por fim centralizando em um 
núcleo de noções-chave (Morin, 2003). Mesmo que 
exista a possibilidade de discernir partes individuais, 
estas partes não estão isoladas e ao descartá-las perde-
se a compreensão das propriedades essenciais do todo 
(Capra, 1997). Assim, o pensamento sistêmico nasce 
da inquietude de enxergar a realidade sob a 
perspectiva da complexidade que traz o paradoxo da 
unidade e do múltiplo como uma teia de 
acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações e acasos tomados pela desordem e por 
incertezas (Morin, 2003).  
As concepções de sistema aberto e da Teoria Geral 
dos Sistemas do biólogo austríaco Ludwig Von 
Bertalanffy tornaram o pensamento sistêmico como 
um movimento científico (Capra, 1997; Vasconcelos, 
2012).  Bertalanffy demonstrava a necessidade da 
mudança de novas perspectivas do pensamento 
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científico ao apresentar o conceito de sistemas 
abertos em que um organismo para manter-se vivo 
necessita alimentar-se de um contínuo fluxo de 
matéria e energia extraída do meio ambiente em que 
vive (Bertalanffy, 1976). Esta concepção, aponta que 
o organismo vivo evolui da desordem para a ordem 
em direção à estados de complexidade crescente, 
demonstrando que a termodinâmica clássica que lida 
com sistemas fechados não é apropriada para 
descrever sistemas abertos (Bertalanffy, 1976; Capra, 
1997). Esta visão de Bertalanffy foi capaz de 
formular princípios válidos para os sistemas em geral, 
independentes das entidades que os constituem. Por 
esta razão, a teoria geral dos sistemas coloca-se como 
uma ciência da totalidade, com conceitos e princípios 
sistêmicos aplicáveis em outras ciências, 
representando uma síntese do conhecimento, mas 
sem eliminar as diferenças (Bertalanffy, 1976; Capra, 
1997; Vasconcelos, 2012).  
Sob a ótica da Educação Física, estes conceitos e 
princípios sistêmicos acolhem as características do 
fenômeno jogo que se apresenta como importante 
recurso pedagógico no processo de aprendizagem do 
esporte (Paes & Balbino, 2009). Para Suits (1967), o 
ato de jogar está atrelado à presença de regras 
específicas que restringem o alcance das ações em 
relação ao estado que seria na ausência de regras com 
a finalidade de tornar a atividade possível. Entretanto, 
as restrições impostas pelas regras não enrijecem as 
múltiplas possibilidades do jogo como aponta 
Garganta e Gréhaigne (1999) ao afirmarem que o ato 
de jogar exige constantes adaptações em relação às 
situações do jogo causadas pela oposição, 
aumentando a imprevisibilidade destas ações. 
Fundamentados nesse pensamento sistêmico e em 
outros estudiosos do jogo, Reverdito e Scaglia (2007) 
associam a complexidade à natureza dos jogos 
coletivos e descrevem o ambiente do jogo como um 
estado de imprevisibilidade e aleatoriedade, 
equilíbrio e desequilíbrio, ordem e desordem, 
organização e interação, comparando como um 
sistema aberto, de acontecimentos dinâmicos e não-
lineares, com múltiplas conexões e com a capacidade 
de auto-organização, autoprodução e de 
autotransformação.  
Esta perspetiva revela a cautela necessária ao 
conceito de complexidade que em momentos 
aparenta esgotar-se na combinação de componentes, 
esquecendo-se que tais componentes já apresentam 
natureza complexa, seja em si ou na combinação 
como um todo (Demo, 2002). É importante ao 
conceito de complexidade, associar, conforme 
Bauman (2001), seu cariz ambíguo e ambivalente, ou 
seja, a complexidade não é oriunda apenas da 
combinação dos componentes, “[...] mas igualmente 
no formato não-linear ambíguo dos próprios 
componentes. Agregar pletora de componentes 
simples levaria, no máximo, à totalidade complicada, 
não necessariamente complexa.” (Demo, 2002, p. 
11). No que concerne ao jogo, vale a visão de 
aprendizagem não-linear de Demo (2002), uma 
característica importante da complexidade, que assim 
como abarca componentes formalizáveis e 

controláveis, permite outros incontroláveis e não 
formalizáveis. 
Diante do exposto, o pensamento complexo surge 
para romper com pensamentos lineares, os quais 
tratam o conhecimento em partes, sendo estudado de 
maneira fragmentada, construindo a partir da soma 
das partes para o entendimento do todo. Neste 
cenário, pode dizer que estes pensamentos lineares se 
derivam da tendência tecnicista, a qual predomina nas 
aulas de Educação Física no contexto escolar, a partir 
de uma prática mecânica e analítica, comparando o 
educando a uma máquina (Freire 2002; Scaglia, 
2007). Esta tendência tecnicista não valoriza o 
conhecimento do educando, sendo o conhecimento 
todo centrado no educador e o educando um mero 
reprodutor gestual (Freire; Scaglia, 2003; Scaglia 
2007, Scaglia et al, 2013). 
Por outro lado, no sistema complexo o todo é maior, 
cada parte está no todo e o todo está em cada uma das 
partes (Morin, 2001), por isso o jogo não pode ser 
compreendido em partes e ser ensinado conforme as 
práticas tecnicistas, mas pela totalidade entre as 
partes e as suas interações (Freire 2002; Leornado et 
al., 2009). Sendo assim, ao discorrer sobre totalidade, 
Morin (1991) exemplifica utilizando-se do corpo 
humano, por ser formado de milhões de células que 
são partes do todo, tendo relações entre si e com o 
todo. No jogo essa complexidade ocorre pelas 
interações, essa totalidade contém a essência do jogo. 
No exemplo do corpo humano cada célula contém 
informações do todo, são unidades complexas 
autônomas e dependentes. 
Logo, o jogo pode ser entendido como uma unidade 
complexa que apresenta interação em suas partes e, 
apesar de pertencer a um ambiente caótico, possui 
regras claras e necessita de constantes regulações 
(Scaglia et al., 2013). Sendo que a cada vez que se 
estabelece uma ordem (resolução de um problema), 
imediatamente, desencadeia-se uma nova desordem, 
portanto, o jogo se caracteriza por uma cadeia de 
acontecimentos cíclicos (Leonardo et al., 2009; 
Scaglia et al., 2013). Esta cadeia de acontecimentos 
requer um padrão organizacional sistêmico, por isso 
que se estabelece a relação em suas partes, por serem 
às interações e suas constantes regulações que 
constroem esta organização, apesar do jogo ter uma 
característica caótica (Leonardo et al., 2009; Scaglia 
et al., 2013). Dessa forma, a lógica do jogo é formada 
pela cadeia de acontecimentos cíclicos, que precisam 
ser encontradas soluções a todo o momento, com isso 
o sistema estabelece uma ordem e novamente 
desencadeia outra desordem (Scaglia et al., 2013).   
No esporte, um exemplo que deixa mais claro essa 
cadeia de acontecimentos é quando um jogador de 
basquete recupera a posse de bola, resolvendo um 
problema, mas ao ter que saber o que fazer com a 
posse de bola, desencadeia outro novo problema. 
Neste contexto, o jogador estabeleceu uma ordem ao 
sistema, mas a complexidade em si criou uma 
desordem começando uma nova cadeia de 
acontecimentos em que o jogador terá que resolver, 
sendo assim, este é o sistema complexo do jogo.  
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Neste sistema complexo, o importante no jogo é esse 
jogador gerir a desordem no sistema, resultante do 
confronto de objetivos que emergem durante o jogo 
(Leonardo et al., 2009). Então, deverá existir uma 
dialógica entre ordem e desordem, pois um jogo em 
que só existe a ordem não gera imprevisibilidade e 
nem um resultado que não seja o empate. Um jogo 
somente com a desordem seria algo onde não haveria 
um resultado ou um jogo com regras e uma 
organização estabelecida. Ordem e desordem se 
desenvolvem juntas e são inseparáveis em um sistema 
complexo (Morin, 2003). 
Portanto, a partir desse pensamento complexo que 
leva à compreensão da lógica sistêmica do jogo, a 
Educação Física pode explorar este recurso 
pedagógico em sua totalidade, sendo este a 
possibilidade de criar o ambiente de aprendizado 
adequado às necessidades de seus conteúdos, bem 
como permitir o desenvolvimento da autonomia do 
educando, concretizada na capacidade de resolução 
de problemas diante das situações impostas pela 
oposição durante o jogo.  
 
Jogo e Educação Física 
 
Apesar de o jogo ter suas inúmeras facetas, e 
maneiras de ser conceituado, um local onde é 
utilizado como recurso norteador para a 
aprendizagem dos educandos é a escola. Contudo, 
Freire (2002) destaca que a escola utiliza o jogo de 
maneira indevida, utilizando-o na maioria das vezes 
fora do currículo, como uma espécie de recreação, ou 
também como forma de sedução para ensinar 
conteúdos de sala de aula que o educador não 
conseguiu, sem se preocupar com seu trato 
pedagógico. Isso se caracteriza pelo fato de que a 
escola ainda se preocupa apenas com parte da 
aprendizagem, não se detendo no significado dos 
conteúdos, o que realmente os educandos irão 
aprender e como farão isso (Freire, 2002).  
Muitos educadores não utilizam o jogo em suas aulas 
por medo de perder o controle sobre seus educandos, 
ou também por não compreenderem este fenômeno, 
optando por estratégias conteudistas (Freire, 2002; 
Kishimoto, 1998; Scaglia, 2007). O jogo necessita ser 
valorizado pelos educadores, ser apresentado aos 
educandos, deixá-los jogar plenamente, sendo 
construído e modificado por seus jogadores, e com 
isso suprir uma necessidade básica da criança na 
escola, jogar (Brougére, 1998). 
No que tange ao contexto da Educação Física, o jogo 
como uma função educativa está ao alcance do 
educador, podendo ser trabalhado em todas as faixas 
etárias e níveis de ensino, mas havendo um equilíbrio 
entre a função educativa e a sua função lúdica 
(Kishimoto, 1994). Nesse equilíbrio, o educador pode 
fornecer ao educando diversas possibilidades de jogo, 
e com isso poder estimular a criatividade e expressar 
sua personalidade que emerge pelo desejo de jogar 
(Château, 1987). Em suma, Freire (2002) afirma que 
a criança tem o desejo de jogar e, quando resolve o 
problema estabelecido, é uma satisfação de conquista. 
O autor exemplifica que quando uma criança 

consegue fazer um pião girar, é similar ao sentimento 
de conquista que emerge quando uma situação 
problema do jogo é resolvida.  
Este aprendizado deve ser movido pela satisfação, 
seduzindo o educando pelo caráter lúdico, por isso o 
jogo apresenta contribuições pedagógicas tão 
variadas para o processo de ensino e de aprendizagem 
como evidencia o quadro 1: 
 

Quadro 1 - Contribuições do jogo. 
Contribuições do jogo Base teórica 

- Promove interação dos seus 
praticantes; 

- Desenvolve a criatividade e a 
autonomia de seus praticantes; 

- Promove a superação; 
- O jogo é desafio; 
- A aula fica centrada no educando, 

pois ele é quem irá resolver as 
situações problemas que 
emergem a partir de leituras 
complexas destas situações de 
jogo; 

- O conhecimento prévio do educando 
é considerado; 

- As habilidades motoras e cognitivas 
surgem pelo confronto com os 
problemas decorrentes do jogo; 

- O jogo não deixa esquecer o que foi 
aprendido e faz a manutenção do 
que se aprendeu; 

- Gera liberdade de expressão e 
escolha; 

- Tem caráter imprevisível gerando 
tensão e atenção; 

- As regras podem ser construídas 
coletivamente, como também 
podem ser geradas pelas 
circunstâncias do jogo. 

 
Brougére, 1998; 
Callois, 1990; 
Château, 1987; 
Freire, 2002; 
Freire; Scaglia, 
2003;  
Huizinga, 2000; 
Kishimoto, 1998; 
Leonardo et al., 
2009; 
Pereira et al., 2016; 
Scaglia, 2007; 
Scaglia et al., 2013. 

 
Para que estes resultados sejam alcançados, as aulas 
devem ser sistematizadas explorando todas as 
vertentes de conteúdos da Educação Física a serem 
trabalhados. Nesse contexto, a Educação Física 
apresenta diversos conteúdos que podem ser 
desenvolvidos por meio do jogo, como por exemplo: 
jogo/luta, jogo/esporte, jogo/dança, jogo/ginástica 
dentre outros (Freire, 2002; Freire & Scaglia, 2003; 
Pereira et al., 2016; Scaglia, 2007).  
O jogo engajado a uma prática organizada e 
sistematizada é um elemento estratégico pedagógico 
ao alcance do docente. Os conteúdos têm relação 
entre eles e podem ser trabalhados pelas semelhanças, 
características, repetição de jogos, variações e o 
aumento da complexidade dos jogos (Freire, 2002; 
Pereira et al., 2016; Scaglia, 2007; Scaglia et al., 
2013). O educador que irá sistematizar este conteúdo, 
encontrando jogos para desenvolvê-los, diminuindo 
ou aumentando o nível de complexidade de acordo 
com os seus educandos e com a realidade em que se 
encontra. 
Em suma, existem inúmeras possibilidades em inserir 
o jogo de maneira séria no cenário da educação, mas 
precisamente se tratando da Educação Física, se 
configuram à medida que se compreende o jogo em 
sua totalidade, atribuindo este fenômeno a um sistema 
complexo, que oferece um ambiente de aprendizado 
como também reflexões sobre a sua utilização de 
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maneira apropriada, não o restringindo de seus 
jogadores principais, as crianças.   
 
Considerações Finais 
 
O jogo é um terreno fértil para novos estudos, pois é 
um fenômeno que consegue atender as demandas de 
várias áreas do conhecimento. Mas para que isso 
ocorra de maneira sistematizada, deve-se entender 
sua essência, suas manifestações e sua complexidade. 
Entender que o jogo é um sistema complexo e que 
apresenta um caráter lúdico, mas que o jogo é sério, e 
pode ser utilizado no contexto da Educação Física.  
O jogo estimula a criatividade e a autonomia do 
educando, levando-o para o centro do ensino e do 
aprendizado, o tornando protagonista.  Por outro lado, 
o educador será um mediador que cria as situações-
problemas, gerando um ambiente propício para que 
suas atividades sejam significadas e ressignificadas a 
todo o momento. Com isso, as emergências que 
ocorrem durante o jogo que irão gerar aprendizados e 
irão favorecer com o desenvolvimento integral do 
educando.  
Este ensaio apresenta como foco de investigação, 
reflexões acerca do jogo como um sistema complexo 
no âmbito da Educação Física, se limitando a discuti-
lo como um recurso pedagógico para o ensino dos 
conteúdos. Nesse sentido, recomenda-se novos 
estudos que explorem a gama de possibilidades em 
investigar o jogo, sendo em distintas áreas do 
conhecimento, e por meio de outras bases teóricas, a 
fim de contribuir com um fenômeno polissêmico e tão 
complexo.  
Ademais, investigar o jogo requer uma compreensão 
sistêmica e complexa, levando em consideração todo 
o universo de jogos, pois todos têm suas semelhanças, 
características e fazem parte de um todo, de uma rede 
de conhecimentos polissêmicos.  
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       RESUMO 

La mayor carga de enfermedades está relacionada con las enfermedades crónico 
degenerativas. Sus factores determinantes fundamentalmente se refieren con el estilo 
de vida, haciendo hincapié en la actividad física como el principal agente para la 
promoción de un estilo de vida activo. En este trabajo se dará mayor importancia a la 
actividad física, y se considera un comportamiento importante para un estilo de vida 
activo y la consiguiente mejora en los niveles de salud pública. 

 
      

  ABSTRACT 
The highest burden of diseases is related to chronic diseases. Its determining factors are 
mainly related to lifestyle, emphasizing physical activity as the main behaviour for the 
promotion of an active lifestyle. In this work, greater importance will be given to 
physical activity, and it is considered an important behaviour for an active lifestyle and 
for the improvement in public health levels.
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Introdução 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(WHO por sus siglas en inglés), la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
Es una definición general que puede aplicarse a 
cualquier contexto, ya que considera las diferencias 
culturales, sociales e idiosincrásicas de cada persona. 
A pesar de ser una definición de hace más de 60 años, 
y que constantemente es objeto de críticas (Huber et 
al., 2011), hasta ahora no se ha reformulado. Tal vez 
la definición sigue siendo comúnmente aceptada 
porque las diversas sugerencias alternativas no 
reflejan de forma satisfactoria la importancia de la 
salud para el individuo y para la sociedad. 
A pesar de que la definición de los conceptos es 
importante porque permite crear una sistematización 
y un marco teórico para su mejor comprensión, no 
tiene ninguna utilidad real en términos prácticos, ya 
que no es más que un ejercicio teórico. Por lo tanto, 
en el caso particular de la salud, se establece la 
importancia de que sean identificados e incluidos los 
factores asociados con ella en un grado de mayor o 
menor medida. Estos principios influyen en la salud 
de los individuos y las poblaciones, estos factores son 
llamados determinantes de la salud. 
El término fundamental asociado con el contexto de 
la salud se introdujo por primera vez en los años de 
1970 debido a que se prestaba poca atención a las 
poblaciones y su salud (Graham y Kelly, 2004). La 
salud es el resultado de ciertos factores que 
individualmente o de forma sinérgica actúan sobre el 
individuo o en la sociedad y en consecuencia influyen 
en su estado. El concepto de determinantes de la salud 
apunta a un enfoque sintético para explicar los 
complejos mecanismos de los factores que influyen 
en la salud. A pesar de que el análisis del 
determinante se podrá realizar en perspectiva 
individual, tiene sentido utilizar una perspectiva 
pública, para identificar los determinantes que 
contribuyen al estilo de vida de las poblaciones 
(Sihto, Ollila y Koivusalo, 2006). 
En materia de salud pública, la identificación de los 
determinantes de la salud es relevante para definir los 
programas y estrategias de intervención en la 
promoción de la salud. Por lo tanto, este trabajo tiene 
como objetivo presentar los determinantes de la 
salud. Será un análisis superficial, debido a la 
importancia y complejidad del tema que no permite 
que sea discutido en su totalidad en este trabajo. 
Teniendo en cuenta la situación nacional en el 
panorama general, permite tratar de comprender los 
determinantes de los mayores problemas de salud 
pública que enfrenta Portugal. Mientras que la mayor 
carga de enfermedades está relacionada con las 
llamadas enfermedades crónico degenerativas, sus 
factores determinantes fundamentalmente se refieren 
a sí mismos con el estilo de vida, haciendo hincapié 
en la actividad física como el principal agente para la 
promoción de un estilo de vida activo. Por lo tanto, en 
este trabajo dará mayor importancia a la actividad 
física, y se considera un comportamiento importante 

para un estilo de vida activo y la consiguiente mejora 
en los niveles de salud pública. 
 
Determinantes de la Salud 
 
Es fácil observar que algunas personas tienen mejor 
que salud que otras. Esto nos lleva a una pregunta 
(Skolnik, 2008) - ¿Por qué algunas personas son 
saludables y otros no? Al parecer es un asunto 
sencillo. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta, 
independientemente de cuán simple o compleja sea, 
es bastante importante para los actores en el campo 
de la salud pública, ya que la respuesta ayuda a 
identificar los determinantes de la salud. 
A pesar de la existencia de extensa literatura sobre los 
determinantes de la salud, es posible identificar un 
patrón común que sintetiza los factores determinantes 
en cuatro grupos principales, los factores biológicos 
o genéticos, los factores ambientales, los factores 
sociales y los factores de comportamiento (Dimitrova 
y Merkel, 2005; Skolnik, 2008). Dentro de cada 
factor hay varios componentes que se relacionan con 
la salud. 
 
Factores biológicos o genéticos 
 
Los factores biológicos y genéticos relacionados con 
las características individuales de las personas se 
consideran por lo general la edad, el sexo y ciertas 
características genéticas que están relacionados con la 
propensión o resistencia a ciertas enfermedades. 
Estos factores son llamados factores no modificables, 
porque están más allá del control o la conducta de la 
persona misma. Los resultados en la investigación 
médica han demostrado que los factores no 
modificables tienen significativamente menos 
influencia que los factores ambientales y de 
comportamiento en la determinación de la salud y 
prevención de enfermedades (Chimen et al, 2012; 
Morag et al., 2014). 
Cabe señalar que, en los estudios llevados a cabo en 
países como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, 
donde las minorías étnicas son significativas en la 
población, a menudo la raza se utiliza como variable 
de caracterización. No estamos de acuerdo con la a 
utilización del término, ya que no tiene sostenibilidad 
científica como un factor distintivo de los seres 
humanos. Por lo tanto, estamos a favor del término 
etnia. Donde la etnicidad aparece como variable 
caracterizadora de las personas, que comprueba una 
relación entre los indicadores de salud y los grupos 
minoritarios (WHO, 2001). Sin embargo, este análisis 
debe hacerse con precaución, debido a la relación 
directa que existe con el estado de salud no está 
relacionada con el origen étnico, pero si con la 
situación económica con la que por lo general cuentan 
las minorías étnicas. Esto confirma en parte que el 
papel biológico tiene a veces una contribución 
complementaria al estado de salud de las personas, 
los factores externos existentes tienen un peso 
significativamente mayor. 
 
 



Determinantes de la Salud  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(3), pp.65-73, 2018                
 

67 

Factores ambientales 
 
Los factores ambientales son considerados muy 
fuertes determinantes de la salud (Bloom et al, 2011; 
Skolnik, 2008; OMS, 2013). El término ambiente se 
refiere de forma genérica a los factores externos que 
influyen en la salud de la población. Entre los factores 
ambientales incluyen la contaminación del aire, la 
calidad de la vivienda y la limpieza. 
La contaminación del aire es un tema que está en la 
agenda debido a los efectos visibles que la 
intervención humana ha causado en la atmósfera, 
originando el calentamiento global, con  
consecuencias directas sobre la salud y la calidad de 
vida de la población (Potts y Henderson, 2012; 
Wassel, 2009). La literatura ha demostrado de manera 
inequívoca la gravedad del problema para la salud de 
las personas, la fauna y la flora, y proporciona 
pruebas suficientes para justificar una acción 
inmediata (OMS, 2013). Por desgracia, la conciencia 
internacional sobre los efectos de la contaminación 
atmosférica en la salud pública sigue siendo pobre y, 
por tanto, su inversión es difícil en un futuro próximo 
debido al frenesí de la actividad industrial y el uso de 
medios de transporte que utilizan combustibles 
fósiles (Briggs, 2003). 
La calidad de la vivienda también está relacionado 
con la salud. El simple hecho de las condiciones 
favorables de vida que ofrece una vivienda, como 
protección adecuada contra el calor o el frío 
contribuye significativamente a la salud. En algunas 
regiones del mundo es característico para cocinar 
dentro de las casas con poca ventilación, creando un 
ambiente de inhalar humo en lugares cerrados 
(Norman, Barnes, Mathee, y Bradshaw, 2007). La 
exposición constante a la atmósfera potencia el 
desarrollo de ciertas enfermedades, como el asma y 
otras enfermedades de los trastornos respiratorios 
(Skolnik, 2008). Por esta razón, la Organización 
Mundial de la Salud ha recomienda la calidad del aire 
dentro de las casas como medio de prevención y 
promoción de la salud pública de la enfermedad 
(WHO, 2014b). 
La mejora de las condiciones de saneamiento es 
probablemente uno de los factores que han 
contribuido a la reducción de la mortalidad infantil en 
los últimos años en los países de bajos ingresos 
(Esrey, Potash, Roberts, y Shiff, 1991). Los datos 
recientes de la Organización Mundial de la Salud 
muestran que entre 1990 y 2012, 2,3 mil millones de 
personas obtuvieron acceso a agua potable (WHO, 
2014a), lo que contribuye a una reducción 
significativa (entre 32-37%) de la muerte de los niños 
menores de 5 años (Fewtrell et al., 2005). Muchas de 
estas muertes fueron causadas por enfermedades 
diarreicas (WHO, 2014a). 
 
Factores sociales 
 
Independientemente de la condición socioeconómica 
del país, las personas con ingresos más bajos tienen 
una menor esperanza de vida y tienen más episodios 
de enfermedad que los individuos con mayores 

ingresos (Mikkonen y Raphael, 2010). Esto nos lleva 
a concluir que las disparidades socioeconómicas 
tienen consecuencias para la salud de la población. 
Por esta razón, los factores sociales se consideran 
determinantes de la salud y ha sido en los últimos 
años un mayor conocimiento del estudio de este 
fenómeno (Burazeri, Tavanxhi, Georgieva, y Laaser, 
2005; Kickbusch y Behrendt, 2013; WHO, 2010a), en 
tratar de reducir la brecha entre los países con 
ingresos altos y bajos, o incluso entre grupos de 
población con diferente poder económico. 
Entre los factores de educación social, se destacan, la 
exclusión social, el empleo, el desempleo, los 
ingresos, el apoyo social y la discapacidad (Burazeri 
et al, 2005;. Mikkonen y Raphael, 2010). Debido a la 
naturaleza de estos factores se podría especular sobre 
su causalidad, hay espacio para cuestionar si el hecho 
de que la gente tiene el estado de salud menos 
favorable podría llevar a niveles más bajos de 
educación, puestos de trabajo cuya paga es menor o 
incluso ser socialmente excluidos. Sin embargo, se ha 
encontrado que la condición social que determina el 
estado de salud y no su inversa (Marmot, 1998). 
A diferencia de los determinantes ambientales, 
algunas de los cuales afectan a todas las personas de 
la misma manera (por ejemplo, el calentamiento 
global), los determinantes sociales para relacionarse 
con el estado de las personas (por ejemplo, de bajos 
ingresos y / o nivel de estudios, discapacidad) 
provocan desigualdades sociales (Artnik, 2005; 
OMS, 2010a), por lo que se analiza y preocupa. La 
diferenciación entre la gente no debe ser un factor 
capaz de inducir diferentes estados de salud, debido a 
que tiene una salud más frágil tendrá menos 
oportunidades sociales para salir de su condición 
desventajosa. Por lo tanto, hay una condición 
doblemente desfavorable y poco probable de ser 
cambiado. Las Naciones Estados reconocen 
claramente el problema social que existe debido a la 
interdependencia entre la salud y las condiciones 
sociales. Por esta razón, uno de los objetivos de 
desarrollo del milenio ha expresado esta 
preocupación, ya que sin una reducción significativa 
de la pobreza, la seguridad alimentaria, la educación, 
la potenciación de la mujer y la mejora de las 
condiciones de vida, muchos países no alcanzarán los 
objetivos establecidos (ONU Proyecto del Milenio, 
2005). En consecuencia, no hay mejoras en la salud 
de otros objetivos se han comprometido de forma 
automática. Por lo tanto, las organizaciones como las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la 
Salud y el Banco Mundial promueven campañas para 
reducir las desigualdades sociales (Proyecto del 
Milenio de las Naciones Unidas, 2005; WHO 2010a), 
utilizando el conocimiento de experiencias antes 
(Irwin y Scali 2010). 
 
Factores de comportamiento 
 
Uno de los mayores desafíos para la salud pública es 
el cambio que se ha observado en relación con la 
carga de la enfermedad, con un cambio en la 
prevalencia de enfermedades infectocontagiosas a las 



Determinantes de la Salud  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(3), pp.65-73, 2018                
 

68 

enfermedades crónico-degenerativas, especialmente 
en los países económicamente más desarrollados 
(Lozano et al., 2012). Sin embargo, es pertinente 
señalar que en la actualidad los países en vías de 
desarrollo también han enfrentado el problema de las 
enfermedades crónicas degenerativas. Estos países 
enfrentan ambas enfermedades, tales como crónicas 
degenerativas e infectocontagiosas y estas, están 
relacionadas con las principales causas de muerte, se 
considera que estos países sufren la doble carga de 
enfermedad (Boutayeb, 2006; Bygbjerg, 2012). 
Las enfermedades crónicas degenerativas traen 
nuevos desafíos para los profesionales de salud 
pública, debido a su naturaleza multifactorial, a 
menudo relacionada con el estilo de vida y 
comportamientos tales como fumar, la dieta, el 
consumo de alcohol y la inactividad física (Davies et 
al., 2014; WHO, 2009). 
Como resultado de los cambios sociales que se han 
producido, sobre todo en el siglo pasado, hubo una 
transición demográfica. Esta transición demográfica 
se produjo en tres niveles: población (Bongaarts, 
2009), económica (Proyecto del Milenio de las 
Naciones Unidas, 2005) y urbanas (Nugent, 2008). 
Hubo una migración desde las zonas rurales a las 
zonas urbanas. El principal sector económico de la 
actividad ya no es el primario, ahora principalmente 
se dedica a los sectores secundario y terciario. Por 
último, las zonas urbanas tienen ahora un diseño 
predominante vivienda vertical, con pocas 
instalaciones de ocio y pocas acceso al transporte 
activo (por ejemplo, caminar, montar en bicicleta). 
Este nuevo entorno social y demográfico hace que las 
personas utilicen cada vez menos su potencial físico, 
lo que lleva a la aparición de un nuevo ajuste 
epidemiológico. Por lo tanto, transición demográfica 
dio lugar a la transición epidemiológica (Skolnik, 
2008; WHO, 2009), son predominantes en las 
enfermedades crónicas degenerativas. 
Esta nueva configuración epidemiológica se asocia 
con enfermedades relacionadas con el estilo de vida y 
comportamientos, con especial énfasis en las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, 
obesidad e hipertensión (Marques, 2012; WHO, 
2009). ¿Cómo son susceptibles de ser modificados los 
comportamientos, y así inducir a la mejora de la salud 
individual y la salud pública? la Organización 
Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y 
la Comisión Europea conceden la importancia de los 
estilos de vida activa y saludable, como una forma 
para promover la salud (Bloom et al, 2011; Comisión 
Europea, 2010; WHO, 2010b). Por lo tanto, se 
recomienda una especial atención a quienes toman las 
decisiones en materia de salud pública, a prestar 
atención a los factores modificables, una perspectiva 
para cambiar la exposición de las personas a factores 
de riesgo para la salud, prevención de enfermedades 
y promoción de la salud. 
 
Importancia de la actividad física en la promoción 
de la salud 
 

La actividad física es relevante en la promoción de la 
salud debido a que el nuevo paradigma para la 
promoción de la salud anima a los individuos a asumir 
la responsabilidad de su propia salud, ya no es un 
tema solo del gobierno o la responsabilidad social, 
alienta a ir a la esfera personal (Beaglehole, Bonita, 
Horton, Adams, y McKee, 2004). Esto es apoyado 
por el diseño de la nueva ola de promoción de la salud 
pública, que tiene como objetivo aumentar la 
comprensión de la contribución de la conducta 
individual (estilos de vida) (Davies et al., 2014), pero 
teniendo en cuenta la promoción de comportamientos 
activos para toda la población, como se ha postulado 
en la carta de Ottawa (WHO, 1986). 
 
Actividad física y salud. Evidencia 
 
Diferentes estudios epidemiológicos han puesto en 
evidencia la relación inversa entre un estilo de vida 
activo y el riesgo de enfermedad o muerte, y en 
especial para las enfermedades crónicas 
degenerativas (Barengo et al., 2004, Lee, Sesso, 
Oguma, y Paffenbarger, 2004; Tuomiletho et al., 
2001). Por esta razón, la Organización Mundial de la 
Salud reconoce la importancia de las políticas y 
programas destinados a promover la actividad física 
entre la población para la promoción de la salud 
pública (WHO, 2006, 2012). Entre las enfermedades 
crónicas degenerativas de estrés, enfermedad 
cardiovascular, la obesidad, la diabetes, algunos tipos 
de cáncer y enfermedades mentales. En los párrafos 
siguientes se presentará evidencia científica del papel 
de la actividad física en la prevención de la 
enfermedad y la mortalidad. 
La enfermedad cardiovascular es el nombre dado a un 
grupo de enfermedades que afectan al sistema 
circulatorio. Entre los más comunes nos referimos a 
la enfermedad cardíaca coronaria, infarto de 
miocardio, angina de pecho, aterosclerosis y 
accidentes cerebrovasculares. En la actualidad, las 
enfermedades cardiovasculares son la principal causa 
de muerte en todo el mundo (WHO, 2009). Es 
entonces necesario tener especial atención en relación 
con la prevención, detección y corrección de los 
posibles factores de riesgo. Es por lo tanto para los 
promotores de salud aclaran la población de cómo 
cada persona puede elegir, adaptarse y tomar las 
opciones más saludables y deseables dentro de su 
propio estilo de vida. 
En un estudio que examinó la relación entre la 
actividad física, las enfermedades cardiovasculares y 
la mortalidad por todas las causas, con una muestra 
de 15.853 hombres y 16.824 mujeres finlandesas, 30 
y 59 años de edad, llevado a cabo entre 1972 y 1997 
se encontró que la actividad física practicada en el 
tiempo libre estaba relacionado con la reducción de la 
mortalidad por todas las causas y de la enfermedad 
cardiovascular (Barengo et al., 2004). La actividad 
física practicada durante la ocupación también ha 
demostrado tener un efecto protector contra el riesgo 
de mortalidad por todas las causas y de la enfermedad 
cardiovascular. Estos resultados corroboran un 
estudio realizado previamente con 73,743 mujeres, y 
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vieron que caminar y la actividad física de intensidad 
vigorosa se asocia con un menor riesgo de eventos 
cardiovasculares (Manson et al., 2002). Estos 
estudios prospectivos demuestran que, 
independientemente de la intensidad, la actividad 
física tiene un efecto significativo en la prevención de 
la enfermedad cardiovascular. 
Considerable atención se ha atribuido a la obesidad, 
debido al alto número de personas afectadas por este 
problema y las consecuencias que se derivan de ella. 
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud 
clasificó la obesidad como una enfermedad y pone su 
combate como una prioridad. La obesidad puede 
tener diferentes orígenes, pero se hace constar en su 
mayoría una mala alimentación y sedentarismo. 
En Finlandia, Lahti-Koski, Pietinen, Heliovaara, y 
Vartiainen (2002) realizaron un estudio que incluyó 
cuatro estudios transversales realizados a intervalos 
de cinco años, durante los años 1982 y 1997. En total, 
24.604 hombres y mujeres participaron en el estudio. 
Los resultados mostraron una asociación inversa 
entre los niveles de actividad física y el riesgo de 
obesidad, especialmente entre las mujeres. En otro 
estudio, Frank Andresen, y Schmid (2004) evaluaron 
la relación entre el lugar de residencia, medios de 
transporte, la composición corporal y la obesidad. El 
análisis de los datos concluyó que el tiempo pasado 
en el coche se asoció positivamente con el aumento 
de la obesidad y 60 minutos diarios se traduce en un 
incremento del 6% a un sujeto de convertirse en 
obeso. Por otro lado, la distancia se asoció con una 
disminución de la probabilidad de un sujeto 
convertirse en obeso, la traducción de cada kilómetro 
una reducción del 4,8% de disminución de peso 
tendencia. 
La incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 se ha 
incrementado y que constituye un grave problema de 
salud pública en todo el mundo, no sólo por su 
creciente incidencia y la elevada morbilidad y 
mortalidad. A pesar del componente genético que ya 
han sido identificados como cruciales para el 
desarrollo de la diabetes, hay pruebas de que los 
factores de riesgo modificables como la obesidad y la 
actividad física son los principales correlatos no 
genéticos de la enfermedad (Chimen et al, 2012; 
Tuomiletho et al., 2001). 
En un estudio sobre la prevención de la diabetes se 
examinó el papel de las recomendaciones de 
actividad física en el tiempo libre, más 
específicamente el papel de la marcha, en la 
prevención de la diabetes (Laaksonen et al., 2005). 
Los resultados mostraron que las actividades de ocio 
activo reducen el riesgo de diabetes, siendo más 
visible en las actividades físicas durante más tiempo 
y con mayor intensidad. Un punto importante a tener 
en cuenta para la salud pública, fue el hecho de que 
se compruebe que caminar por lo menos 150 minutos 
por semana reduce el riesgo de desarrollar diabetes, 
independientemente de los factores relacionados con 
la dieta y la composición corporal. La actividad física 
con intensidad vigorosa tiene más beneficios en el 
metabolismo y la prevención de las enfermedades 
crónicas que la actividad física moderada. 

Se ha debatido si la actividad física reduce la 
susceptibilidad al cáncer. Aunque los resultados de 
los estudios no son concluyentes todavía, hay 
evidencia convincente de que el efecto protector de la 
actividad física en ciertos tipos de cáncer (Anzuini, 
Battistella, y Izzotti, 2011; Friedenreich, Neilson, y 
Lynch, 2010; Lynch, Neilson, y Friedenreich 2011). 
En un artículo de revisión de la literatura sobre el 
papel de la actividad física en la prevención del 
cáncer, Friedenreich (2001) llegó a la conclusión de 
que la actividad física tiene un efecto protector contra 
el cáncer de colon, en hombres y mujeres, y de mama 
en las mujeres. Más recientemente, también se 
verificó el efecto de la actividad física contra los 
cánceres de colon y de mama, la adición a los 
cánceres de la próstata, endometrio y pulmón 
(Anzuini et al., 2011). 
La rápida expansión de la literatura sobre la actividad 
física y la salud incluye la salud psicológica y 
psicosocial. Sin embargo, la investigación 
psicológica en esta zona aún no está clara y no se ha 
establecido una relación causa-efecto entre la 
actividad física y la salud mental. A pesar de la 
complejidad de la relación entre la actividad física y 
beneficios psicológicos, con base en estudios 
anteriores, se puede concluir que la actividad física 
está asociada con la promoción del bienestar 
psicológico.  
En un estudio de tipo meta-análisis realizado por, 
Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz, y Salazar 
(1991) analizaron 104 estudios sobre la base de una 
muestra total de 3000 sujetos para evaluar el efecto 
del ejercicio en los estados de ansiedad. Los 
resultados mostraron que la actividad física tiene un 
efecto positivo en la reducción de la misma. Los 
autores concluyeron que la actividad física es 
beneficiosa, pero que los efectos son duración 
efectiva de las sesiones debe ser igual o superior a 21 
minutos. 
Al verificar si la práctica de los niveles recomendados 
de actividad física contribuyó al bienestar 
psicológico, se encontró que la práctica regular se 
relaciona con el bienestar psicológico, a pesar de 
reducirse la varianza explicada (Netz et al., 2012). El 
estudio demostró la existencia de una relación 
positiva entre la actividad física y el bienestar 
psicológico, en relación a otras investigaciones que se 
llevaron a cabo en diferentes países (Elliot, Kennedy, 
Morgan, Anderson, y Morris, 2012; George, Jorm, 
Kolt, Bambrick, y Lujic, 2012). 
En resumen, independientemente de la presencia o 
ausencia de otros factores de riesgo, la literatura ha 
demostrado claramente el efecto de la actividad física 
en la promoción de la salud y la prevención o 
reducción de la enfermedad, que es la razón por la 
Organización Mundial de la Salud recomienda la 
práctica de la actividad física para promoción de la 
salud pública (WHO, 2006, 2012). 
Recomendaciones para la actividad física 
A pesar del conocimiento existente de los beneficios 
de la actividad física, una parte significativa de la 
población no practica suficiente actividad física para 
obtener sus beneficios para la salud (Hallal et al., 
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2012). En el caso de Portugal, los datos muestran que 
es uno de los países europeos con la mayor tasa de 
inactividad (Comisión Europea, 2010). En este 
escenario, la inactividad física es ahora el mayor 
factor de riesgo para la salud de la comunidad en 
Portugal, siendo la disminución de la prevalencia de 
una contribución importante para prevenir la 
aparición de la enfermedad y promover la salud 
pública. Esto ha servido para apoyar el desarrollo de 
iniciativas relacionadas con la promoción de la salud, 
mediante el fomento de la actividad física cotidiana. 
Sin embargo, para transmitir el significado de la 
actividad física cotidiana es importante indicar el tipo 
y la cantidad necesaria para promover la salud. Esta 
necesidad plantea algunas preguntas ¿Hay una 
cantidad de actividad física que se debe recomendar? 
¿Cuáles son los niveles de intensidad que se debe 
practicar? 
Organizaciones y grupos de expertos (por ejemplo, 
Colegio Americano de Medicina Deportiva, la 
Asociación Americana del Corazón, Comisión 
Europea, Instituto de Deportes de Portugal y la 
Organización Mundial de la Salud) recomiendan que 
los niños, adolescentes y jóvenes a practicar al menos 
60 minutos de actividad física diaria, con una 
intensidad moderada a vigorosa (Cavill, Biddle, y 
Sallis, 2001; Comisión Europea, 2010; PDI, 2009; 
WHO, 2010b). Las principales razones que debería 
llevar a los jóvenes a ser físicamente activos son la 
mejora de la condición física, el bienestar y el 
crecimiento sano, el desarrollo y el mantenimiento de 
un estilo de vida activo y reducir el riesgo de 
enfermedades crónicas en la edad adulta. 
Para los adultos y adultos mayores, se recomienda 
practicar actividad física por lo menos 30 minutos a 
una intensidad moderada, cinco días a la semana o 
actividad vigorosa con un mínimo de 20 minutos tres 
días a la semana. La combinación de las actividades 
con los dos niveles de intensidad debe fomentarse 
entre los profesionales para cumplir con las 
recomendaciones. Además, todos los adultos deben 
practicar actividades que ayuden a mejorar o 
mantener la fuerza muscular y la resistencia al menos 
dos veces por semana (Haskell et al, 2007, PDI, 2009; 
Nelson et al, 2007 WHO, 2010b). 
 
Sugerencias 
 
A pesar de los beneficios de la actividad física, su 
práctica disminuye durante la adolescencia 
especialmente entre las niñas. Para promover la 
actividad física se dejan las siguientes sugerencias: 
1) Encontrar en la "actividad física", una actividad en 
la que se sienta bien. Hay diversos factores 
determinantes para iniciar una práctica, pero lo que 
ayuda a su mantenimiento es aún el placer de realizar 
la actividad. 
2) Comenzar tan pronto como sea posible para crear 
hábitos de actividad, por ejemplo, promoción de la 
actividad física como parte de la cultura de la familia 
mediante la organización de actividades donde 
participen los padres y los niños (y los abuelos y 
nietos). 

3) Diversificar la actividad física sobre una base 
diaria, no sólo la aplicación de rutinas, es importante 
la diversificación del repertorio de actividades. 
4) No abuse. No "práctica demasiado" si quiere dejar 
de ser sedentario, aumente gradualmente su actividad 
y luego sea persistente. Tómese su tiempo para 
descansar. 
5) La actividad física puede convertirse en un espacio 
y un tiempo de "tiempo de espera" en relación con sus 
problemas: tratar de estar activo para relajar el cuerpo 
y la mente. 
6) La actividad física puede promover la interacción 
entre amigos y colegas, permite la práctica con 
amigos, con la familia, con los vecinos, con los 
compañeros de trabajo. 
7) Añadir el incremento de la actividad física a otros 
comportamientos asociados con un estilo de vida 
saludable: cuidado de la alimentación y el peso, el 
consumo moderado de bebidas energéticas y alcohol, 
no fumar ni consumir sustancias psicoactivas sin 
receta médica, descanso, relajación, disfrutar de su 
día a día y de su vida. 
8) Lo más importante es participar, permanecer en la 
práctica, no abusar y que nos resulte placentero.  
 
Conclusión 
 
Para una mejor comprensión de la salud pública, es 
importante que se identifiquen los factores 
determinantes. Sólo mediante la identificación y el 
conocimiento de estos factores es que se puede 
diseñar intervenciones efectivas para promover la 
salud, a partir de los conocimientos previos las 
intervenciones pueden centrarse en objetivos 
precisos. La literatura es el consenso en la 
identificación de los factores determinantes de la 
salud, como los factores genéticos o biológicos, 
ambientales, sociales y de comportamiento. Los 
factores genéticos o biológicos sirven para identificar 
los grupos de población que conllevan un mayor 
riesgo de enfermedad. Los factores ambientales y 
sociales desempeñan un papel importante en la salud 
de la población, pero su cambio depende 
fundamentalmente de las decisiones políticas, que, 
por desgracia, a menudo se toman para el desarrollo 
económico y no para la salud pública. Los factores de 
comportamiento son el nivel individual, con cada 
persona la decisión volitiva a adoptar un 
comportamiento propicio para la promoción de la 
salud o no. Por esta razón, se debe prestar especial 
atención a los comportamientos y dar importancia a 
la capacitación de las personas para que puedan tomar 
decisiones informadas con respecto a su salud. En 
este sentido, y teniendo en cuenta que las principales 
causas de muerte en los países más desarrollados 
económicamente son las enfermedades crónico 
degenerativas, la actividad física debe ser promovida 
con el fin de minimizar los efectos adversos de la 
inactividad física para la salud pública. 
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