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1 INTRODUÇÃO

1.1 Problemática

O processo de formação esportiva pode ter uma interferência decisiva na

geração de futuros talentos no esporte, por isso é importante que as pesquisas

ofereçam subsídios que possam orientá-lo. Em publicações recentes, têm sido

destacadas as limitações da identificação pontual do talento e a necessidade de

maior atenção com a promoção do talento esportivo (ABBOTT & COLLINS, 2002;

ABBOTT, BUTTON, PEPPING & COLLINS, 2005; ARAÚJO, 2004; CALVO, 2003;

MARTINDALE, COLLINS, DAUBNEY, 2005; TRANCKLE & CUSHION, 2006).

Considerando-se que o envolvimento específico em determinada modalidade,

especialmente a partir da puberdade, é um aspecto relevante no processo de

formação (promoção) esportiva, o conhecimento dos fatores que influenciam o

desempenho nessa modalidade pode contribuir de modo significativo para a melhoria

do processo de treinamento. Dentro desse contexto, a presente pesquisa tem o foco

voltado para a modalidade futebol de salão (futsal).

Entre as limitações observadas na identificação de talentos, destaca-se,

especialmente durante a puberdade, a interferência do ritmo de desenvolvimento

biológico na capacidade de desempenho do jovem. Em modalidades esportivas

como o futebol e o futsal, a inclusão de jovens do sexo masculino em equipes de

treinamento pode estar relacionada com a maturação física precoce (MALINA, 1994;

MALINA, PENA REYES, EISENMANN, HORTA, RODRIGUES, & MILLER, 2000;

PEARSON, NAUGHTON & TORODE, 2006; PENA REYES, CARDENAS & MALINA,

1994; RÉ, BOJIKIAN, TEIXEIRA & BÖHME, 2005; RÉ, TEIXEIRA, MASSA &

BÖHME, 2003), a qual influi na estatura e na quantidade de massa muscular que os

meninos apresentam durante a adolescência e, teoricamente, pode facilitar o

desempenho. Entretanto ainda é necessário um maior entendimento acerca da real

interferência de características antropométricas em situação real de jogo,

principalmente quando são considerados jovens do mesmo nível competitivo. Tendo

em vista o aspecto transitório dessas características em função do processo de

desenvolvimento humano (BÖHME, 2000; RÉ et al., 2005), a predição do
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desempenho futuro com base em medidas de crescimento e composição corporal

não parece ser confiável.

No plano motor, pesquisas realizadas com adolescentes jogadores de

futebol (GIRD & COETZEE, 2006; REILLY, WILLIAMS, NEVILL & FRANKS, 2000;

VAN ROSSUM & KUNST, 1993; VANDERFORD, MEYERS, SKELLY, STEWART &

HAMILTON, 2004) e de futsal (RÉ, 2005; RÉ & BÖHME, 2005), comparando os

resultados de indivíduos de diferentes níveis competitivos, têm localizado diferenças

estatisticamente significantes em tarefas indicadoras de habilidades motoras

específicas da modalidade, por exemplo, a capacidade de corrida com mudança de

direção e condução de bola e o chute na direção de um alvo visando à máxima

velocidade de saída da bola (RÉ & BÖHME, 2005). Com base em tais resultados,

tem sido reportado que a técnica, ou habilidade motora específica, é uma variável de

interferência relevante para o desempenho no futebol/futsal.

Entretanto, as comparações entre níveis competitivos distintos não

necessariamente permitem identificar a importância real da variável, pois a existência

de diferenças significantes pode estar associada aos grupos utilizados para a

comparação, gerando assim uma interpretação equivocada sobre sua importância,

ou ainda, sobre a utilidade da medida realizada para o desempenho em situação real

de jogo. Portanto, seria importante a comparação de grupos relativamente

homogêneos na tentativa de predizer a importância de determinada variável para o

desempenho no jogo. Do mesmo modo, deveria existir uma preocupação com a

validade ecológica da medida realizada.

Diante da complexidade presente no jogo de futsal, é improvável que uma

medida isolada de habilidade motora, ainda que específica, apresente relação com o

desempenho global do atleta. Tendo em vista essa limitação, o presente estudo

centrou-se em um aspecto reduzido do jogo: o fundamento técnico. Assim, foi

utilizado um delineamento descritivo com o propósito de verificar se, durante a

puberdade, é possível distinguir jogadores de diferentes categorias competitivas e

também titulares e reservas das mesmas categorias a partir de medidas

antropométricas, motoras, tempo de prática dedicado à modalidade e desempenho

técnico em situação real de jogo e, além disso, verificar as relações entre essas

variáveis.
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1.2 Objetivos

Com o intuito de gerar conhecimento aplicado ao processo de formação

esportiva, esta pesquisa tem como objetivos:

Geral

Verificar se características antropométricas, habilidades motoras

específicas, indicadores do tempo de prática dedicado à modalidade e desempenho

técnico em situação real de jogo, são capazes de distinguir adolescentes jogadores

de futsal de diferentes níveis de desempenho.

Específicos

1) Comparar jogadores de futsal das categorias sub-13 e sub-15, de acordo

com características antropométricas, habilidades motoras específicas e indicadores

do tempo de prática dedicado à modalidade.

2) Comparar jogadores titulares e reservas, de acordo com características

antropométricas, habilidades motoras específicas, tempo de prática dedicado à

modalidade e desempenho técnico em situação real de jogo.

3) Verificar a relação entre características antropométricas, habilidades

motoras específicas, tempo de prática dedicado à modalidade e desempenho técnico

em situação real de jogo.

4) Verificar a relação entre o ranking subjetivo de importância dos jogadores

para sua equipe, confeccionado pelo técnico, e características antropométricas,

habilidades motoras específicas, tempo de prática dedicado à modalidade e

desempenho técnico em situação real de jogo.

1.3 Justificativa

Apesar de ser um dos esportes mais praticados no Brasil, são raras as

pesquisas realizadas no futsal. Estima-se que as competições federadas envolvam a

participação de milhares de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos.

Portanto, é importante a realização de pesquisas que ofereçam subsídios ao
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processo de formação de atletas.

Como esses campeonatos são realizados levando em consideração a

faixa etária, as diferenças entre os estágios maturacionais muitas vezes acarretam

importantes diferenças em características antropométricas, principalmente a estatura

e quantidade de massa muscular, privilegiando as crianças com maturação precoce.

Assim, é importante entender qual a influência dessas características em tarefas

específicas de habilidades motoras e em situação real de jogo.

No futsal, e também em outras modalidades, existe uma carência de

dados em relação aos métodos mais eficazes de treinamento. A análise da situação

real de jogo pode ser utilizada como referência para um melhor direcionamento do

processo de treinamento. É notório que a condição física dos atletas seja um fator

determinante para um excelente desempenho; conseqüentemente, uma grande

proporção do treinamento e também das pesquisas preocupam-se com tal aspecto.

No entanto, os estudos realizados no futebol e no futsal não têm demonstrado

claramente que capacidades físicas sejam os principais fatores na diferenciação de

atletas de diferentes níveis competitivos. Portanto, uma investigação mais ampla, que

considere a condição técnica do jogador e sua relação com o jogo, pode contribuir

para um melhor entendimento das causas relacionadas ao desempenho de alto nível,

auxiliando o processo de treinamento.

O delineamento descritivo proposto proporciona condições de adequar o

estudo a ambientes próximos da realidade e, ainda assim, controlar as ameaças à

validade interna, utilizando tarefas motoras representativas do desempenho em

situação real. Existe uma grande perspectiva de aplicação dos resultados para a

melhoria da prática profissional, através do melhor entendimento de alguns dos

fatores responsáveis pelo desempenho no jogo. Além disso, os resultados

encontrados abrem novas possibilidades para a continuidade da pesquisa.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Dentro de uma perspectiva histórica da pesquisa científica sobre a

excelência, a visão do talento inato foi inicialmente preferida. Provavelmente, devido

a uma impossibilidade para explicar certas observações empíricas, a teoria baseada
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em características adquiridas passou a ser seriamente considerada (ERICSSON &

SMITH, 1991). Na verdade, as causas relacionadas ao desempenho de alto nível são

extremamente complexas, dependentes de um conjunto de fatores que interagem,

influenciando-se mutuamente. Dentro dessa abordagem, os objetivos da revisão de

literatura são: 1) apresentar resultados de pesquisa e considerações teóricas sobre

os fatores que potencialmente influenciam a excelência esportiva e 2) analisar

algumas variáveis relacionadas ao desempenho no futsal.

2.1 Fatores genéticos

O treinamento esportivo, mesmo quando combinado com orientação

adequada, oportunidades precoces, muito incentivo e motivação incomum, nem

sempre dará origem a atletas excepcionais. Apesar de atrativa, a idéia de que a

prática leva à perfeição, não parece ser realista. É inegável a necessidade de

dedicação aos treinamentos para obtenção do sucesso. Porém, as explicações em

termos de prática não são suficientes e características hereditárias não podem ser

desprezadas (SCHNEIDER, 1997). Na verdade, não existe nenhuma evidência

científica que sustente exclusividade em favor de características hereditárias ou

ambientais no desempenho esportivo apresentado.

BOUCHARD, MALINA e PÉRUSSE (1997) destacaram que ainda existem

lacunas no conhecimento das possíveis contribuições de aspectos genéticos no

esporte. De acordo com esses autores, até mesmo características antropométricas,

como a composição corporal, sofrem importante influência ambiental. A estatura é

um exemplo singular de mecanismo genético claramente demonstrado. Dentro de

condições normais e nutrição adequada é bem conhecido que o crescimento físico é

amplamente determinado por fatores genéticos em termos de velocidade e estatura

final (BOUCHARD & MALINA, 1986; MALINA, BOUCHARD & BAR-OR, 2004;

WILSON, 1986). Evidentemente, essa predisposição genética da estatura, pode

interferir no desempenho esportivo, talvez limitando as possibilidades de superação

com o treinamento. Por exemplo, é improvável que um indivíduo de 1,60m tenha

sucesso internacional no basquetebol, por maior que seja sua dedicação aos

treinamentos.
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CHASE e SIMON (1973) e ERICSSON, KRAMPE e RÖMER (1993)

popularizaram o que se tornou conhecido como “regra dos dez anos” de prática para

atingir a excelência. Entretanto, tal teoria apresenta limitações, pois é baseada em

dados de indivíduos que atingiram o sucesso, não tendo acesso àqueles que se

dedicaram, com a necessária motivação, entre outros fatores, mas não atingiram

níveis elevados de desempenho. Parece que, quanto mais favorável for a disposição

genética, maior a probabilidade de resposta favorável ao treinamento.

Fatores genéticos são importantes na maturação neuro-muscular e,

conseqüentemente, no desenvolvimento de habilidades motoras, mas a contribuição

específica dos genes para esses processos é difícil de quantificar. BARBANTI (1996)

afirmou que as capacidades são determinadas geneticamente e, para que qualquer

movimento seja executado com êxito, temos que pressupor a existência de certo

número de capacidades baseadas em predisposições genéticas, que se

desenvolvem com o treino. Para SEEFELDT (1988) a herança genética determina os

limites em que as habilidades são expressas. KUPFERMAN e KANDEL (1995)

afirmaram que a maior parte dos comportamentos humanos depende de interações

entre processos genéticos e ambientais, e, nesse caso, a motivação para se dedicar

ao treinamento ocupa um lugar de destaque.

Diversos aspectos da personalidade podem predispor os indivíduos no

sentido de maior ou menor dedicação aos treinos, assim como manter níveis ótimos

de motivação por longos períodos. WOLANSKY (1984) citou que existem diferenças

na sensibilidade (aceitação) dos diferentes estímulos ambientais. Segundo ele, a

sensibilidade do organismo é geneticamente determinada e influenciada por

experiências precoces. É provável que características psicológicas sejam

influenciadas indiretamente pelos genes (PLOMIN & THOMPSON, 1993). Entretanto,

não existe um padrão psicológico que possa ser considerado ideal para o alto

desempenho (WILLIAMS & REILLY, 2000; ABBOTT & COLLINS, 2004).

A motivação para se dedicar pode fazer parte de um potencial inato

(WINNER & MARTINO, 1993). Ainda que sejam oferecidos oportunidades e incentivo

para a criança, não são todas que respondem de maneira positiva a tais ofertas.

Crianças que notoriamente se destacam passam horas praticando tarefas

relacionadas à sua atividade de maneira absolutamente voluntária. FELDMAN (1988)

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


7

e WINNER e MARTINO (1993) argumentaram que alguns fatores apontam para a

existência de habilidades que naturalmente variam entre crianças. Um desses fatores

seria o grande empenho e dedicação para se destacar em determinada atividade.

Em relação à influência da família, FREEMAN (1991) identificou que as

crianças que se destacavam na música tinham tido o necessário apoio familiar e

oportunidades iniciais de treinamento, mas, acompanhando o desenvolvimento das

mesmas, o autor concluiu que muitas vezes o que era identificado como uma

“promessa” era, na verdade, o resultado das oportunidades iniciais. O grande

destaque inicial não foi mantido quando estas crianças se tornaram mais velhas.

FREEMAN (1995) argumentou que não existem estudos, em nenhuma área,

realizados com um grupo randomizado de crianças, treinadas nas mesmas

condições, resultando em grandes desempenhos. Não existe nenhuma evidência que

permita desprezar a participação de fatores hereditários no desempenho. De acordo

com BOUCHARD e MALINA (1986), a resposta e adaptação a estímulos crônicos,

como o treinamento, sofre considerável influência de fatores genéticos. Porém,

mesmo que diferentes resultados sejam observados em decorrência de um mesmo

treino, não é possível concluir que apenas aspectos genéticos interferem nessas

diferenças. Características genéticas e ambientais influenciam-se mutuamente,

sendo difícil “isolar” determinado fator.

Na realidade, os caminhos que levam ao alto desempenho são diversos,

sendo improvável especificar seus fatores determinantes. Compensações são

possíveis, ou seja, uma eventual desvantagem em determinado aspecto pode ser

compensada por uma superação em algum outro fator. Segundo SINGER e

JANELLE (1999), a excelência no esporte é o resultado da ótima integração entre

genes e ambiente. Mesmo reconhecendo que existem influências genéticas no alto

desempenho, elas devem ser entendidas de forma probabilística para obtenção do

sucesso, sendo necessárias condições ambientais apropriadas para que o indivíduo

se destaque (TRANCKLE & CUSHION, 2006) É absolutamente questionável o

pensamento, ainda sustentado por muitos envolvidos com a formação esportiva, de

que os jogadores habilidosos “nasceram para o futebol” ou possuem um “dom

natural” que os possibilita atingir um alto nível de desempenho.
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2.2 Fatores ambientais

2.2.1 Especificidade das adaptações orgânicas

No meio esportivo, é comum atribuir o desempenho motor de excelentes

atletas a fatores hereditários. Entretanto, tem sido demonstrado sistematicamente

que diversas adaptações orgânicas são resultantes de um extenso período de

treinamento. HOWALD (1982) realizou estudos com atletas de elite, que foram

forçados a parar ou reduzir o treinamento devido a lesões e observou quedas

drásticas no percentual das fibras lentas em um período de seis meses a um ano,

concluindo que as diferenças entre atletas e outros indivíduos, quanto à proporção de

fibras musculares, é específica para os músculos mais exercitados no treinamento

para uma modalidade específica. ERICSSON (1990) ressalta que a diferença na

proporção de fibras lentas, essenciais para o sucesso em corridas de longa distância,

é o resultado de extenso treinamento, antes de ser uma causa inicial de desempenho

superior. ELLOVIANO e SUNDBERG (1983) reportaram que corredores adultos de

elite em longas distâncias adquiriram excelente potência aeróbia e maior volume

cardíaco durante um período de cinco anos de treinamento, porém não exibiam tal

superioridade aos catorze anos de idade.

A especificidade de adaptações estruturais também é o resultado da

prática durante longos períodos. O exercício provoca uma grande adaptação neural e

essa adaptação é específica. Entretanto, ainda existem lacunas no conhecimento

sobre como ocorrem tais adaptações e sobre as diferenças que ocorrem na

magnitude dessas adaptações (ENOKA, 1997). KELLY e JESSEL (1995)

argumentaram que a faixa de comportamentos potenciais é geneticamente

determinada, mas os componentes particulares expressados são formados por

interações entre as células em desenvolvimento e o ambiente.

Em estudos realizados com macacos (JENKINS, MERZENICH &

RECANZONE 1990) foi verificado que as áreas de representação cortical variavam

consideravelmente e a hipótese sustentada foi a de que essas diferenças se davam

devido ao uso durante a vida (interação com o meio); resultados semelhantes foram

observados na recuperação de lesões, onde se notou uma reorganização dos mapas
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de representação cortical. BLACK, ISAACS, ANDERSON, ALCANTARA &

GREENOUGH (1990), compararam grupos de ratos treinados em atividades

acrobáticas com grupos treinados em exercícios físicos (corrida) e observaram um

aumento do número de sinapses no córtex cerebral dos ratos do primeiro grupo,

porém não nos ratos treinados em exercícios físicos, os quais exibiram maior

densidade dos vasos sangüíneos. ELBERT, PANTEV, WIENBRUCH, ROCKSTROH

e TRAUB (1995) demonstraram em estudos com seres humanos de destaque em

instrumentos musicais com corda, que os dígitos mais utilizados tinham uma

representação cortical distinta devido ao tempo de prática.

De acordo com KANDEL (1995), os indivíduos têm probabilidade de

exercitar suas habilidades motoras de diversas formas. Logo, a arquitetura de cada

cérebro é modificada de modo especial e tal modificação distintiva da arquitetura

cerebral, junto com uma formulação genética única, constitui a base biológica da

individualidade. No entanto, as relações entre o sistema neural e medidas de

desempenho ainda são muito fracas para garantir conclusões sobre o talento.

Segundo STERNBERG (1993), tais relações diminuem à medida que a tarefa se

torna mais complexa.

O controle de atos motores está de tal forma interligado às forças

ambientais, que é completamente remota a possibilidade de que nossos esquemas

de memória ou genes sejam capazes de antecipar todas as possíveis modificações

contextuais na realização de uma tarefa motora, as quais exigiriam novos comandos,

gerados a partir do nível superior do sistema de controle (TEIXEIRA, 2001).

Existe uma diversidade de possíveis modos de integração entre

componentes sensoriais, motores e associativos, a partir do conjunto de experiências

particulares de um organismo. Dentro dessa perspectiva, fica explícito que o

estabelecimento de um comportamento motor habilidoso é conseqüência de um

processo de especialização, em que as unidades mais bem adaptadas são

selecionadas e integradas entre si, por intermédio da experiência prática (TEIXEIRA,

2001). Sem um melhor entendimento das possíveis interferências ambientais, entre

as quais se destaca o treinamento, é improvável o progresso no estudo das causas

relacionadas ao sucesso esportivo.
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2.2.2 Cognição, conhecimento e ação no desempenho esportivo

O conhecimento é essencial para entender a informação do ambiente de

maneira apropriada e utilizá-la em padrões táticos e técnicos específicos de

determinada modalidade esportiva. É plausível que, mesmo com um padrão motor

consistente, um indivíduo não consiga executar a resposta desejada devido à falta de

conhecimento. Por esse motivo, ainda que o foco da presente pesquisa esteja

relacionado às execuções motoras, é imprescindível o conhecimento dos estudos

que investigam aspectos perceptivos e decisórios no esporte.

O balanço entre conhecimento e ação varia de acordo com diferentes

modalidades. Em algumas delas, principalmente as que requisitam habilidades

motoras fechadas, a execução (ação) predomina. Em outras, onde são empregadas

habilidades motoras abertas, o conhecimento é extremamente importante, pois são

necessárias decisões precisas e rápidas dentro do contexto do jogo, executando o

movimento para gerar a resposta desejada, em ambiente de constante mudança.

Nessas modalidades, como por exemplo o futsal, o desempenho esportivo pode ser

entendido como um complexo produto do conhecimento, combinado com a

capacidade do executante para produzir as habilidades esportivas requeridas

(THOMAS, FRENCH & HUMPRIES, 1986).

De uma maneira geral, os experts tendem a apresentar uma grande

vantagem na velocidade da tomada de decisão. Essa vantagem na velocidade é

ainda mais expressiva do que a vantagem na qualidade das decisões

(CHAMBERLAIN & COELHO, 1993). ALLARD e STARKES (1980) demonstraram em

seus estudos que a vantagem na velocidade de decisão que os experts

apresentavam na detectação de um sinal era específica para o domínio em que se

destacavam. Quando tal tarefa não era realizada dentro de seu domínio, a vantagem

deixava de existir. Os mecanismos que conduzem a um desempenho superior

implicam em estruturas cognitivas que são específicas para as tarefas relevantes em

determinado campo de atuação. Para diferentes domínios, o processo de

identificação da informação pode ser bastante diferente, dependendo da demanda da

tarefa (ALLARD & STARKES, 1991).
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ALLARD, GRAHAM e PAARSALU (1980) e STARKES e DEAKIN (1985)

realizaram, respectivamente, estudos no basquetebol e no hockey sobre o gelo.

Ambos os estudos encontraram resultados semelhantes, que apontam para o fato de

que os jogadores de maior destaque são capazes de memorizar com eficiência

bastante superior as condições de jogo estruturadas, porém não apresentavam essa

memória superior em outras condições, evidenciando a especificidade de processos

cognitivos.

FRENCH e THOMAS (1987) examinaram a relação existente entre o

conhecimento específico no basquetebol e o desempenho em crianças experientes e

inexperientes. As crianças de maior destaque se diferenciavam significativamente em

relação às menos experientes, no que dizia respeito ao conhecimento, habilidade

para arremessar e tomada de decisão. O componente do desempenho de maior

diferenciação foi o de tomada de decisão. A correlação positiva do teste de

conhecimentos com a tomada de decisão oferece alguma evidência de que é

necessário conhecimento suficiente para a seleção adequada de respostas durante o

jogo. Outro aspecto interessante desse estudo foram às mudanças no processo de

tomada de decisão e na execução de habilidades motoras durante um semestre de

treinamento. O conhecimento e a exatidão das decisões relativas ao jogo

aumentaram durante a temporada; entretanto, a qualidade da execução de

habilidades motoras durante o jogo permaneceu constante. Portanto, as crianças

estavam aprendendo quais decisões eram apropriadas durante o jogo mais rápido do

que estavam adquirindo qualidades técnicas. Tais resultados podem ser devidos à

grande ênfase que os técnicos dão a habilidades cognitivas durante a prática e as

competições, ou ao próprio acúmulo de experiência/conhecimento de situações de

jogo.

O conhecimento específico influencia o desempenho de crianças de

diversas maneiras (FRENCH & NEVETT, 1993). Por exemplo, facilitando a memória

em relação a determinadas situações, reduz o tempo para a tomada de decisão e

aumenta possíveis interferências da criança em relação a situações novas,

contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento estratégico. Quando as

crianças estão desenvolvendo o processo de tomada de decisão, seus erros podem

ser devidos a uma incapacidade de reconhecer ou monitorar situações de jogo no
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sentido de detectar, selecionar ou criar situações adequadas. A seleção da resposta

é utilizada em uma ampla situação de jogo e, provavelmente, se desenvolve e ganha

força com as repetições (ANDERSON, 1982).

O conhecimento e, possivelmente, a confiança fazem com que, quanto

maior o nível de excelência, menor o número de fixações visuais, sendo possível

centralizar o foco de visão em determinado estímulo por um período de tempo mais

curto (HUBBARD & SENG, 1954). A insegurança em relação à ação de um oponente

faz com que um indivíduo inexperiente opte por dar atenção a fontes de informação

mais seguras para sua tomada de decisão; alguns estudos mostram que muitas

vezes isso é prejudicial para o desempenho, por dois motivos principais: informações

transitórias relevantes deixam de ser observadas e o tempo para a tomada de

decisão é aumentado (CHAMBERLAIN & COELHO, 1993).

Em estudos no xadrez, DE GROOT (1978) concluiu, através da

comparação entre bons e excelentes jogadores, que os excelentes analisavam

combinações de movimentos mais longas e assim optavam pela ação mais

conveniente. O desempenho superior dos melhores jogadores, de acordo com DE

GROOT, pode ser atribuído à sua extensa experiência, permitindo a associação

direta entre as características de posicionamento das peças e métodos apropriados

de mudanças. SIMON e CHASE (1973) observaram que dez anos ou mais de

preparação eram necessários para atingir um nível de desempenho internacional no

xadrez. Os autores citaram ainda que a organização do repertório de informação dos

mestres leva milhares de horas para se formar e o mesmo também é verdade para

qualquer tarefa habilidosa, como por exemplo, futebol e música. Isto - segundo

SIMON e CHASE (1973) - explica por que a prática é a maior variável independente

na aquisição do desempenho.

BARTLETT (citado por KNAPP, 1963, p.66) enfatiza que “o jogador

habilidoso deve saber muito mais ‘o que’ fazer do que ‘como’ fazer”. O sujeito vê o

que ele conhece, e esse processo é mais eficiente, mais seletivo e mais rápido,

quanto maior o nível de excelência (HELSEN & PAUWELS, 1992). Estudos

realizados em diversos domínios esportivos como o baseball (CHIESI, SPILICH &

VOSS, 1979), basquetebol (FRENCH & THOMAS, 1987), xadrez (CHI, 1978; DE

GROOT 1978) e tênis (McPHERSON & THOMAS, 1989) têm claramente
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demonstrado que a vantagem dos indivíduos de maior destaque deve-se à maior

base de conhecimento específico e ao uso eficiente de tal conhecimento para mediar

ações motoras.

HELSEN e BARD (1989) compararam a seleção de resposta entre

jogadores de futebol experientes e inexperientes enquanto assistiam a um jogo de

futebol através de vídeo. Os mais experientes eram mais rápidos e corretos nas

respostas do que os inexperientes. Porém, é importante destacar que a tomada de

decisão em situação real de jogo não acontece de modo desvencilhado das

‘affordances’ (possibilidades de ação) do executante, ou seja, não basta identificar

qual a “melhor” solução, mas sim a solução mais adequada para as características

do executante. ARAÚJO, DAVIDS e HRISTOVSKI (2006), destacaram que o

processo de tomada de decisão é melhor avaliado quando visto como a

manifestação da interação do indivíduo com as condições ambientais situacionais.

Nesse sentido, é questionável a elaboração de testes de tomadas de decisão que

estabelecem soluções adequadas ‘a priori’, desconsiderando que a solução correta

depende não apenas do ambiente, mas também das possibilidades individuais.

Para um melhor entendimento do desempenho, é necessário que se

levem em consideração os complexos processos cognitivos adquiridos através da

prática, ou seja, o conhecimento do contexto em que são desenvolvidas as

habilidades motoras. A natureza do processo cognitivo permite inferir que ele reflita

conhecimento adquirido e experiências prévias em determinado campo. Isso se torna

fundamental no desempenho em modalidades como o futsal, sendo necessário

reconhecer a importância de aspectos cognitivos e os importantes efeitos do tempo

de prática e experiência para sua aquisição.

2.2.3 Importância do treinamento

Diversos estudos ressaltam a importante influência do treinamento para o

desempenho de alto nível, ainda que salientem a participação de fatores hereditários

(GARAY, 1974; HELSEN, STARKES & HODGES, 1998; MALINA & BOUCHARD,

1986; RÉ & TEIXEIRA, 2001; SINGER & JANELLE, 1999). De acordo com

ERICSSON et al. (1993), a correlação entre treinamento e desempenho pode tornar
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mais compreensível uma grande quantidade de características empíricas da

excelência do que a visão de talento inato. Estudos realizados na música

(ERICSSON et al., 1993), nos esportes (STARKES & DEAKIN, 1985; HELSEN &

PAUWELS, 1992) e no xadrez (CHASE & SIMON, 1973) demonstraram o caráter

determinante da prática durante longos períodos, questionando a visão de que

fatores genéticos são determinantes no alto desempenho.

O fato de que o desenvolvimento precoce de algumas habilidades não

existe sem estímulos precoces, sugere que a variabilidade no desempenho é

causada pelas diferenças nas oportunidades para aprender. Não existem casos

comprovados, em nenhuma área, de indivíduos que tenham alcançado os mais altos

níveis de desempenho, sem antes ter dedicado milhares de horas ao treinamento

(HOWE, DAVIDSON & SLOBODA, 1998).

A quantidade de prática realizada anteriormente está diretamente

relacionada com o desempenho atual. A excelência é predominantemente adquirida

com o treinamento (ERICSSON & SMITH, 1991; STARKES, DEAKIN, ALLARD,

HODGES & HAYES, 1996). Segundo ERICSSON e CRUTCHER (1990) e

ERICSSON et al. (1993), indivíduos de reconhecido destaque, em diversas áreas,

geralmente iniciaram a prática antes dos seis anos de idade e se dedicaram durante

mais de dez anos ou dez mil horas até atingir níveis de excelência. SAGE (1980) e

WEISS e KNOPPERS (1982) demonstraram que as crianças que se destacam no

esporte, geralmente iniciam sua participação por volta de cinco ou seis anos de idade

e o interesse inicial pelo esporte geralmente é encontrado dentro da família. RÉ e

BELLO JR. (2002), em estudo retrospectivo realizado com jogadores profissionais de

futsal adultos, encontraram médias de oito anos de idade no início do treinamento e

de dez anos de idade no ingresso em equipes federadas.

ERICSSON et al. (1993) realizaram um estudo com pianistas e violinistas

de diferentes níveis de desempenho e encontraram uma relação direta entre o nível

de desempenho e o tempo de treinamento, ou seja, os melhores músicos haviam

dedicado um tempo significantemente superior ao treinamento. Com base em tais

resultados, ERICSSON et al. (1993) concluíram que, dentre as características

imutáveis correspondendo ao talento inato, virtualmente todas podem ser adquiridas

através de práticas relevantes. Vale ressaltar que nesse estudo os autores tiveram
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acesso a músicos que efetivamente atingiram níveis elevados de desempenho,

sendo plausível que eles tivessem dedicado muitas horas à prática. É improvável que

tais dados permitam desprezar a participação de fatores hereditários, apesar de

demonstrarem claramente que o ambiente exerce influência marcante na obtenção

de níveis elevados de desempenho.

HELSEN, STARKES e HODGES (1998) reportaram, com base em

informações retrospectivas de jogadores de futebol belgas de três níveis competitivos

(internacional, nacional 1a. divisão e 2a. divisão), que todos os grupos começaram a

jogar futebol por volta dos cinco anos de idade e iniciaram o treinamento formal por

volta dos sete anos de idade. As diferenças significantes em relação ao tempo de

prática se iniciaram apenas aos 15 anos de idade e, a partir daí, o tempo de prática

se mostrou diretamente relacionado ao nível competitivo. Aos 23 anos de idade, os

jogadores de nível competitivo superior tinham acumulado significantemente mais

prática do que os outros grupos (9332, 7449 e 5079 horas de treinamento,

respectivamente). Em estudos realizados com lutadores (HODGES & STARKES,

1996) e com jogadores de hockey (HELSEN et al., 1998) também foi identificada uma

relação direta entre o tempo de prática e o desempenho apresentado. Assim como

no estudo de ERICSSON et al. (1993), esses resultados enfatizam a grande

importância do treinamento, mas não permitem desprezar a participação de fatores

hereditários, assim como não são capazes de identificar diferenças qualitativas no

treinamento (STARKES, 2000).

É contestável a idéia de que apenas uma grande quantidade de prática,

sem levar em consideração sua estrutura, leva ao alto desempenho. Existem muitos

exemplos de indivíduos cujo desempenho parece nunca melhorar, mesmo com mais

de dez anos de prática constante. Sem dúvida, a qualidade do processo de

treinamento é um fator determinante para o sucesso no esporte.

Sendo assim, deve-se tomar a devida precaução quando se aceita que o

tempo de treinamento leva ao alto desempenho (SILVA, MASSA, RÉ, UEZU &

TEIXEIRA, 2006). A preocupação generalizada da preparação precoce no esporte se

revela positiva, no sentido de que o treinamento deve ser um processo contínuo, de

muitos anos. Porém, ainda são necessários maiores subsídios, que possam ser

aplicados para a melhoria da qualidade do processo de formação esportiva.
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2.3 O futsal

Popularmente, o futsal é tido como uma reprodução do futebol em

dimensões reduzidas. Basicamente as regras são as mesmas, com o futsal

apresentando algumas particularidades como um menor tamanho e peso da bola,

menor número de jogadores (cinco), número livre de substituições, cobrança de

lateral com os pés, ausência do “impedimento”, menor tamanho do gol, menor

dimensão do espaço de jogo e piso rígido. Devido à proximidade com o futebol, a

transição de jogadores entre essas modalidades é elevada, destacando-se o fato de

que diversos jogadores com história de sucesso na seleção brasileira de futebol

adulta, iniciaram seus treinamentos no futsal, quando crianças. Porém, pode ser

argumentado que durante a infância esses jogadores praticavam ambas as

modalidades simultaneamente, e desse modo, é difícil afirmar que houve

transferência direta do futsal para o futebol. Infelizmente, não são conhecidas

investigações científicas relacionadas à interferência do processo de treinamento no

futsal para a formação de jogadores. De modo informal, se aceita que o elevado

número de contatos individuais com a bola, devido ao menor número de jogadores, e

o espaço reduzido de jogo, sejam fatores determinantes para o sucesso do Brasil no

contexto tanto do futsal como do futebol mundial.

O futsal é jogado em quadra retangular, plana, horizontal, medindo 40m de

comprimento por 20m de largura (dimensão para jogos oficiais). Ocorre um contato

físico constante entre os atletas na disputa pelo espaço de jogo, sendo este muitas

vezes um fator importante para a vitória de uma equipe (RÉ et al., 2003). Os

jogadores necessitam possuir uma elevada capacidade de velocidade e agilidade de

movimentos, além de excelente domínio espaço-temporal, permitindo assim uma

rápida aceleração e mudança de direção, em espaços reduzidos e compartilhados

por adversários e companheiros de equipe. A proximidade dos adversários faz com

que as ações tenham que ocorrer de forma rápida e muitas vezes inesperada, motivo

pelo qual os movimentos automatizados e inflexíveis limitam as possibilidades de

desempenho (GRECO & BENDA, 2001; KROGER & ROTH, 2002; RÉ & BARBANTI,

2006).
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Dentro dessa linha de raciocínio, as habilidades de contato com a bola

assumem um papel discriminante no desempenho, juntamente com mecanismos

perceptivos e decisórios que permitem o sucesso das ações individuais e coletivas.

Assim, durante o processo de formação esportiva, deve-se privilegiar a interação dos

diversos fatores que compõem o desempenho; o treinamento e/ou investigação de

uma determinada característica de forma isolada provavelmente não apresentará

resultados positivos (RÉ & BARBANTI, 2006). É ainda possível acrescentar que são

necessários muitos anos para desenvolver e aperfeiçoar habilidades até que o nível

requisitado em competições internacionais seja atingido. Para todos os profissionais

envolvidos no trabalho com o futsal (professores, técnicos, pesquisadores, etc.)

torna-se de grande importância o conhecimento do maior número dessas condições

e capacidades que, inter-relacionadas, vão compor o desempenho do atleta.

2.3.1 Processo atual de formação de jogadores

O grande crescimento do futsal nas últimas décadas resultou em um alto

nível competitivo, conseqüentemente com grande preocupação com o processo de

formação nessa modalidade. Diversos livros têm sido publicados (CAMPOS, 2003;

FERREIRA, 1994; GOMES & MACHADO, 2001; MUTTI, 2003; VOSER & GIUSTI,

2002), no entanto, são raras as publicações em periódicos científicos (ARENA &

BÖHME, 2000; RÉ, TEIXEIRA, MASSA & BÖHME, 2003; RÉ, DE ROSE JR. &

BÖHME, 2004). Na prática, muitas vezes, o que se observa é a utilização da mesma

estrutura de treinamento dos adultos, reproduzida em menores proporções nas

crianças. A prática do futsal, assim como de outros esportes, começa muito cedo na

vida da criança e a falta de recursos bibliográficos específicos, capacitação de

recursos humanos, entre outros fatores, dificulta uma melhor metodologia do

processo de treinamento.

Nas competições realizadas na maioria dos estados brasileiros, cada

categoria tem intervalo de dois anos na faixa etária, de acordo com o ano de

nascimento; na maioria das vezes, as crianças que são “primeiro ano” têm poucas

chances para jogar, pois é natural que as mais velhas tenham desempenho superior.

MARTINDALE, COLLINS e DAUBNEY (2005), destacaram que essa vantagem
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relativa na idade pode ser um fator de elevada influência na seleção de jovens para o

treinamento. Somadas a isso, as diferenças no ritmo de desenvolvimento biológico

podem agravar o problema, constituindo-se em outro aspecto que merece atenção,

pois as crianças com desenvolvimento físico precoce podem ter certa vantagem,

especialmente em modalidades como o futsal, onde o tamanho corporal exerce

influência no desempenho (MALINA, 1994; MALINA et al., 2000; PEARSON,

NAUGHTON & TORODE, 2006; PENA REYES, CARDENAS & MALINA, 1994; RÉ et

al., 2003; RÉ et al., 2005).

Esses fatores fazem com que muitas crianças tenham poucas

oportunidades para praticar, mesmo que façam parte da equipe. Além disso, a

competição e especialização precoce do treinamento podem limitar a qualidade do

processo de formação, principalmente quando pensamos em especialização por

função. Todo esse quadro, somado a constante avaliação social e grande cobrança

por vitórias, alerta para possíveis riscos do modelo competitivo atual. Entre as

possíveis causas para o sucesso quando criança não se repetir na fase adulta, está o

fato de que os fundamentos necessários para o alto desempenho não serem os

mesmos nessas duas faixas etárias (MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005).

O futebol/futsal de alto nível é rápido e jogado em espaços reduzidos, portanto, é

necessária uma adaptação quando criança. Assim, o desenvolvimento de uma boa

técnica integrada a uma rápida capacidade de tomada de decisão, é fundamental

para a otimização do desempenho e, se esses fatores não forem bem explorados

nas fases iniciais de preparação, podem comprometer resultados futuros

(BARBANTI, 2005; MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005; RÉ & BARBANTI,

2006; WEINECK, 2000; WILLIAMS & HODGES, 2005). Segundo REILLY, BANGSBO

e FRANKS (2000) e GEMSER-ELFERINK, VISSCHER, LEMMINK e MULDER

(2004), a ênfase do treinamento com crianças e adolescentes, deveria ser dada em

habilidades técnicas e/ou táticas.

No futsal, uma grande proporção do treinamento é determinada pelo

técnico, tanto em relação ao tempo total como em relação às habilidades que serão

treinadas. Como resultado, o tempo absoluto de treinamento pode ter mais ou menos

influência no desempenho atingido. Em outras palavras, uma porcentagem

significativa da prática pode ser utilizada para o desenvolvimento de uma habilidade
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comum da equipe, não necessariamente o treinamento da habilidade que iria

beneficiar cada um individualmente. Outro aspecto que dificulta o entendimento da

interferência do tempo de prática no desempenho é o fato de as crianças jogarem

futebol constantemente em seus momentos de lazer; apesar de tal prática não se

caracterizar como um treinamento formal, possivelmente é um fator importante para

o bom desempenho na modalidade.

Provavelmente, a participação de crianças em competições, sem a devida

condição física e psicológica, pode causar sérios prejuízos à sua formação, ainda

que apresentem um bom desempenho. De modo geral, a literatura esportiva propõe

que a idade média de doze anos é a mais adequada para a participação em

competições e início da especialização do treinamento (GALLAHUE & OZMUN,

1995; GRECO, 1997; PASSER, 1986; ROBERTS & TREASURE, 1992; TANI,

MANOEL, KOKUBUM & PROENÇA, 1988; WEINECK, 1999). Outros autores

(BORGES, 1990; DE ROSE JR., 1984; LEGLISE, 1996; RODRIGUES & BARBANTI,

1994) ressaltam a importância de características físicas e psicológicas individuais,

não estabelecendo idades cronológicas específicas, e sim a dependência dessas

características.

O stress, entre os vários aspectos psicológicos existentes na competição

infantil é, provavelmente, um dos mais marcantes e talvez a principal justificativa para

críticas negativas daqueles que combatem a competição infantil. RÉ, CAPECE e DE

ROSE JR. (2002), em estudo realizado com 144 adolescentes entre 14 e 18 anos,

praticantes de futebol, identificaram uma predominância significativa de situações

causadoras de stress em fatores diretamente relacionados às competições. No

entanto, DE ROSE JR. (1995) destacou que ainda existem muitas controvérsias nos

estudos relacionados à ansiedade competitiva no que diz respeito a uma possível

relação entre participação em competições regulares e suas implicações no

comportamento psicológico, assim como no desenvolvimento geral dos envolvidos.

De acordo com RÉ, DE ROSE JR. e BÖHME (2004), é plausível a hipótese de que o

desempenho físico, técnico e tático em situação real de competição exerça influência

em aspectos psicológicos e seja por eles influenciado. Portanto, o nível de

desempenho do atleta, diretamente influenciado por experiências anteriores,

motivação, autoconfiança e outros fatores, pode interferir de maneira decisiva nas
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situações causadoras de stress e na maneira de lidar com esse, independentemente

do nível competitivo.

Ao analisar-se os potenciais riscos envolvidos na competição infantil,

poderia ser argumentado que ela é desaconselhável para crianças. No entanto, não

se deve partir de tal premissa e sim considerá-la como parte integrante do processo

de formação esportiva, tendo, porém o cuidado de verificar sua interferência no

desenvolvimento das crianças. A partir desse entendimento, a estrutura competitiva

pode ser melhor equalizada, indo de encontro às reais necessidades das crianças

nessa etapa que pode ser considerada determinante para o sucesso futuro.

Sem dúvida, a busca pela vitória é inerente à competição. Somando essa

necessidade de vitórias com uma cultura de visão imediatista, particularmente

presente no futebol/futsal, o resultado é uma ênfase excessiva na importância das

vitórias desde idades iniciais, atribuindo assim um grande peso ao desempenho

atual. Isso faz com que sejam consideradas talentosas, as crianças que se destacam

no momento, tornando o processo de formação altamente dependente do

desempenho quando criança, com objetivos em curto prazo, sem considerar que o

talento é um processo dinâmico, onde, além da interação entre diversos fatores,

também podem ocorrer mudanças nesses fatores (ABBOTT, BUTTON, PEPPING &

COLLINS, 2005; MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005). Portanto, muitas

vezes, a identificação e seleção de talentos acontecem em um momento de

instabilidade das variáveis que compõem o desempenho (ABBOTT & COLLINS,

2004; MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005; SMITH, 2003), principalmente

quando consideradas as diferentes velocidades de maturação biológica e suas

possíveis interferências nesse processo.

Diante da imprecisão constantemente notada, tanto na teoria como na

prática, dos processos de identificação e seleção de talentos esportivos em geral, e

especificamente no futsal, pode ser admitido que o ideal fosse buscar meios que

favorecessem uma melhorar promoção (processo de treino) de potenciais talentos

(ABBOTT & COLLINS, 2002; TRANCKLE & CUSHION, 2006). Daí a necessidade de

um melhor entendimento das variáveis que interferem no processo de formação

esportiva, entre outros fatores, proporcionando ferramentas úteis para o controle do

treinamento. De acordo com BLOOM (1985), mais importante do que buscar uma
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definição e identificação do talento, seria mais produtivo pesquisar as interações

dinâmicas entre os indivíduos e as oportunidades de desenvolvimento, tendo o foco

voltado para o longo prazo.

Diversos estudos apontam para o fato de que, em diversas modalidades

esportivas, o sucesso dos meninos, especialmente durante a puberdade, está

relacionado com a maturação física precoce (HANSEN, KLAUSEN, BANGSBO &

MÜLLER, 1999; JONES, HITCHEN, STRATTON, 2000; MALINA, 1994; MALINA,

BOUCHARD & BAR-OR, 2004; MALINA, PENA REYES, EISENMANN, HORTA,

RODRIGUES & MILLER, 2000; PHILIPPAERTS, VAEYENS, JANSSENS,

RENTERGHEM, MATTHYS, CRAEN, BOURGOIS, VRIJENS, BEUNEN & MALINA,

2006). Essa precocidade influi na estatura e na quantidade de massa muscular que

os meninos apresentam durante a adolescência e podem facilitar o desempenho em

situação real de jogo, principalmente quando somadas a uma vantagem relativa na

idade (MUSCH & GRONDIN, 2001; SMITH, 2003; VAEYENS, PHILIPPAERTS &

MALINA, 2005). Como esses fatores exercem influência direta na identificação

subjetiva do talento (HELSEN, HODGES, VAN WINCKEL & STARKES, 2000;

SMITH, 2003; MUSCH & GRONDIN, 2001), a opinião do técnico tem um papel

relevante, dada sua responsabilidade, não apenas pelas características do

treinamento, com também pela exclusão/manutenção de determinado indivíduo na

equipe. Tendo em vista o aspecto transitório dessas características em função do

processo de desenvolvimento humano (BÖHME, 2000), a predição do desempenho

de futuros atletas com base em medidas de crescimento e composição corporal não

parece ser confiável. Por isso, é necessário um melhor entendimento de sua

interferência em situação real de jogo, uma vez que, na prática, esse momento é

decisivo para o futuro do jovem no esporte.

2.3.2 Exigências motoras durante o jogo

Durante uma partida de futsal, os esforços intensos realizados por curto

período de tempo e a alternância com períodos de baixa intensidade (ARAÚJO,

ANDRADE, FIGUEIRA JÚNIOR, & FERREIRA, 1996; MEDINA, SALILLAS, VIRÓN &

MARQUETA, 2002) indicam que a demanda metabólica seja suprida pelos três
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sistemas energéticos (aeróbio, anaeróbio lático e anaeróbio alático). Os diferentes

tipos de deslocamento, com grandes acelerações, desacelerações, mudanças de

direção, chutes, passes, fintas, desarmes, saltos, etc. provavelmente proporcionam

uma adaptação neuro-muscular significativa, favorecendo a potência e a agilidade.

Devido ao pequeno espaço de jogo, essas capacidades podem ser consideradas

decisivas para o resultado de uma partida (SANTOS FILHO, 1998; BELLO JR.,

1998).

Em estudo com atletas adultos de futsal espanhóis (MOLINUEVO &

ORTEGA, 1989), foi observado um elevado valor nas variáveis de força de membros

inferiores, força abdominal e agilidade, seguido por também elevados valores de

VO2máximo (60,7ml.kg-1.min-1). PALMA (1995) encontrou valores de freqüência

cardíaca de 187±5 bpm, com 25% da distância percorrida em velocidade supra

limiar. ARAÚJO, ANDRADE e FIGUEIRA JR. (1995) analisaram o perfil de aptidão

física – VO2máx., força de preensão manual, salto vertical e horizontal, força

abdominal, e agilidade (shuttle run) – de 22 atletas de futsal adultos, de acordo com a

posição tática de jogo, não encontrando diferenças estatisticamente significantes

entre as posições, o que demonstra uma homogeneidade entre os praticantes dessa

modalidade em relação aos níveis de aptidão física. As posições ocupadas pelos

jogadores são apenas representações teóricas, pois o rodízio constante obriga a

passagem em todas as funções táticas, e conseqüentemente, impõe exigências

físicas semelhantes. Possivelmente, as diferenças no desempenho estão associadas

a aspectos técnicos.

Em relação às intensidades de esforço estimadas por meio da freqüência

cardíaca (FC), MEDINA, SALILLAS, VIRÓN e MARQUETA (2002) realizaram estudo

com 33 jogadores de futsal, sendo 14 profissionais e 19 não profissionais; foram

medidas as freqüências cardíacas máximas, através de testes em esteira rolante e o

comportamento da mesma em situação real de jogo. A FC média de jogo foi de

165±10 bpm, sem diferenças significantes entre os níveis competitivos. Vale ressaltar

que a dispersão dos valores em relação à média de cada atleta por jogo foi elevada,

apresentando uma amplitude de 141 a 181 bpm. Somando-se o tempo de jogo em

que os atletas estiveram com FCs entre 150-190 bpm, foi obtida uma média de
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86,1% para os profissionais e 75,1% para os não profissionais. De modo geral, os

profissionais tiveram uma recuperação (diminuição) de FC pós-esforço mais

acentuada do que os não profissionais. Com base nos valores relativamente

elevados de FC e tempo em que os atletas permaneceram com esses valores, os

autores concluíram que o futsal tem um elevado componente anaeróbio, requisitando

entre 85-90% da FC máxima medida em laboratório, chegando, em algumas

situações, a ultrapassar os valores máximos de laboratório. Ainda segundo os

mesmos autores, o componente aeróbio teria uma participação importante durante as

pausas de jogo, contribuindo na recuperação dos esforços e permitindo ao jogador

manter-se em níveis elevados de desempenho anaeróbio por um maior intervalo de

tempo.

MaCLAREN, DAVIDS, ISOKAWA, MELLOR e REILLY (1988), em estudo

realizado com jogadores de futsal de Liverpool (“4-a-side soccer”) encontraram uma

concentração de lactato após o jogo variando entre 3,1 a 7,3mM, com média de

5,50mM e uma intensidade relativa de 82% do VO2máx.. Essa intensidade

relativamente alta de exercício é coerente com a hipótese de alta requisição de

metabolismo anaeróbio durante os jogos. Nesse estudo, a comparação entre

jogadores de diferentes níveis competitivos em diferentes jogos, não detectou

diferenças significantes em relação à freqüência cardíaca e consumo de oxigênio,

levando os autores a concluir que diferenças qualitativas no padrão de esforço

devem ser feitas por meio de análise dos movimentos.

MORENO (2001), através de estatística de jogo no futsal espanhol adulto,

reportou que os jogadores de linha percorrem, em média, 6 km durante uma partida,

sendo que 11% dessa distância foi realizada caminhando lentamente (0 a 1 m/s),

46% trotando (1 a 3 m/s), 26% correndo (3 a 5 m/s), 15% correndo velozmente (5 a 7

m/s) e 2% em velocidades superiores a 7 m/s. Considerando essa mesma faixa de

velocidades, a distância total percorrida com condução de bola foi de 15m em

velocidades superiores a 7 m/s, 57m entre 5 e 7 m/s, 152m entre 3 e 5 m/s, 147m

entre 1 e 3 m/s e 26m abaixo de 1 m/s. Calculando as diferenças, dos 6 km

percorridos durante o jogo, 400m são percorridos com a bola e 5600m sem a posse

de bola. Devido ao pequeno espaço de jogo, existe a necessidade de movimentação

constante dos atletas sem a posse de bola para que sejam “criados” espaços. Apesar

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


24

de importante do ponto de vista da quantificação do esforço exigido durante os jogos,

este estudo não verificou relações entre as medidas de velocidade obtidas e

variáveis técnicas. Por exemplo, apesar de apenas 15m terem sido percorridos com

posse de bola e velocidades muito elevadas (superiores a 7 m/s), não se sabe se

essas foram as situações de maior importância para o resultado do jogo. Se melhor

compreendida tal questão, seria possível elaborar testes e métodos de treinamento

com maior validade ecológica. MEDINA et al. (2002) afirmaram, de modo subjetivo,

que a maioria das ações determinantes no jogo de futsal, as quais definem o

resultado de uma partida, são resultados de esforços não superiores a 5s, realizados

na maior velocidade e intensidade possíveis.

A capacidade elevada de aceleração de corrida muitas vezes possibilita ao

jogador obter a posse de bola ou evitar que o oponente o faça. No futebol, alguns

estudos têm encontrado vantagens favoráveis aos jogadores de níveis competitivos

superiores, quando comparados a outros de menor escalão, em testes de velocidade

de 5 a 40m (SHEPHARD, 1999). Porém, a simples comparação de diferentes níveis

competitivos não permite concluir que a velocidade seja um fator discriminante para o

desempenho no futsal, uma vez que, nos jogos, a mesma é determinada por uma

interação de fatores físicos, fisiológicos, perceptivos, táticos e da própria habilidade

técnica. Em outras palavras, a velocidade em situação real de jogo é algo muito mais

complexo do que uma simples corrida entre dois pontos no menor tempo possível.

Acompanhando uma tendência do futebol mundial, o futsal evoluiu em

movimentação e, cada vez mais, o preparo físico vem se destacando. Claramente, a

condição física do atleta é um fator fundamental para o sucesso. Entretanto, em

estudos realizados no futsal, TOURINHO FILHO (2001) verificou uma evolução da

força rápida e da agilidade no decorrer de um campeonato, mas não foi possível

relacionar tal melhora com o desempenho em situação real de jogo, avaliado através

de scout técnico. RÉ, TEIXEIRA, MASSA e BÖHME (2003), não observaram

diferenças significantes em adolescentes entre 15 e 16 anos de idade de diferentes

níveis competitivos, em características antropométricas (peso e estatura) e testes

indicativos de agilidade (shuttle run) e potência muscular (salto horizontal),

concluindo que variáveis de desempenho motor, medidas de forma não específica à
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modalidade, não são capazes de identificar os melhores jogadores, e nem mesmo

diferenciar aqueles de diferentes níveis competitivos.

Corroborando essa perspectiva, SILVA, FIGUEIREDO, RELVAS e

MALINA (2004), realizaram um estudo com 29 jogadores de futebol (16,1±0,5 anos

de idade) de uma mesma equipe, divididos entre titulares e reservas. Foram

coletadas medidas antropométricas necessárias para estimar o somatotipo de Heath-

Carter, testes de aptidão física (resistência aeróbia, corrida de 25m, saltos horizontal

e vertical, suspensão na barra e flexões de braço no solo) e dois testes de

habilidades específicas do futebol – o passe e o drible. Utilizando o somatotipo como

variável independente, não foi possível predizer a condição do jogador (titular ou

reserva). Só foram encontradas diferenças significantes entre titulares e reservas no

testes de habilidade específica de passe e na distância percorrida nos testes de

resistência aeróbia. Os autores concluíram que uma combinação da condição física,

habilidade específica e fatores psicológicos influenciam diretamente o desempenho

do jogador. Entretanto, essa combinação não se mantém fixa para todos os

indivíduos. Talvez se fossem utilizados outros grupos para a comparação, os

resultados encontrados seriam diferentes, indicando que, apesar de comumente

utilizado, esse delineamento apresenta sérias limitações. Além disso, existe a

necessidade de aplicação do treinamento de acordo com características individuais

(REILLY, 2005) e, nesse sentido, a comparação de valores médios entre grupos não

traria contribuições importantes.

Ainda explorando as comparações entre diferentes níveis competitivos,

SANTOS (1999) não encontrou diferenças significantes no VO2máx., limiar anaeróbio,

salto horizontal, massa corporal, estatura e porcentagem de gordura corporal, em

equipes de adultos portugueses que disputavam campeonatos locais de futebol em

quatro divisões de categorias (1a. a 4a. divisões). FRANKS et al. (1999), realizaram

um estudo com 66 jogadores de futebol ingleses de nível internacional, categoria

sub-16, e acompanharam seu desenvolvimento, identificando aqueles que assinaram

contratos profissionais. Na comparação entre os grupos, não foi possível discriminar

os jogadores com base em características antropométricas (estatura, peso corporal e

dobras cutâneas), VO2máx. e velocidade de corrida (15m, 40m). BANGSBO (1994),

em estudo com jogadores dinamarqueses de elite, não verificou diferenças no
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VO2máx. de atletas de diferentes níveis competitivos. MOLINA (1996), em estudo com

adultos praticantes de futsal de diferentes níveis competitivos, não encontrou

relações significantes entre o acúmulo de lactato sangüíneo e o desempenho (scout

técnico) durante uma partida.

Em estudo realizado com jogadores da seleção brasileira de futebol adulto

(GOMES, MONTEIRO, SANTOS, MACIEL & SOARES, 1995), campeã mundial em

1994, não foram localizadas diferenças estatisticamente significantes entre as

diferentes posições de jogo (goleiros, defensores, meio campistas e atacantes) nos

valores de VO2máx., limiar anaeróbio, pico de potência anaeróbia (Wingate, dados

reportados a cada 2 segundos) e massa isenta de gordura. Sem dúvida, existem

diferenças individuais no desempenho de jogo, porém essas diferenças não foram

detectadas nas variáveis fisiológicas e morfológicas mensuradas, fortalecendo a

hipótese de que as habilidades motoras específicas são determinantes para o

desempenho em situação real de jogo.

Em contrapartida, REILLY et al. (2000) realizaram diversos testes com

adolescentes ingleses de 16 anos de idade, e ficou evidenciado que alguns dos

fatores de maior diferenciação entre os grupos eram uma melhor agilidade e

velocidade de corrida em favor do grupo de elite. RAVEN, GETTMAN, POLLOCK e

COOPER (1976) reportaram que o teste de agilidade distinguiu os jogadores de

futebol profissional da população normal melhor do que qualquer outro teste de força,

potência e flexibilidade. GARGANTA, MAIA e PINTO (1993) realizaram estudos com

23 jogadores de futebol da equipe nacional portuguesa, com idade média de 16

anos. Os testes de aptidão física realizados foram a corrida com mudança de direção

e saltos verticais. Os jogadores de elite foram melhores em todos os testes, quando

comparados com um grupo de jogadores regionais.

PANFIL, NAGLAK, BOBER e ZATON (1997) também identificaram melhor

desempenho em adolescentes de 16 anos, considerados de elite nos testes de

corridas e saltos. Em estudos com jogadores de futebol profissionais e amadores,

FAINA, GALLOZI, LUPO, COLLI, SASSI e MARINI (1988) realizaram testes que

estimavam o VO2máx., força explosiva e força isométrica de membros inferiores.

Somente os testes de força explosiva (saltos) diferenciaram significantemente os

grupos, com melhor desempenho dos profissionais. GISSIS, PAPADOPOULOS,
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KALAPOTHARAKOS, SOTIROPOULOS, KOMSIS, MANOLOPOULOS (2006),

comparando 54 jogadores de futebol adolescentes (M = 16 anos de idade), divididos

em três diferentes níveis competitivos, encontraram diferenças estatisticamente

significante, a favor dos jogadores considerados de elite em testes de força máxima

isométrica de extensão do joelho, salto vertical, rotações máximas por minuto em

bicicleta estacionária (sem sobrecarga) e velocidade nos 10m de corrida retilínea,

concluindo que jogadores de elite podem ser distinguidos de outros de níveis

inferiores por meio de testes de força e velocidade. Essa conclusão é altamente

questionável, pois, apesar de potencialmente importantes, as medidas utilizadas no

estudo não são específicas para o desempenho na modalidade.

Os resultados contraditórios desses estudos não permitem inferir, tanto no

futebol quanto no futsal, que em atletas treinados, capacidades fisiológicas e

características antropométricas sejam aspectos discriminantes na obtenção do

sucesso. Na realidade, muitas vezes os padrões técnicos e táticos decidem uma

partida, mas a maioria dos estudos focaliza sua atenção em aspectos fisiológicos

(PEARSON, NAUGHTON, & TORODE, 2006) É notório que a capacidade física

exerce um papel fundamental no sucesso esportivo, porém, em indivíduos treinados,

parece existir um equilíbrio nesse aspecto e possivelmente outros fatores diferenciem

de maneira mais eficaz os melhores jogadores. Mas, a simples comparação entre

indivíduos, independentemente do nível competitivo, não é suficiente para entender a

importância de determinada variável no jogo. Em outras palavras, o fato de existir

diferença, por exemplo, na capacidade de consumo de O2, não permite inferir que

essa variável seja (ou não) determinante para o desempenho em situação real.

Por isso, é crescente a preocupação com a validade ecológica dos testes.

Nesse sentido, HELGERUD, ENGEN, WISLOFF, e HOFF (2001) investigaram o

efeito do treinamento aeróbio no desempenho em jogo de futebol e em testes de

habilidades motoras específicas. Dezenove jogadores (18,1±0,8 anos de idade),

foram randomicamente divididos em grupo de treino (n = 9) e grupo controle (n = 10).

O treinamento aeróbio consistia de uma corrida intervalada, com 4 séries de 4

minutos entre 90-95% da FC máxima, intercalada com 3 minutos de trote lento, duas

vezes por semana, durante 8 semanas. No grupo de treino, houve evolução nos

valores médios do VO2máx. de 58,1 para 64,3 ml.kg-1.min-1 (p<0,01), do limiar
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anaeróbio de 47,8 para 55,4 ml.kg-1.min-1 (p<0,01) e um aumento de 6,7% na

economia de corrida (p<0,05).

Nos parâmetros de jogo, houve um aumento de 20% na distância total

percorrida (p<0,01), o número de sprints aumentou em 100% (p<0,01), o número de

envolvimentos com a bola aumentou 24% (p<0,05) e a intensidade média de FC

durante o jogo aumentou de 82,7 para 85,6% da FC máxima. Não foram relatadas

diferenças estatisticamente significantes no testes de salto vertical, força (1 RM no

“supino” e no agachamento), velocidade (corrida 40m), chute sem precisão

(velocidade máxima de saída da bola) e chute com precisão, no qual foram

colocadas 10 bolas a 16m de distância de um gol (alvo), dividido em zonas, com

diferentes valores de pontuação. O objetivo era fazer a maior pontuação possível,

durante 1 minuto. No grupo controle, não houve alteração estatisticamente

significante em nenhum dos parâmetros avaliados. Os autores concluíram que o

aumento na resistência aeróbia melhorou o desempenho no jogo através de uma

maior distância percorrida, aumento da intensidade dos esforços e do número de

sprints e envolvimentos com a bola, não apresentando nenhuma influência negativa

nos testes de salto vertical, força, velocidade e chutes de velocidade máxima e de

precisão. Apesar da importante relação demonstrada entre o tratamento experimental

e o desempenho em situação real, não foram investigados parâmetros técnicos e

táticos em situação de jogo, fato que limita um melhor entendimento das relações

entre os parâmetros fisiológicos avaliados e o desempenho no jogo.

Tendo o foco voltado a essa questão, CHAMARI, HACHANA, KAOUECH,

JEDDI, CHAMARI e WISLOFF (2005), verificaram a relação entre um teste de

condução de bola, denominado teste de Hoff (FIGURA 1) e medidas do VO2máx.

obtidas em laboratório. Esse estudo foi realizado com 18 jogadores (14±0,4 anos de

idade) de futebol com freqüência de 6 treinos por semana em um clube filiado à

Federação Inglesa de futebol. Além dessas sessões de treino, foram adicionadas

mais 2 sessões, durante 8 semanas. Em uma das sessões adicionais, eram

realizadas 4 séries com o mesmo método proposto no teste de Hoff (FIGURA 1) e 4

minutos de descanso ativo entre as séries. A FC era controlada para atingir 90-95%

da FC máxima, medida no pré-teste em esteira ergométrica, nos períodos de alta

intensidade e 60-65% dessa FC máxima nos períodos de descanso ativo. Na outra
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sessão adicional, era realizado um jogo adaptado em um espaço de 20m2,

priorizando uma grande quantidade de passes. O mesmo controle de tempo foi

adotado, ou seja, 4 minutos de jogo e 4 minutos de descanso ativo. Como esperado,

não foi possível controlar os valores de FC nos mesmos moldes da atividade anterior,

dada a imprevisibilidade do jogo. Entre os resultados encontrados no pós-teste,

houve uma evolução nos valores de VO2máx. e no teste de Hoff. Utilizando a análise

de regressão múltipla backward, o VO2máx. foi a variável com maior variância comum

com a distância percorrida no teste de Hoff (R2 ajustado = 0,44).

FIGURA 1 – Percurso da tarefa de corrida com condução de bola, denominado teste

de Hoff.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


30

O circuito apresentado na FIGURA 1 possui 35m de largura, 55m de

comprimento do lado direito e 51,5m do lado esquerdo. A distância do cone 7 até a

passagem 8 deve ser realizada com corrida de costas. Há três cordas (30-35 cm de

altura do solo) e 22 cones (sendo 2 para a passagem da corrida de costas e 2 na

linha de saída). Distância total por volta: 290m; corda 3 até o cone 1: 30,5m. A

distância separando os cones 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é de 25,5m. O objetivo do teste é

percorrer a maior distância possível em 10 minutos.

Ao interpretar os resultados de CHAMARI et al. (2005), dois pontos

merecem maior atenção. O primeiro seria o valor de R2 = 0,44, que apesar de os

autores terem reportado como elevado, não permite predizer o valor de VO2máx. com

base na corrida com condução de bola (teste de Hoff), o que deixa claro a

interferência de habilidades motoras específicas, não relacionadas ao consumo de

O2. O segundo questionamento seria que, como em uma das sessões de

treinamento foi realizado o próprio teste, seria esperado que os sujeitos melhorassem

o desempenho no mesmo após 8 semanas, entre outros fatores, pela familiarização

com o teste. Além disso, o próprio teste de Hoff exige resistência aeróbia, sendo

plausível a hipótese de o teste ter proporcionado um aumento no VO2máx., ao invés

de o aumento no VO2máx. ter proporcionado uma evolução do desempenho no teste.

Não obstante, o estudo indica uma relação importante entre a capacidade de

consumo de O2 e a capacidade de conduzir a bola velozmente, mas não é possível

responder à questão central das relações entre essas medidas e o desempenho em

situação real de jogo.

Outro aspecto que chama atenção no estudo de CHAMARI et al. (2005),

foi a utilização de uma tarefa (FIGURA 1) que fazia parte de seu protocolo

experimental, não sendo utilizado um teste já descrito na literatura científica. Assim

como em outras pesquisas (VANDERFORD et al. 2004; HELGERUD et al., 2001;

REILLY et al., 2000), a preocupação central é com o resultado obtido na tarefa

proposta e sua relação com outras variáveis de interesse. Evidentemente, as tarefas

foram muito bem padronizados, mas não tinham a proposta de serem aplicados em

larga escala, como medida e avaliação de determinada habilidade.

Em contrapartida, os testes propostos em larga escala (KIRKENDALL,

GRUBER, JOHNSON, 1987; MATHEWS, 1980; SAFRIT, 1995; STRAND & WILSON,
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1993; TRITSCHLER, 2003), apesar de validados cientificamente, carecem de maior

validade ecológica, pois abordam características gerais de desempenho. Ainda que

algumas publicações tragam testes específicos para modalidades esportivas,

incluindo o futebol (KIRKENDALL et al., 1987; NETTLETON & BRIGGS, 1980;

ZELENKA, SELIGER & ONDREJ, 1967), não são reportadas possíveis relações com

a situação real de jogo, o que permite um questionamento quanto a sua validade

ecológica.

Segundo SVENSSON e DRUST (2005), os testes de campo devem ser

específicos para o esporte e, portanto, ter uma elevada relação com a situação real

de jogo, permitindo assim um maior controle do processo de treinamento. No

entanto, devido à complexidade de fatores e combinações presentes em um jogo,

não é possível predizer o desempenho real do sujeito com base no resultado de um

único teste, por maior que seja sua validade ecológica. Desse modo, é necessário

considerar a relação de determinado teste com o desempenho do mesmo

fundamento no jogo, por exemplo, um teste de chute com os chutes reais no jogo, e

assim por diante. Mais uma vez, é importante deixar claro que nenhum teste será

capaz de predizer o desempenho global, daí a importância das relações entre

fundamentos específicos e do entendimento dos diferentes aspectos presentes no

jogo, em diferentes níveis competitivos e faixas etárias. De acordo com REILLY e

GILBOURNE (2003), a análise do jogo é uma ferramenta promissora para estudos

futuros, justamente porque gera conhecimento aplicado, possibilitando um maior

entendimento das variáveis identificadas como importantes em determinada

modalidade. No caso do futsal, a combinação entre a agilidade e a condução de bola

e os chutes (incluindo sua derivação em forma de passes) podem ser considerados

fatores relevantes para análise do jogo, dada sua relevância para o desempenho

(RÉ, 2005; RÉ & BÖHME, 2005).

2.3.3 Agilidade e desempenho no futsal

A agilidade, definida como a capacidade de mudar rapidamente a direção

de deslocamento do corpo, é dependente de uma combinação de fatores como a

velocidade, potência, força, equilíbrio dinâmico e coordenação (WILMORE, 1982;
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BLOOMFIELD, ACKLAND & ELLIOTT, 1994); interfere no desempenho em diversas

modalidades, coletivas e individuais, relacionando-se diretamente com as habilidades

esportivas (BARBANTI, 1996; PATE, SLENTZ & CATZ, 1989; SVENSSON &

DRUST, 2005).

Especificamente no futebol/futsal, a capacidade de execução de

movimentos em alta velocidade tem impacto direto no desempenho do jogador.

Durante uma partida, os movimentos velozes podem ser caracterizados entre

aqueles que requerem máxima velocidade, aceleração e mudança de direção. O

grau de relação dessas capacidades ainda não está claramente estabelecido, uma

vez que diversos estudos têm encontrado uma pequena correlação entre a

velocidade e a agilidade (BUTTIFANT, GRAHAM & CROSS, 1999; LITTLE &

WILLIAMS, 2004; MAYHEW, PIPER, SCHWEGLER & BALL, 1989; YOUNG,

McDOWELL & SCARLETT, 2001). Evidentemente, um melhor entendimento das

relações entre essas capacidades é fundamental para a otimização do treinamento.

Em estudo realizado por LITTLE e WILLIAMS (2004), 35 jogadores de

futebol profissionais foram avaliados em testes de corrida de 10m com saída

estacionária (aceleração), corrida de 30m com saída lançada (velocidade) e agilidade

(corrida em “T”). Os respectivos tempos registrados foram 1,87±0,08s, 3,58±0,15s e

6,87±0,197s. Os coeficientes de determinação obtidos foram de 19% entre a

aceleração e máxima velocidade (r = 0,44), 30% entre a aceleração e agilidade (r =

0,55) e 12% entre a máxima velocidade e agilidade (r = 0,34). Em conjunto,

utilizando-se da análise de regressão linear múltipla, os resultados dos testes de

aceleração e velocidade explicaram 32% da variância nos testes de agilidade.

Em estudo realizado com 268 jovens atletas masculinos de diferentes

modalidades esportivas (RÉ et al., 2005), contribuíram de modo estatisticamente

significante na explicação da variabilidade da agilidade (teste de SEMO), o salto

horizontal e a velocidade (corrida de 30m). Isoladamente, o salto horizontal

apresentou um coeficiente de determinação 40% e, em conjunto com a velocidade, o

mesmo aumentou para 46%. Baseado nos pequenos coeficientes de determinação

reportados nesses estudos, parece que a aceleração, a velocidade máxima e a

agilidade são qualidades relativamente específicas. Tal especificidade pode estar
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relacionada a diferenças nas requisições de controle motor e, conseqüentemente,

nos padrões intra e inter musculares de contração.

Considerando ainda a relação entre a agilidade e componentes técnicos

do jogo de futsal, como a condução de bola, os resultados são semelhantes,

indicando um elevado fator de especificidade. RÉ, SILVA E BÖHME (2004),

aplicaram testes de corrida com mudança de direção sem condução de bola (SB) e

com condução de bola (CB) em 24 jogadores adolescentes (15,1±0,85 anos de

idade) de futsal que disputavam campeonatos de 1a. divisão sub-15 e sub-17. O

coeficiente de correlação entre os dois testes foi de 0,44 (R2 = 19,7%), indicando que

ambas as habilidades são relativamente independentes, ou seja, o fato de o jogador

ter um excelente desempenho em testes de agilidade sem a bola não permite inferir

que o mesmo consiga reverter essa vantagem quando é necessário manter o

domínio da bola, característica fundamental para o sucesso do jogador de futsal.

Nesse mesmo estudo, foi verificado o índice de equivalência entre um ranking

subjetivo (RS) elaborado pelo técnico das equipes e a classificação obtida nos testes

com bola e sem bola. Os pequenos índices de equivalência entre o RS e o

desempenho em ambos os testes (46% entre o RS e o teste sem bola; 63% entre o

RS e o teste com bola) indicam que a interação com outros fatores como, por

exemplo, mecanismos perceptivos e decisórios, exercem influência no desempenho

e limitam o poder de predição de testes realizados em situação fechada.

Assim, um procedimento específico, que leve em consideração a

habilidade de condução de bola, bem como a interação com outros fatores de jogo,

deveria ser utilizado na avaliação e treinamento da agilidade no futsal/futebol, uma

vez que o treinamento da agilidade, de modo genérico, não específico à modalidade,

não parece conduzir a resultados satisfatórios em adolescentes e adultos. CAICEDO,

MATSUDO e MATSUDO (1993), com base na elevada correlação entre testes de

agilidade com condução de bola e precisão de passes em situação real de jogo,

argumentaram que testes de agilidade com condução de bola teriam elevada

especificidade na mensuração do desempenho, em atletas de futebol. Apesar de ser

aceito que os jogadores de futsal devem ser muito ágeis, as informações são

insuficientes para determinar se medidas gerais de agilidade são úteis na

identificação dos melhores jogadores. CHELLADURAI e YUHASZ (1977) observaram
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que a mudança de direção com estímulo simples respondeu com apenas 31% de

variância comum com uma tarefa mais complexa, onde o tempo e localização do

estímulo não eram conhecidos. Isso significa que a condição de reagir a um estímulo

provocado pelo oponente, ou controlar a bola, pode ser diferente da condição medida

em um simples teste de agilidade.

Todos esses estudos permitem inferir que a agilidade, apesar de

importante para o desempenho em diversas modalidades esportivas, deve ser

reconhecida como específica para determinada modalidade. Isoladamente, a

agilidade seria uma medida geral de desempenho, quando comparada a situações

em que existe a necessidade de sua interação com outros elementos. Portanto, na

tentativa de entender melhor a importância da agilidade e de outros fundamentos

técnicos no futsal, parece conveniente considerar a especificidade da modalidade.

Para isso, torna-se fundamental a quantificação de parâmetros presentes na situação

real de jogo, entre os quais se destacam o domínio de bola, o passe e o chute.

2.3.4 Biomecânica do chute

O chute é uma das habilidades do futsal mais estudadas e decisivas para

o resultado final de uma partida. Por esse motivo, no presente estudo, optou-se por

realizar uma revisão dos estudos relacionados a esse fundamento. Embora existam

muitos tipos de chute, a variável mais reportada na literatura é o chute de velocidade

máxima em uma bola estacionária (LEES & NOLAN, 1998). Apesar de importante

para o entendimento de suas características e da efetividade mecânica durante a

execução, ainda são necessárias investigações relacionadas à aplicação das

medidas em situação real de jogo, onde, entre outros fatores, na maioria das vezes,

a bola não se encontra de modo estacionário. A geração desse conhecimento pode

facilitar o processo de formação de jogadores, assim como o treinamento de atletas

adultos, proporcionando aos professores uma maneira de intervir e estruturar a

prática do fundamento (DAVIDS, LEES & BURWITZ, 2000).

Em termos de lateralidade corporal, o chute é uma habilidade assimétrica

(TEIXEIRA, CHAVES, SILVA, & CARVALHO, 1998) e parecem existir sinais de

ruptura entre velocidade e precisão (TEIXEIRA, 1999; LEES & NOLAN, 1998). Em
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média, a velocidade da bola atinge 80% do máximo quando é requisitado precisão

(LEES, 2001).

O efeito do ângulo de aproximação na velocidade de saída da bola após o

chute, foi examinado por ISOKAWA e LEES (1988), que concluíram que o ângulo

ideal varia entre 30 e 45º . Já em relação às velocidades de aproximação, OPAVSKY

(1988) encontrou velocidades de saída da bola de 23,5 m.s-1, em chute estacionário,

e de 30,8 m.s-1, em chutes com distância de aproximação da bola entre 5 e 8 passos

(±4m). O pico de força no pé de apoio coincide com o balanço descendente do

membro inferior (MI) de chute e ocorre de 0,08 a 0,12 s antes do impacto (RODANO,

COVA & VIGANO 1988).

Durante a realização do chute, os movimentos ocorrem no plano frontal,

sagital e longitudinal. Portanto, para uma descrição cinemática adequada do chute, é

necessária a utilização de uma análise tridimensional (LEES & NOLAN, 1998).

RODANO e TAVANA (1993) realizaram um estudo com análise tridimensional,

utilizando um sistema opto-eletrônico com freqüência de aquisição de imagens de

100Hz. Não houve discrepância entre medidas tri e bidimensionais para velocidade

dos segmentos, mas houve grande discrepância para medidas de variação angular.

Vale destacar que foi utilizado o chute de “peito” de pé, e isso exige uma

aproximação fora do eixo de deslocamento da bola. Daí o provável motivo para as

diferenças nas medidas de variação angular. Provavelmente, se fosse realizado o

chute com a ponta do pé, onde a aproximação da bola é alinhada com sua direção

de deslocamento para o alvo do chute, as discrepâncias seriam menores. Ainda

assim, esse estudo alerta para riscos da análise bidimensional nas medidas de

variação angular.

Em estudo realizado por SORENSEN, ANDERSEN e KRISTENSEN

(2004) com seis jogadores de futebol adultos, foram comparados os chutes com a

ponta do pé e o chute com o dorso do pé. Não foi permitida uma corrida de

aproximação, ou seja, o pé de apoio permaneceu fixo no chão, posicionado de

acordo com a livre escolha dos sujeitos. Cada indivíduo realizou quarenta chutes,

divididos em 4 grupos de 5 chutes com o dorso do pé (I1 a I4) e 4 grupos de 5 chutes

com a ponta do pé (T1-T4). Nos grupos 1 (I e T), não foi restringido nem o tempo,

nem a amplitude de movimento. Nos grupos 2, 3 e 4, os indivíduos deveriam reduzir
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progressivamente o tempo de execução, de modo que nos grupos 4 (I e T) o tempo

de execução deveria ser o menor possível. Os participantes foram instruídos a

acertar no centro do gol, o qual foi dividido em 5 zonas iguais para facilitar o registro

da precisão. A aquisição de imagens foi realizada com câmera de 240Hz (JVC DV

9700), calculando-se o tempo de execução e as velocidades da bola e do pé. O

tempo de execução e as velocidades do pé e da bola diminuíram significantemente

dos grupos 1 (I e T) para os grupos 4 (variação de velocidade da bola: 22,2 – 11,5

m/s; tempo de execução 0,72-0,10s). Esses dados indicam que a velocidade do pé e

da bola tendem a diminuir quando existe restrição de tempo no chute. Quando

comparados I1 e T1, I2 e T2, etc., não foram encontradas diferenças significantes na

precisão e velocidade da bola, enquanto que a velocidade do pé e o tempo de

execução foram menores nos grupos de chute “de bico” (estatisticamente significante

nos grupos 2, 3 e 4). Com base nesses resultados, os autores questionaram o senso

comum de que o chute “de bico” é impreciso. Especialmente em condições de

restrição de tempo, o chute “de bico” parece ser tão preciso quanto o chute “de

peito”. Além disso, com a restrição de tempo, o chute “de bico” resulta em uma maior

velocidade de saída da bola (KRISTENSEN, SORENSEN & ANDERSEN, 2004)

Independentemente do tipo de chute realizado, parece que, entre outros

fatores, o nível de habilidade afeta significativamente a velocidade de saída da bola

(LEES & NOLAN, 1998). A correlação entre as velocidades do pé e da bola

geralmente é elevada, sugerindo que a velocidade do pé é um fator significante na

mecânica de impacto entre pé e bola. ASAMI e NOLTE (1983) reportaram uma

correlação de 0,74 para jogadores de futebol profissional, na realização do chute

com a parte superior pé. No caso de chutes na direção de um alvo, ocorre uma

desaceleração na velocidade do pé, no momento do impacto, devido à necessidade

de precisão do movimento (TEIXEIRA, 1999). Existe uma clara requisição temporal

no chute, a qual se relaciona com a velocidade angular nas articulações, velocidade

dos segmentos e momentos de força, mas isto ainda não foi claramente estudado,

principalmente se considerarmos o chute de potência com precisão, o qual

provavelmente necessita de um componente técnico elevado.

No estudo de ANDERSON e SIDAWAY (1994), realizado com jovens entre

18 e 22 anos de idade, praticantes de futebol em nível recreativo, foram verificadas
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as mudanças que ocorreram no chute após 20 sessões (2xs/semana) de prática

específica desse fundamento. Os indivíduos efetuaram, em média, 20 chutes/sessão,

antes do início do treinamento regular de futebol. Foi utilizada uma câmera de 60Hz,

com aquisição de imagens no plano sagital e observada uma mudança na

coordenação de movimentos associada à prática, com uma maior aproximação do

padrão de jogadores experientes. Inferiu-se que o conhecimento da velocidade

angular e da relação entre segmentos proporcionaria condições para uma melhoria

no treinamento e aprendizagem. Porém, não foi investigado se a referida evolução no

padrão de coordenação proporcionou também uma melhora no desempenho em

situação real de jogo.

DÖRGE, ANDERSEN, SORENSEN e SIMONSEN (2002) examinaram a

velocidade de saída da bola no chute de potência máxima, com o membro inferior

preferido e não-preferido, relacionando a velocidade da bola a diferenças

biomecânicas observadas na ação do chute. O chute com o membro inferior

preferido apresentou maior velocidade de saída da bola, devido à maior velocidade

do pé e também maior coeficiente de restituição no momento do impacto, comparado

com o MI não-preferido. A conclusão foi que a maior velocidade da bola com o MI

preferido ocorreu devido a um melhor padrão de movimento inter-segmentar e uma

melhor transferência da velocidade do pé para a bola. É plausível a hipótese de que

diferenças semelhantes ocorram entre experts e não experts.

Entretanto, COMETTI, MAFFIULETTI, POUSSON, CHATARD e

MAFFULLI (2001), em um estudo realizado com 95 jogadores franceses de futebol

profissional de primeira e segunda divisões e jogadores amadores, mediram o chute

(velocidade de saída da bola), a força dinâmica dos músculos extensores e flexores

do joelho em velocidades angulares que variaram entre 120o.s-1 e 300o.s-1, o salto

vertical e a velocidade das corridas de 10m e 30m. Os jogadores profissionais

tiveram maior torque flexor em todas as velocidades angulares (p<,05), exceto em

300o.s-1. Não houve diferença significante entre os grupos na velocidade de saída da

bola e não foram encontradas correlações significantes entre as medidas de força

dinâmica e as demais medidas realizadas. Segundo os autores, os jogadores

profissionais, provavelmente, possuem características mais relevantes para o

sucesso no chute, como uma maior precisão e execução técnica do movimento. Com
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uma visão semelhante, EKBLOM (1994) argumenta que a maioria das ações

técnicas realizadas em situação real de jogo são executadas com força e velocidade

submáximas, porém com grande precisão. Segundo esse autor, as ações de maior

sucesso no jogo são expressas quando ocorre uma interação ótima entre precisão,

força e velocidade.

CABRI, De PROFT, DUFOUR e CLARYS (1988), comparando praticantes

e não-praticantes de futebol, encontraram correlação significante entre a distância do

chute e medidas de força, corroborando a hipótese de que o chute depende de força.

Os mesmos autores também identificaram maior velocidade linear do tornozelo,

joelho e quadril nos praticantes de futebol. A maior velocidade linear dos segmentos

indica que esta é uma importante característica para o sucesso do chute em termos

de velocidade da bola. Parece que os melhores jogadores são capazes de gerar

mais força em um período menor de tempo, o que pode ser observado na maior

velocidade dos segmentos do membro inferior. Entretanto, a relação entre força

muscular medida em aparelhos e o desempenho no chute ainda é motivo de

controvérsia, devido à significativa diferença nas variações de velocidade angular

requisitadas nessas duas situações e à conseqüente diferença no padrão de ativação

muscular.

Com o objetivo de medir a sincronização da atividade muscular durante o

movimento de chute através de eletromiografia e análise cinemática, DE PROFT,

CLARYS, BOLLENS, CABRI e DUFOUR (1988) realizaram um estudo com

jogadores de futebol experientes e praticantes de outros esportes. Os movimentos

foram divididos em cinco fases, e em cada fase foi analisada a atividade muscular de

agonistas e antagonistas. Os futebolistas chutaram a bola mais longe, apesar de

terem apresentado menor atividade muscular geral, mas maior atividade dos

antagonistas no momento do impacto. Os autores argumentaram que os

antagonistas, os quais são sinergistas para o movimento através de trabalho

excêntrico, são fundamentais no controle do movimento. A cooperação

agonistas/antagonistas não é baseada apenas na força dos músculos agonistas e no

grau de elasticidade dos antagonistas, mas em uma sincronização das atividades de

agonistas e antagonistas. De maneira geral, é aceito que a técnica do movimento, ao

chutar uma bola é fundamental para o sucesso. Os resultados do estudo de DE
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PROFT et al. (1988) demonstram que a atividade muscular tem um importante papel

nessa técnica.

No futsal, talvez devido ao pequeno espaço de jogo e pequeno número de

jogadores (comparado ao futebol de campo) os chutes são muito freqüentes. Logo,

espera-se que todos os atletas apresentem essa habilidade muito bem desenvolvida.

Talvez, pela regra no futsal, onde a partir da quinta falta adversária são cobrados

tiros livres diretos a uma distância de 10m do gol, a ênfase na qualidade do chute

ganhe ainda mais importância. Acompanhando os treinamentos, pode ser observada

uma grande preocupação com a qualidade desse fundamento. O chute pode ser

considerado a ação final de um jogo que, na maioria das vezes, determina a vitória

de uma equipe. É muito importante que o jogador consiga imprimir uma alta

velocidade na bola com o máximo de precisão, diminuindo assim as chances de

defesa do goleiro adversário.

Tanto na teoria como na prática, é reconhecido que o desempenho

esportivo é influenciado por múltiplos fatores técnicos, táticos, físicos e psicológicos,

em constante interação. Do mesmo modo, tem sido destacada a não linearidade

desses fatores, fato que impossibilita a generalização dos conhecimentos obtidos

com atletas adultos no processo de formação esportiva de crianças e adolescentes, e

conseqüentemente, impõe a necessidade de um maior entendimento das

características específicas dessa fase, que pode ser considerada determinante para

o futuro sucesso no esporte.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Delineamento

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva,

quantitativa e aplicada. O delineamento descritivo justifica-se pela impossibilidade de

manipulação nas variáveis independentes, assim como pelo fato de a amostra ser

selecionada de maneira intencional, em vez de aleatoriamente. Na tentativa de

aumentar a validade ecológica desta pesquisa, o controle completo e cuidadoso das

variáveis independentes se torna inviável, uma vez que o interesse é quantificar as
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variáveis dependentes da maneira mais próxima possível da realidade da

modalidade.

3.2 Amostra

Foram selecionados 28 jovens praticantes de futsal federados, do sexo

masculino, na faixa etária de 12 a 15 anos e estágios 3 e 4 de maturação sexual de

acordo com os critérios propostos por TANNER (1962). Todos participavam do

Campeonato Estadual Paulista, série ouro, em duas equipes: Sub-13 (12-13 anos de

idade) e Sub-15 (14-15). Cada equipe foi representada por 14 jogadores. Os goleiros

não foram incluídos.

Para classificar os jogadores em titulares (n=10) e reservas (n=10),

primeiramente, foi considerada a opção do técnico das equipes. Foram somados os

tempo individuais de participação em cada um dos cinco jogos analisados, sendo que

o máximo possível para os jogadores da equipe Sub-13 foi de 120 minutos (24

minutos por jogo), e para os jogadores da Sub-15, 150 minutos (30 minutos por jogo).

A partir da soma dos tempos de participação nos 5 jogos, foram considerados

jogadores titulares aqueles com participação igual ou superior a 35% do tempo

máximo de sua equipe e reservas aqueles com participação superior a 0 e inferior a

35%. Os jogadores que não participaram de nenhum jogo não foram incluídos em

nenhum dos grupos.

3.3 Variáveis antropométricas

3.3.1 Variáveis indicadoras de composição corporal

As dobras cutâneas foram medidas com a utilização de um compasso

pressor da marca Cescorf, devidamente calibrado, com tolerância de medição de ±

0,5mm. As medidas foram coletadas no hemicorpo direito do sujeito, por três vezes

consecutivas, considerando-se o valor médio. O tecido adiposo subcutâneo foi

diferenciado do tecido muscular com o auxílio do polegar e do indicador da mão

esquerda. O compasso foi manipulado com a mão direita, aplicando-o a 1cm do
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polegar da mão esquerda. As dobras cutâneas foram marcadas previamente com

uma caneta dermatográfica própria (LOHMAN, ROCHE & MARTORELL, 1988).

Foram realizadas as medidas de:

a) dobra cutânea de coxa (mm): o sujeito permaneceu em posição

ortostática, com os pés separados e paralelos, peso corporal sobre o membro inferior

esquerdo e o direito relaxado, com o joelho levemente fletido e o pé apoiado no solo.

A medida foi feita verticalmente, na face anterior da coxa, entre o ponto médio da

crista inguinal e a borda proximal da patela (LOHMAN et al., 1988).

b) dobra cutânea de tríceps (mm): o sujeito permaneceu em posição

ortostática, com os pés separados e paralelos, peso corporal distribuído sobre ambos

os membros inferiores. A medida foi realizada na parte posterior do braço, sobre o

tríceps, no ponto medial de uma linha imaginária entre o ponto distal e proximal do

tríceps.

c) dobra cutânea de abdômen (mm): o sujeito encontrava-se em posição

ortostática, com os pés separados e paralelos, peso corporal distribuído sobre ambos

os membros inferiores. A medida foi feita na dobra vertical, 2,5 cm à direita da cicatriz

umbilical.

A partir dos resultados obtidos, foi calculado o somatório das dobras

cutâneas de coxa, tríceps e abdômen, em milímetros.

3.3.2 Variáveis indicadoras de massa e proporcionalidade

a) Massa corporal (kg): foi utilizada uma balança marca Fillizola digital,

com precisão de 100g. A medida foi realizada com o avaliado trajando o mínimo de

vestimenta (calção) e descalço. Foi realizada apenas uma medida com o sujeito de

costas para a escala de medida da balança.

b) Estatura (cm): foi medida a máxima distância entre a plataforma de

apoio para os pés e o vértex da cabeça, definido como o ponto mais alto do crânio

quando a cabeça encontra-se no plano horizontal de Frankfurt, utilizando-se um

estadiômetro de madeira constando de plataforma de apoio para os pés, encosto

para a fixação da fita métrica e cursor móvel com ângulo de 90º para apoio no vértex.

O sujeito posicionou-se de costas para o apoio de madeira onde se encontrava a fita
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métrica, em posição ortostática e ereta, pés unidos e cabeça orientada pelo plano

horizontal de Frankfurt, com os braços relaxados no prolongamento do corpo. No

momento da medida, o sujeito permaneceu em apnéia respiratória. A medida foi

obtida em centímetros e milímetros, sendo utilizada a média aritmética de três

valores (HEYWARD & STLOLARCZYC, 1996).

c) Circunferências absolutas de coxa, tríceps e abdômen (cm): as medidas

foram realizadas perpendicularmente ao segmento, através de tensão uniforme, no

mesmo local demarcado para a tomada da dobra cutânea correspondente. Foi

utilizada uma fita métrica inextensível com precisão de 0,1cm e largura de 6mm. O

sujeito permaneceu em pé, com o peso de seu corpo distribuído sobre ambos os

membros inferiores, ligeiramente afastados. A circunferência foi medida por três

vezes consecutivas, sendo considerada válida a média aritmética dos valores em

centímetros e milímetros (LOHMAN et al., 1988).

A partir das circunferências absolutas e das dobras cutâneas realizadas,

foram calculadas as circunferências corrigidas (cm), para verificar a relação da

quantidade de massa muscular e o nível de desempenho. O componente muscular

foi estimado através de um indicador antropométrico indireto. Esse indicador (Índice

de Muscularidade) foi baseado na circunferência do membro corrigido pela dobra

cutânea obtida no mesmo local, resultando em uma medida indireta do perímetro

muscular do membro medido (MATSUDO, 1995; MARTIN & WARD, 1996):

Circunferência corrigida (cm) = Circunferência absoluta (cm) – 3,1415927 x dobra

cutânea (cm).

d) Comprimento de membros inferiores: O avaliado posicionou-se de

modo ereto, peso distribuído em ambos os membros inferiores, com os pés unidos.

Foi medida a máxima distância entre o trocânter maior do membro inferior direito e o

solo, com a utilização de uma fita métrica inextensível com precisão de 0,1cm e

largura de 6mm. A altura foi medida por três vezes consecutivas, sendo considerada

válida a média aritmética dos valores em centímetros e milímetros (PETROSKI,

1999).
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3.4 Variáveis indicadoras de habilidades motoras

Essas mensurações foram realizadas em ginásio poliesportivo e tiveram

como objetivo medir indicativos da condição física e técnica dos jogadores, em

tarefas relacionadas ao desempenho no futsal. Em todas as medidas em que é

necessária a utilização de bola, a mesma foi da marca Penalty, modelo “max 200”.

Essas bolas são semelhantes às utilizadas nos treinamentos e competições das

respectivas categorias.

As tarefas motoras fazem parte do protocolo experimental do estudo e

foram realizadas na mesma seqüência em que são descritas abaixo.

3.4.1 Medida da velocidade de saída da bola no chute com precisão

O objetivo da tarefa é chutar uma bola de futsal, com o membro inferior

preferido, fazendo com que a mesma atinja a maior velocidade de saída possível, na

direção de um alvo preestabelecido, procurando fazer a maior pontuação possível.

Materiais e procedimentos iniciais: a bola foi posicionada, de modo

estacionário, a 47cm de altura do solo, e percorreu, sob a ação da gravidade, uma

distância de 100cm, sobre uma madeira de 20cm de largura (FIGURA 2). O jogador

posicionou-se livremente e iniciou sua movimentação no momento que julgou

apropriado, desde que após o início da movimentação da bola.

FIGURA 2 – Posicionamento inicial das tarefas de chute e respectivas distâncias.
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Para a medida da velocidade de saída da bola no chute foram utilizados

dois pares de células fotoelétricas acopladas a um computador, sendo que o primeiro

par foi posicionado a uma distância de 5cm da área de chute, de modo que o feixe de

luz (laser) ficasse perpendicular ao sentido de deslocamento da bola após ser

chutado pelo avaliado. O segundo par foi posicionado paralelamente ao primeiro, a

uma distância de 58cm. Para o cálculo da distância entre os pares de células

fotoelétricas foi utilizado um paquímetro.

A realização do chute com a bola em movimento tem como objetivo uma

maior aproximação com a realidade do jogo, provavelmente impondo um maior

desafio motor do que o chute com a bola estacionada.

Execução: o chute foi realizado na direção de um alvo (gol), cujo centro

encontrava-se posicionado, perpendicularmente, a uma distância de 10m do centro

da área de chute. O gol foi dividido em seis zonas distintas, do mesmo tamanho,

atribuindo-se a pontuação do chute de acordo com o local atingido pela bola

(FIGURA 3). Quando a bola tocou em uma das balizas (traves), foi computado o

valor da pontuação adjacente e quando atingiu os locais de divisão da pontuação, foi

considerado o valor médio dos locais subjacentes. Bolas para fora do gol tiveram

pontuação zero.

Foram realizados seis chutes e somados os pontos dos três chutes de

maior pontuação e respectiva velocidade média de saída da bola nesses três chutes

e também somados os pontos nos três chutes de menor pontuação e a respectiva

velocidade média de saída da bola.

Medidas obtidas:

- número de pontos nos três chutes com maior pontuação;

- média aritmética da velocidade de saída da bola nos três chutes com maior

pontuação, em m.s-1;

- número de pontos nos três chutes com menor pontuação;

- média aritmética da velocidade de saída da bola nos três chutes com menor

pontuação, em m.s-1.
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8 4 8

6 2 6

FIGURA 3 – Divisão do alvo (gol) em seis locais distintos e suas pontuações

3.4.2 Medida da velocidade de saída da bola no chute sem precisão

O objetivo da tarefa foi chutar uma bola de futsal, com o membro inferior

preferido, fazendo com que a mesma atingisse a maior velocidade de saída possível,

sem preocupação com um alvo.

Materiais e procedimentos iniciais: a bola foi posicionada, de modo

estacionário, a 47cm de altura do solo, e percorreu, sob a ação da gravidade, uma

distância de 100cm, sobre uma madeira de 20cm de largura (FIGURA 2). O jogador

posicionou-se livremente e iniciou sua movimentação no momento que julgou

apropriado, desde que após o início da movimentação da bola.

Para a medida da velocidade de saída da bola no chute foram utilizados

dois pares de células fotoelétricas acopladas a um computador, sendo que o primeiro

par foi posicionado a uma distância de 5cm da área de chute, de modo que o feixe de

luz (laser) ficasse perpendicular ao sentido de deslocamento da bola após ser

chutado pelo avaliado. O segundo par foi posicionado paralelamente ao primeiro, a

uma distância de 58cm. Para o cálculo da distância entre os pares de células

fotoelétricas foi utilizado um paquímetro.

Execução: foram realizados seis chutes, sem preocupação com sua

precisão.

Medida obtida:

- média aritmética dos três chutes que obtiveram a maior velocidade de saída da

bola, em m.s-1.
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3.4.3 Medida da freqüência de passes em alvo predeterminado.

O objetivo da tarefa é fazer com que a bola contate um alvo

predeterminado o maior número de vezes possível em um intervalo de 30 segundos

(adaptado de MATHEWS, 1980, p. 220).

Materiais e procedimentos iniciais: em uma superfície lisa, rígida,

imóvel e perpendicular ao solo (tábua de chute), foi demarcado um alvo de 30cm de

altura por 150cm de largura, dividido em três retângulos iguais (30x50cm). A bola foi

posicionada no solo (estacionada), a 400cm de distância do centro do alvo, de modo

perpendicular ao mesmo. Foi traçada uma linha paralela entre o alvo e o ponto inicial

da bola (FIGURA 4). Após o início da tarefa (primeiro contato com a bola), o jogador

pôde se movimentar livremente, desde que não ultrapassasse essa linha paralela.

Execução: o jogador chutou/passou a bola na direção do alvo e aguardou

que ela retornasse e ultrapassasse novamente a linha paralela (400cm) para repetir a

ação, e assim sucessivamente, durante um intervalo de 30 segundos. Foram

computados dois pontos quando a bola contatou o retângulo central e um ponto

quando tocou nos outros. O cronômetro foi acionado imediatamente após o primeiro

contato com a bola. Quando a bola não atingiu o alvo, a tarefa não foi interrompida,

porém o contato com a tábua de chute não foi quantificado (teve pontuação zero).

Foram realizadas quatro tentativas e considerada válida a de maior pontuação.

Medida obtida:

- Maior número de contatos com o alvo (pontos), em 30 segundos.
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50cm 50cm 50cm
1 ponto 2 pontos 1 ponto

400cm

Posição inicial da bola

FIGURA 4 – Demarcações da tarefa de passe

3.4.4 Medida do tempo de corrida com mudança de direção com condução de

bola

O objetivo da tarefa é medir o tempo, em segundos, da corrida com

mudança de direção conduzindo uma bola rente ao solo, em um percurso

predeterminado (medida de Ziguezague nos cones com bola - ZZ CB).

Materiais e procedimentos iniciais: foram utilizados oito cones, bola,

trena e dois pares de células fotoelétricas conectadas a um computador. Os cones

foram colocados sobre duas linhas paralelas, distantes em 230cm, ambas iniciando

sob uma mesma reta perpendicular a elas; o primeiro cone foi colocado no início da

linha direita e outros três cones foram posicionados nessa mesma linha, sempre

separados por uma distância de 430cm; as mesmas medidas foram utilizadas na

linha esquerda com o restante dos cones, iniciando a colocação a partir de 215cm do

início dessa linha (FIGURA 5). O primeiro par de células fotoelétricas foi posicionado

na linha do primeiro cone, e o segundo, na linha do último cone, quantificando assim

o tempo total necessário para realizar o percurso. Para evitar qualquer tipo de

interferência no sensor fotoelétrico, o jogador posicionou-se a 20cm de distância da

linha de largada.
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215cm

430cm

230cm

430cm

FIGURA 5 – Percurso da tarefa de corrida com mudança de direção.

Execução: foi solicitado ao jogador que corresse no menor tempo

possível, contornando o espaço demarcado (cones) e conduzindo a bola rente ao

solo. Foram realizadas duas tentativas, e, caso o jogador perdesse o controle da bola

em alguma dessas tentativas, seria concedida uma terceira chance, fato que não

ocorreu. Foi computado apenas o menor tempo, em segundos.

Medida obtida:

- menor tempo para completar o percurso, em segundos.

3.4.5 Medida do tempo de corrida com mudança de direção

O objetivo da tarefa é medir o tempo de corrida com mudança de direção,

em um percurso predeterminado (medida de Ziguezague nos cones sem bola – ZZ

SB).

Materiais e procedimentos iniciais: foram utilizados oito cones, bola,

trena e dois pares de células fotoelétricas conectadas a um computador. Os cones

foram colocados sobre duas linhas paralelas, distantes em 230cm, ambas iniciando

sob uma mesma reta perpendicular a elas; o primeiro cone foi colocado no início da

linha direita e outros três cones foram posicionados nessa mesma linha, sempre

separados por uma distância de 430cm; as mesmas medidas foram utilizadas na

linha esquerda com o restante dos cones, iniciando a colocação a partir de 215cm do

início dessa linha (FIGURA 5). O primeiro par de células fotoelétricas foi posicionado

na linha do primeiro cone, e o segundo, na linha do último cone, quantificando assim

o tempo total necessário para realizar o percurso. Para evitar qualquer tipo de

interferência no sensor fotoelétrico, o jogador posicionou-se a 20cm de distância da

linha de largada.
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Execução: foi solicitado ao jogador que corresse no menor tempo

possível, contornando o espaço demarcado (cones). Foram realizadas duas

tentativas e computado o menor tempo, em segundos.

Medida obtida:

- menor tempo para completar o percurso, em segundos.

3.4.6 Medida do tempo de corrida de 15m

O objetivo da tarefa é medir o tempo de corrida retilínea, em um percurso

de 15m.

Materiais e procedimentos iniciais: três pares de células fotoelétricas

acopladas a um computador, posicionadas na linha de largada (0m), na linha de 5m

e na linha de chegada (15m). Assim, foram computados os tempos de corrida nos

primeiros 5m e nos 10m finais, totalizando os 15m do percurso.

Execução: foi solicitado ao jogador que percorresse o espaço de 15m no

menor tempo possível. Para evitar qualquer tipo de interferência no sensor

fotoelétrico, o jogador posicionou-se a 20cm de distância da linha de largada. Foram

realizadas duas tentativas e computado o menor tempo, em segundos.

Medida obtida:

- menor tempo para completar o percurso (15m), em segundos.

- tempos parciais dos 5m iniciais e 10m finais, em segundos.

3.5 Variável indicadora do tempo de prática

Entrevista

Esta entrevista teve como objetivo estimar as interferências do

treinamento na formação dos atletas, identificando as oportunidades iniciais de

envolvimento com a modalidade, a idade de especialização e o tempo de prática. Foi

requisitado aos sujeitos para que fornecessem informações, ano a ano, a partir da

idade de início nos treinamentos, sobre: freqüência anual de treinamento, freqüência

semanal de treinamento e duração da sessão de treino. O roteiro seguido na
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entrevista encontra-se no ANEXO I. Esse procedimento é o mesmo já utilizado por

DANTAS (2000) para medir esses indicativos em atletas de handebol.

3.6 Medidas indicadoras do desempenho técnico em situação real de jogo

Para essa finalidade foram filmados cinco jogos oficiais de cada categoria

no Campeonato Estadual de Futsal, série ouro, todos realizados no mesmo local, em

um intervalo de oito semanas. O referido Campeonato fez parte do calendário de

competições da Federação Paulista de Futebol de Salão para o segundo semestre

de 2006 e os dados foram coletados em seu início, durante os jogos da 1ª. Fase,

classificatórios para as oitavas-de-final.

Foram avaliadas e quantificadas as ações técnicas de cada jogador,

considerando a zona da quadra onde foi executada e a zona de destino da bola

(TABELA 1). Para a análise específica das zonas de execução e destino, a meia

quadra ofensiva foi dividida em nove zonas iguais e a meia quadra defensiva foi

considerada uma única zona. A quadra utilizada media 36m de comprimento por 18m

de largura, e cada uma das nove zonas da meia quadra ofensiva é formada por um

quadrado de 36m2 (FIGURA 6).
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TABELA 1 – Parâmetros para análise das ações técnicas.

Jogador (número) Ação Avaliação Zona execução Zona destino

Certo
Passe Errado

Certo
Drible Errado

Errado

Interceptado

Defesa goleiro (posse)

Defesa goleiro (rebatida)

Trave

Chute

Gol

Com posse
Desarme Sem posse

Com posse
Interceptação Sem posse

Obs.: Os critérios para classificação das ações são descritos abaixo.

Meia quadra ofensiva

Meia quadra defensiva

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 0

FIGURA 6 – Divisão da quadra em zonas, para posterior identificação dos locais de

execução e destino das ações técnicas.

Seguem abaixo os critérios para a análise das ações técnicas.
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3.6.1 Passe

Foi considerado passe a tentativa do jogador transferir a bola para um

companheiro de equipe. Os passes realizados foram quantificados (número de

ocorrências) com base nos seguintes critérios:

a) Zona de execução: local da quadra onde foi executado o passe, de

acordo com a FIGURA 6.

b) Zona de destino: local onde foi interrompida a trajetória da bola,

independentemente se por um adversário, companheiro de equipe ou saiu fora da

quadra, de acordo com a FIGURA 6.

c) Avaliação: foi considerado passe certo aquele em que o jogador

transferiu a bola corretamente para um companheiro de equipe. No entanto, não

foram computados os passes certos com destino a meia quadra defensiva (zona de

destino 10). Foi considerado passe errado aquele em que o jogador tentou transferir

a bola para um companheiro de equipe e a mesma foi interceptada por um

adversário, ou tomou uma direção diferente de seu objetivo, indo para fora da

quadra.

Medidas obtidas

A partir desses critérios, foram calculados, para cada jogador:

- o total de passes por minuto jogado (soma dos passes certos e errados / tempo

total de permanência nos jogos);

- a porcentagem de passes certos (total de passes certos / soma dos passes certos e

errados);

- a porcentagem de passes certos nas zonas de destino 1 a 6 (passes certos nas

zonas 1 a 6 / soma dos passes certos e errados);

- os passes certos por minuto jogado (total de passes certos / tempo total de

permanência nos jogos).

3.6.2 Drible

Foi considerado drible a tentativa de livrar-se da marcação do adversário,

não permitindo que ele tome a bola, e, além disso, retirar a bola do seu raio de ação.
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Os dribles realizados foram quantificados (número de ocorrências) com base nos

seguintes critérios:

a) Zona de execução: local de realização do drible, de acordo com a

FIGURA 6.

b) Zona de destino: não se aplica.

c) Avaliação: foi considerado drible certo aquele em que o jogador fintou o

adversário, fazendo com que o mesmo, momentaneamente, não tivesse condições

de roubar a bola. O drible foi considerado errado, quando o adversário conseguiu

retirar a bola do jogador.

Medidas obtidas

A partir desses critérios, foram calculados, para cada jogador:

- o total de dribles por minuto jogado (soma dos dribles certos e errados / tempo total

de permanência nos jogos);

- a porcentagem de dribles certos (total de dribles certos / soma dos dribles certos e

errados);

- os dribles certos por minuto jogado (total de dribles certos / tempo total de

permanência nos jogos).

3.6.3 Chute

Foi considerado chute a ação realizada com o objetivo de atingir a meta

adversária. Os chutes realizados foram quantificados (número de ocorrências) com

base nos seguintes critérios:

a) Zona de execução: local da quadra onde foi realizado o chute, de

acordo com a FIGURA 6.

b) Zona de destino: local de destino do chute, ao sair da quadra (dentro ou

fora da meta adversária), ou ser interceptado por um adversário, de acordo com a

FIGURA 6.

c) Avaliação: foi considerado chute errado toda situação em que a bola,

ao ser chutada por um jogador da equipe avaliada, foi diretamente para fora da meta

adversária. Foi considerado chute interceptado toda situação em que o jogador, no

momento do chute ou logo após o mesmo, teve a trajetória da bola interrompida por
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um atleta da equipe adversária (exceto o goleiro). Foi classificado chute com defesa

do goleiro (posse), aquele em que o goleiro conseguiu segurar a bola, tendo

condições de reiniciar o jogo imediatamente. Do mesmo modo, considerou-se chute

com defesa do goleiro (rebatida), aquele em que o goleiro adversário conseguiu

evitar o gol, mas não foi capaz de dominar a bola, rebatendo-a para dentro ou fora da

quadra. Chute na trave foi aquele em que a bola tocou uma das balizas da meta

adversária, e, finalmente, foi considerado o chute que resulta em gol a favor da

equipe do jogador que chutou a bola.

Medidas obtidas

A partir desses critérios, foram calculados, para cada jogador:

- o total de chutes por minuto jogado (soma dos chutes errados, chutes

interceptados, chutes com posse de bola do goleiro adversário, chutes sem posse de

bola do goleiro, chutes na trave e chutes convertidos em gol / tempo total de

permanência nos jogos);

- a porcentagem de chutes certos (soma dos chutes com rebatida do goleiro, toque

na trave e gol pró / total de chutes);

- os chutes certos por minuto jogado (soma dos chutes com rebatida do goleiro,

toque na trave e gol pró / tempo total de permanência nos jogos).

3.6.4 Desarme

Foi considerado desarme a situação em que o jogador da equipe

avaliada, durante a marcação de um adversário, conseguiu desarmá-lo, tirando a

bola do seu raio de ação. Os desarmes realizados foram quantificados (número de

ocorrências) com base nos seguintes critérios:

a) Zona de execução: local da quadra onde foi realizado o desarme, de

acordo com a FIGURA 6.

b) Zona de destino: não se aplica.

c) Avaliação: foi considerado desarme com posse a situação em que o

jogador conseguiu retirar a bola do adversário e saiu com ela sob seu domínio. Foi

considerado desarme sem posse a ação de retirar a bola do adversário, mas não
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conseguir mantê-la em seu domínio, ou porque ela foi para fora da quadra ou porque

foi na direção de outro adversário.

Foi utilizada apenas a medida do número total de desarmes, a qual foi

somada com o número total de interceptações para dar origem à medida da soma de

desarmes e interceptações por minuto, conforme descrito na seqüência do texto.

3.6.5 Interceptação de passe

Foi considerada interceptação de passe a situação em que o jogador

avaliado conseguiu interromper a trajetória de um passe ou chute da equipe

adversária. As interceptações realizadas foram quantificadas (número de

ocorrências) com base nos seguintes critérios:

a) Zona de execução: local da quadra onde o jogador da equipe avaliada

interceptou a bola proveniente de um jogador da equipe adversária, de acordo com a

FIGURA 6.

b) Zona de destino: não se aplica.

c) Avaliação: foi considerada interceptação com posse a situação em que

o jogador conseguiu manter a posse da bola, saindo com ela sob seu domínio. Foi

considerada interceptação sem posse quando o jogador não conseguiu manter a

posse de bola, ficando a mesma em poder do adversário em cobrança de

lateral/escanteio ou foi dominada por um adversário antes de sair da quadra.

Foi utilizada apenas a medida do número total de interceptações, a qual foi

somada com o número total de desarmes para dar origem à medida da soma de

desarmes e interceptações por minuto, conforme descrito na seqüência do texto.

3.6.6 Soma de Desarmes e Interceptações

Foi efetuada a soma do número total de desarmes (com e sem posse de

bola) e interceptações (com e sem posse de bola) e dividida pelo tempo total de

permanência nos jogos, originando assim uma medida da soma de desarmes e

interceptações por minuto jogado.
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3.7 Análise dos jogos

Todos os jogos (5 de cada equipe) foram filmados utilizando-se uma

câmera digital marca Sony, modelo Handy Cam DCR DVD 203, apoiada sobre um

tripé e manuseada de modo a garantir a gravação do local da quadra onde se

encontrava a bola. Para assegurar a identificação dos jogadores, o número indicado

em seus uniformes foi narrado toda vez que os mesmos tocaram na bola. As

imagens e vozes gravadas foram transferidas para um computador através de uma

placa de captura de vídeo (Pinnacle Studio Plus, versão 9.4) e convertidas em um

padrão de arquivos de extensão “MPEG”. A análise das ações técnicas executadas

foi realizada utilizando-se o software SIMI Scout.

Os vídeos, previamente gravados no padrão “MPEG” foram abertos nesse

software, e então, de acordo com os critérios já descritos, foram identificados: os

jogadores, as ações realizadas com sua respectiva avaliação e as zonas de

execução e destino. Inicialmente, foi confeccionada uma lista de atributos (FIGURA

7) para identificar esses elementos e a partir da observação da imagem do jogo real,

os eventos de interesse foram demarcados no campo virtual, possibilitando assim

sua quantificação (FIGURA 8).
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FIGURA 7 - Lista de atributos para análise dos jogos.
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FIGURA 8 – Exemplo de quantificação das ações realizadas.

3.8 Ranking subjetivo dos jogadores (RS)

O ranking subjetivo foi confeccionado por meio de entrevista com o técnico

das equipes, graduado em Educação Física e com experiência profissional no futsal

acima de 10 anos. O técnico classificou os jogadores de acordo com sua análise

subjetiva, tendo como critério a importância dos jogadores para sua respectiva

equipe. Desse modo, o jogador “número 1” foi considerado o melhor jogador, e assim

sucessivamente. A finalidade de tal classificação foi a de verificar a relação entre a

opinião dos técnicos e os resultados obtidos nas medidas mensuradas.

3.9 Procedimentos gerais

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEFE–USP
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(protocolo 2006/29) e todos os participantes e seus respectivos responsáveis legais

assinaram um formulário de consentimento (ANEXO II). Durante a realização das

tarefas motoras, o intervalo entre tentativas foi de, no mínimo, três minutos, com

exceção das tarefas de chute, cujo intervalo foi de um minuto.

O aquecimento foi composto por alongamentos dos principais grupos

musculares, especialmente os da coxa e perna, durante aproximadamente cinco

minutos, seguido de uma corrida lenta (trote) por dois minutos. Na seqüência, os

jogadores trocaram passes em dupla, posicionados um de frente para o outro, a uma

distância aproximada de 9m, durante dois minutos. Foi permitida uma única tentativa

de familiarização em cada uma das tarefas motoras propostas. Essas tarefas foram

realizadas na mesma ordem em que foram descritas no texto.

Para a realização das tarefas motoras, as seguintes precauções foram

tomadas: os sujeitos não realizaram atividades físicas vigorosas por um período

mínimo de 24h antes das medidas. O horário do dia para a coleta de dados foi

semelhante para todos os indivíduos (entre 14h00 e 18h00). Todos os dados foram

coletados no mesmo ginásio poli esportivo, e, todos os calçados, específicos para a

prática do futsal. As medidas antropométricas foram realizadas anteriormente às

tarefas motoras, com duração aproximada de vinte minutos por atleta. Na coleta de

dados, contou-se com o auxílio dos membros do Grupo de Estudo e Pesquisa em

Esporte e Treinamento Infanto Juvenil, do Laboratório de Desempenho Esportivo da

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo

(GEPETIJ/LADESP/EEFEUSP), todos graduados em Educação Física e

devidamente preparados para esse fim.

Para a análise da fidedignidade dos dados relativos aos jogos, e também

das tarefas motoras, foi calculado o coeficiente de correlação intraclasse “R”

proposto por BAUMGARTNER (1989), utilizando-se o modelo Alpha (Cronbach).

Nos cálculos desses coeficientes, em relação aos jogos, foram

considerados os resultados obtidos pelo autor do presente estudo na análise de 12

minutos de jogo da categoria Sub-13 e 15 minutos da categoria Sub-15. Esses jogos

foram analisados duas vezes, em um intervalo de 6 semanas, e os resultados obtidos

foram utilizados para o cálculo dos coeficientes de correlação intraclasse (ANEXO

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


60

III), apontando valores que oscilaram entre 0,82 (Interceptação de passe sem posse)

e 1,0 (Chute goleiro com posse, Chute goleiro sem posse e Chute gol pró).

Para o cálculo do coeficiente de correlação interclasse, a partir dos

mesmos jogos, foram considerados os resultados obtidos pelo autor do presente

estudo e os obtidos por outro pesquisador, familiarizado com o futsal e membro do

GEPETIJ. Os valores oscilaram entre 0,72 (Drible Errado) e 1,00 (Chute gol pró)

(ANEXO IV).

Já em relação às tarefas motoras, todos os jogadores foram avaliados em

dois momentos diferentes, separados por um tempo mínimo de duas semanas e

máximo de seis, exceto nas tarefas de chute, cujas medidas foram realizadas no

mesmo dia. Foi novamente calculado o coeficiente de correlação intraclasse “R”, e os

resultados obtidos variaram entre 0,71 (Ziguezague com bola) e 0,98 (velocidade de

saída da bola no chute com precisão) (ANEXO V).

3.10 Análise estatística dos dados

Para a análise estatística dos resultados, foram considerados os seguintes

tipos de variáveis:

a) Qualitativas

- Categorias competitivas (equipes Sub-13 e Sub-15);

- Titulares (participação nos jogos entre 35 e 100% do tempo total dos jogos de sua

equipe) e Reservas (participação superior a 0% e inferior a 35% do tempo total dos

jogos de sua equipe);

- Ranking subjetivo do técnico.

b) Quantitativas

- Características antropométricas: massa corporal (kg), estatura (cm), índice de

massa corporal (kg.m-2), somatório de dobras cutâneas abdominal, triciptal e da coxa

(mm), circunferências corrigidas de coxa e tríceps (cm) e comprimento de membros

inferiores (cm);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


61

- Tarefas motoras: pontuação superior no chute com precisão (pontos), velocidade de

saída da bola no chute com pontuação superior (m.s-1), pontuação inferior no chute

com precisão (pontos), velocidade de saída da bola no chute com pontuação inferior

(m.s-1), velocidade de saída da bola no chute sem precisão (m.s-1), freqüência de

contatos com o alvo na tarefa de passe (reps.), tempo de corrida com mudança de

direção com condução de bola (s), tempo de corrida com mudança de direção (s),

tempo de corrida de 5, 10 e 15m (s);

- Indicadores do tempo de prática: idade cronológica (anos de idade), idade dos

primeiros contatos com o futsal/futebol (anos de idade) início do treinamento

específico no futsal (anos de idade); tempo acumulado de prática (h).

- Indicadores do desempenho técnico em situação real de jogo: total de passes por

minuto jogado; porcentagem de passes certos; porcentagem de passes certos nas

zonas de destino 1 a 6; passes certos por minuto jogado; total de dribles por minuto

jogado; porcentagem de dribles certos; dribles certos por minuto jogado; total de

chutes por minuto jogado; porcentagem de chutes certos; chutes certos por minuto

jogado; soma de desarmes e interceptações por minuto jogado

Em todas as variáveis quantitativas, foram verificados os pressupostos de

distribuição normal dos dados, por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk, e de igualdade de variâncias (homocedasticidade), por meio do teste de

Levene, de acordo com as recomendações da literatura específica (HAIR,

ANDERSON, TATHAM & BLACK, 1998; NETER, KUTNER, NACHTSHEIM &

WASSERMAN, 1996).

Primeiramente esses pressupostos foram analisados considerando-se a

amostra total (n=28). As variáveis massa corporal, soma de dobras cutâneas e

velocidade da bola nos chutes com pontuação superior e inferior, não apresentaram

distribuição normal e foram “transformadas” em seu inverso (variável)-1. Já a variável

pontos 3 chutes superiores, que também não apresentou distribuição normal, foi

elevada ao quadrado (variável)2, assim como foi calculada a raiz quadrada da

variável de tempo de prática acumulada  (Variável) . A partir dessas transformações,

todas as variáveis atingiram distribuição normal (ANEXO VI) e igualdade de

variâncias entre as equipes Sub-13 (n=14) e Sub-15 (n=14) (ANEXO VII), exceto as

variáveis idade dos primeiros contatos com o futebol/futsal e idade de início do
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treinamento, nas as quais as análises inferenciais foram realizadas por meio de

estatística não-paramétrica de Mann-Whitney U e Wilcoxon W.

Os pressupostos de distribuição normal dos dados e homocedasticidade

foram novamente checados a partir dos dados formados pelos grupos de titulares

(n=10) e reservas (n=10). Assim, as variáveis massa corporal, soma de dobras

cutâneas e idade de início do treinamento, não apresentaram distribuição normal e

foram “transformadas” em seu inverso (variável)-1. Para as variáveis pontos nos três

chutes com pontuação superior e percentual de dribles certos, foi calculado o seu

valor elevado ao quadrado (variável)2 e para as variáveis de pontos nos três chutes

com pontuação inferior, tempo total de permanência nos jogos e dribles totais por

minuto jogado, que também não apresentaram distribuição normal, foi calculada a

raiz quadrada de seu valor original  (variável). A partir dessas transformações, todas

as variáveis atingiram distribuição normal (ANEXO VIII) e igualdade de variâncias

entre titulares e reservas (ANEXO IX).

Em todas as análises foi utilizado o nível de significância de 5%. As

variáveis que não apresentaram distribuição normal foram substituídas por seus

respectivos valores transformados nos cálculos estatísticos paramétricos.

Para atingir os objetivos propostos, a análise estatística foi realizada em

quatro etapas:

a) Objetivo específico 1 - foram considerados dois grupos: equipe da

categoria Sub-13 e equipe da categoria Sub-15. Nesta etapa foi realizada a análise

descritiva dos dados, assim como verificada a existência de diferenças

estatisticamente significantes entre as equipes Sub-13 e Sub-15, utilizando-se a

Análise de Variância (ANOVA) a um fator (equipes). Adicionalmente, comparando-se

os mesmos grupos de categorias, foi realizada a Análise de Covariância (ANCOVA),

tendo a idade cronológica como covariável.

b) Objetivo específico 2 – foram formados novos grupos compostos pelos

jogadores das equipes, denominados de titulares e reservas. Como critério de

inclusão nos grupos, foram considerados “titulares” os jogadores com participação

igual ou superior a 35% do tempo total dos jogos de sua equipe e “reservas” aqueles

com participação superior a 0% e inferior a 35%. Novamente foi feita a comparação
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entre os grupos, utilizando-se os mesmos recursos estatísticos da comparação entre

as equipes.

c) Objetivo específico 3 - para verificar as relações entre todas as variáveis

quantitativas, foram considerados os resultados dos jogadores titulares e reservas e

calculada a matriz de correlações de Pearson.

d) Objetivo específico 4 - foi calculado o coeficiente de correlação de

Spearman entre o Ranking Subjetivo elaborado pelo técnico (v. qualitativa) e as

demais variáveis quantitativas.

Assim, foi possível atingir o objetivo geral do estudo - verificar a

contribuição das medidas realizadas na distinção de jogadores de diferentes níveis

de desempenho.

3.11 Limitação do estudo

As tarefas motoras, apesar de representativas da condição física e técnica

do jogador, não abrangem todos os fatores potencialmente importantes para o

desempenho no futsal, tais como habilidades perceptivas e decisórias em situação

real de jogo. Além disso, na análise de jogo, não foram quantificadas as ações

realizadas sem a bola, muitas vezes fundamentais para o sucesso do jogador e

equipe que detém a posse de bola.

4 RESULTADOS

Os resultados foram divididos em quatro itens:

a) são apresentados os valores descritivos e as comparações entre as

equipes Sub-13 e Sub-15, considerando o grupo total de jogadores. Como nem todos

esses jogadores participaram dos jogos, nessa seção são considerados apenas os

valores obtidos nas medidas antropométricas, nas tarefas motoras e nos indicadores

do tempo de prática.

b) são apresentados os valores descritivos e as comparações entre os

jogadores titulares e reservas. Nessa seção são considerados os valores obtidos nas
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medidas antropométricas, nas tarefas motoras, nos indicadores do tempo de prática

e nos indicadores de desempenho técnico em situação real de jogo.

c) são apresentadas as relações entre as variáveis quantitativas,

considerando os jogadores com participação nos jogos (junção dos grupos de

titulares e reservas).

d) são apresentadas as relações entre as variáveis quantitativas e o ranking

subjetivo elaborado pelo técnico, considerando os jogadores com participação nos

jogos (junção dos grupos de titulares e reservas).

4.1 Comparações entre as equipes Sub-13 e Sub-15.

Considerando os valores médios (Sub-13, n=14; Sub-15, n=14), a equipe

Sub-15 apresentou resultados superiores na maioria das variáveis mensuradas.

Entretanto, houve valores semelhantes na distribuição dos resultados, com jogadores

da equipe Sub-13 apresentando valores semelhantes aos da Sub-15 e vice-versa,

sendo portanto inviável identificar um perfil para cada equipe tendo os valores

médios como referência (TABELA 2).
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TABELA 2 - Valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo das equipes Sub-13

(n=14) e Sub-15 (n=14) nas medidas antropométricas, motoras e

indicadoras do tempo de prática.

Média DP Mínimo Máximo

Sub-13 Sub-15 Sub-13 Sub-15 Sub-13 Sub-15 Sub-13 Sub-15

ANTROPOMÉTRICAS
Massa Corporal, kg** 44,09 58,00 5,91 10,35 34,40 35,40 55,90 74,10

Estatura, cm 156,31 169,79 8,00 7,69 138,00 154,30 168,50 179,50

IMC, kg.m-2 17,99 19,97 1,31 2,44 16,21 14,70 20,25 25,28

DC total, mm** 34,55 35,78 12,58 10,40 20,00 25,00 61,33 62,00
Circunf corrigida coxa,
cm 41,76 45,46 3,44 4,28 37,83 34,30 48,93 50,79

Circunf corrigida
braço, cm 18,66 20,47 1,70 1,77 16,18 15,17 22,75 22,61

Comprimento MMII,
cm 80,60 89,12 4,37 5,95 70,80 77,00 87,00 98,00

MOTORAS
Pontos 3 chutes
superiores** 17,57 18,14 5,39 3,96 6,00 10,00 24,00 24,00

Vel. bola chutes pto
superior, m.s-1** 17,40 20,07 1,93 2,71 15,10 16,48 20,64 23,80

Pontos 3 chutes
inferiores** 5,79 3,57 4,54 4,52 0,00 0,00 16,00 14,00

Vel. bola chutes pto
inferior, m.s-1** 17,42 20,04 1,94 2,65 15,05 16,88 20,70 24,02

Vel. bola chute sem
precisão, m.s-1 19,61 22,04 1,99 2,74 16,81 18,15 23,86 26,04

Pontos passe 31,50 34,71 4,72 3,60 24,00 30,00 40,00 41,00
Ziguezague Com
Bola, s 12,59 11,94 0,68 0,58 11,64 11,20 13,90 13,03

Ziguezague Sem Bola,
s 9,58 9,09 0,33 0,54 9,03 8,16 10,07 9,87

Corrida 5m, s 1,09 1,04 0,05 0,06 1,02 ,97 1,17 1,17

Corrida 10m, s 1,51 1,48 0,07 0,09 1,39 1,37 1,66 1,66

Corrida 15m, s 2,61 2,53 0,11 0,11 2,45 2,37 2,81 2,83
INDICADORAS TEMPO DE PRÁTICA
Idade atual, anos 12,91 14,83 ,54 ,45 11,65 14,20 13,64 15,48
Idade primeiro contato
fut, anos** 5,86 5,64 1,23 1,22 4,00 4,00 8,00 8,00

Idade início treino,
anos** 7,21 7,71 1,63 2,89 5,00 4,00 11,00 15,00

Tempo de prática, h** 830,6 1080,5 175,8 424,5 495,0 126,0 1062,0 1809,0
** variáveis que não apresentaram distribuição normal.

As variáveis “pontos três chutes inferiores”, “idade primeiro contato futebol”

e “idade início treino”, não atenderam o pressuposto de distribuição normal, nem
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mesmo após serem transformadas, e por isso seus resultados foram comparados por

meio de análise não-paramétrica, não sendo identificadas diferenças estatisticamente

significantes entre os grupos (TABELA 3). As demais variáveis, quando necessário,

foram transformadas e inseridas nas análises paramétricas subseqüentes.

TABELA 3 – Testes não-paramétricos de Mann-Whitney U e Wilcoxon W, para as

variáveis que não apresentaram distribuição normal.

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Sig.

Pontos 3 chutes inferiores 61,500 166,500 -1,726 ,094

Idade primeiro contato fut 88,000 193,000 -,472 ,667

Idade início treino 96,000 201,000 -,094 ,946

Comparando-se os valores das variáveis antropométricas, motoras e

indicadoras do tempo de prática, por meio Análise de Variância (ANOVA) a um fator

(categoria), houve diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) na maior parte

das variáveis antropométricas e motoras, mas não nos indicadores de tempo de

prática, mesmo com a equipe Sub-15 apresentando valores superiores de idade

cronológica (TABELA 4).
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TABELA 4 – Resultados da ANOVA na comparação de variáveis antropométricas,

motoras e indicadoras do tempo de prática das equipes Sub-13 (n=14)

e Sub-15 (n=14).

Variáveis dependentes F Sig.

(Massa Corporal)-1 15,602 0,001

Estatura 20,657 0,000

IMC 7,190 0,013

(DC total)-1 ,579 0,454

Circunf corrigida coxa 6,344 0,018

Circunf corrigida braço 7,655 0,010

Comprimento MMII 18,675 0,000

(Pontos 3 chutes superiores)2 ,019 0,891

(Vel. bola chutes pto superior)-1 9,017 0,006

(Vel. bola chutes pto inferior)-1 9,255 0,005

Vel. bola chute sem precisão 7,197 0,013

Pontos passe 4,102 0,053

Ziguezague Com Bola 7,474 0,011

Ziguezague Sem Bola 8,177 0,008

Corrida 5m 6,979 0,014

Corrida 10m 1,172 0,289

Corrida 15m 3,746 0,064

Idade atual 103,688 0,000

 Tempo de prática 2,272 0,144

Para verificar um possível efeito da idade cronológica, recorreu-se aos

recursos da Análise de Covariância (ANCOVA). Tendo a idade cronológica como

covariável, as diferenças deixam de existir (TABELA 5), evidenciando que a

superioridade do grupo Sub-15 é diretamente influenciada pela sua maior idade

cronológica.
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TABELA 5 - Resultados da ANCOVA na comparação de variáveis antropométricas e

motoras das equipes Sub-13 (n=14) e Sub-15 (n=14), tendo a idade

cronológica como covariável.

Variáveis dependentes F Sig.

(Massa Corporal)-1 0,067 0,797

Estatura 0,096 0,759

IMC 0,675 0,419

(DC total)-1 1,652 0,210

Circunf corrigida coxa 0,003 0,954

Circunf corrigida braço 0,346 0,562

Comprimento MMII 1,547 0,225

(Pontos 3 chutes superiores)2 0,389 0,538

(Vel. bola chutes pto superior)-1 0,071 0,791

(Vel. bola chutes pto inferior)-1 0,304 0,586

Vel. bola chute sem precisão 0,031 0,863

Pontos passe 0,160 0,692

Ziguezague Com Bola 0,757 0,393

Ziguezague Sem Bola 2,812 0,106

Corrida 5m 0,626 0,436

Corrida 10m 0,645 0,429

Corrida 15m 0,083 0,775

 Tempo de prática 0,001 0,970

4.2 Comparações entre titulares e reservas

Para classificar os jogadores em titulares e reservas, foi somado o tempo

individual de participação nos cinco jogos de sua equipe no Campeonato, totalizando

um tempo máximo possível de 120 minutos para os jogadores da equipe Sub-13 (24

minutos por jogo) e de 150 minutos para os da Sub-15 (30 minutos por jogo). A partir

da soma dos tempos de participação nos cinco jogos, foram considerados jogadores

titulares aqueles com participação igual ou superior a 35% do tempo máximo de sua

equipe e reservas aqueles com participação superior a 0 e inferior a 35% (TABELA

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


69

6). Os jogadores que não participaram de nenhum jogo não foram incluídos em

nenhum dos grupos.

TABELA 6 – Número de jogadores com participação nos jogos de sua equipe.

Titulares Reservas TOTAL

Sub-13 5 6 11

Sub-15 5 4 9

TOTAL 10 10 20

A partir dessa nova distribuição, na TABELA 7 encontram-se os resultados

descritivos obtidos pelos grupos de jogadores titulares (n=10) e reservas (n=10).
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TABELA 7 - Valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo dos grupos de

titulares (n=10) e reservas (n=10), em medidas antropométricas,

motoras e indicadoras de tempo de prática.

Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

Tit Res Tit Res Tit Res Tit Res

ANTROPOMÉTRICAS
Massa Corporal, kg** 51,89 53,24 8,60 11,83 40,10 41,70 62,90 74,10

Estatura, cm 164,18 165,34 8,63 8,02 154,00 157,20 176,30 179,50

IMC, kg.m-2 19,10 19,28 1,38 2,72 16,91 16,21 20,79 25,28

DC total, mm** 31,09 37,77 7,93 12,43 20,00 22,67 50,00 62,00

Circunf corrigida coxa, cm 44,88 43,52 4,13 4,13 38,95 37,83 50,79 49,48

Circunf corrigida braço, cm 20,06 19,79 1,50 1,69 17,28 17,92 22,75 22,61

Comprimento MMII, cm 84,84 86,04 7,24 5,59 77,00 79,70 98,00 98,00
MOTORAS

Pontos 3 chutes superiores** 18,80 17,80 3,68 6,21 14,00 6,00 24,00 24,00

Vel. bola chutes pto superior, m.s-1 19,86 17,96 2,26 3,12 16,48 15,10 23,36 23,80

Pontos 3 chutes inferiores** 6,00 4,70 6,04 4,22 ,00 ,00 16,00 12,00

Vel. bola chutes pto inferior, m.s-1 19,90 17,94 2,25 3,05 16,83 15,05 24,02 24,00

Vel. bola chute sem precisão, m.s-1 22,09 19,94 2,40 2,53 18,27 16,81 26,04 24,60

Pontos passe 32,90 35,30 4,70 4,06 26,00 31,00 41,00 41,00

Ziguezague Com Bola, s 12,04 12,61 0,52 0,83 11,23 11,48 12,85 13,90

Ziguezague Sem Bola, s 9,18 9,40 0,39 0,60 8,44 8,16 9,70 10,07

Corrida 5m, s 1,05 1,06 0,04 0,06 1,01 ,97 1,12 1,15

Corrida 10m, s 1,45 1,51 0,04 0,08 1,37 1,40 1,49 1,66

Corrida 15m, s 2,50 2,59 0,06 0,12 2,38 2,37 2,61 2,81
INDICADORAS TEMPO PRÁTICA

Idade atual, anos 14,00 13,77 1,05 0,86 12,80 12,48 15,34 14,96

Idade primeiro contato fut, anos 5,50 5,90 1,08 1,20 4,00 4,00 7,00 8,00

Idade início treino, anos** 6,70 8,30 1,89 2,79 4,00 6,00 10,00 15,00

Tempo de prática, h 1047,6 854,4 375,7 333,7 495,0 126,0 1809,0 1386,0
** variáveis que não apresentaram distribuição normal

De modo semelhante ao adotado na análise da amostra total, as variáveis

da TABELA 7 que não apresentaram distribuição normal foram substituídas por seus

respectivos valores “transformados” nas análises inferenciais subseqüentes.
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Comparando-se as características antropométricas, de desempenho

motor, a idade cronológica e os indicadores de tempo de prática, por meio da

ANOVA, não foi possível localizar diferenças estatisticamente significantes em

nenhuma das variáveis, exceto a velocidade nos 10m finais da tarefa de corrida

(TABELA 8).

TABELA 8 – Resultados da ANOVA na comparação de variáveis antropométricas,

motoras e indicadoras do tempo de prática, entre os jogadores

titulares (n=10) e reservas (n=10).

Variáveis Dependentes F Sig.

(Massa Corporal)-1 0,019 0,893

Estatura 0,097 0,759

IMC 0,033 0,859

(DC total)-1 1,703 0,208

Circunf corrigida coxa 0,543 0,471

Circunf corrigida braço 0,144 0,709

Comprimento MMII 0,172 0,683

(Pontos 3 chutes superiores)2 0,036 0,851

Vel. bola chutes pto superior 2,433 0,136

 (Pontos 3 chutes inferiores) 0,102 0,753

Vel. bola chutes pto inferior 2,672 0,120

Vel. bola chute sem precisão 3,802 0,067

Pontos passe 1,494 0,237

Ziguezague Com Bola 3,350 0,084

Ziguezague Sem Bola 0,936 0,346

Corrida 5m 0,346 0,564

Corrida 10m 4,896 0,040

Corrida 15m 4,197 0,055

Idade atual 0,292 0,595

Idade primeiro contato fut 0,615 0,443

(Idade início treino)-1 2,975 0,102

Tempo de prática 1,481 0,239
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Considerando o desempenho técnico em situação real de jogo, na

TABELA 9 são apresentados valores da estatística descritiva. Uma vez que o número

absoluto de ações técnicas (passes, dribles, etc.) é diretamente influenciado pelo

tempo de permanência em quadra, essas ações foram relativizadas em termos

percentuais e de execuções por minuto, com o objetivo de minimizar a interferência

do tempo em quadra na comparação entre os grupos.

TABELA 9 - Valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo dos grupos de

titulares (n=10) e reservas (n=10) nos indicadores de desempenho

técnico em situação real de jogo.

Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

Tit Res Tit Res Tit Res Tit Res

Passes totais / min 0,50 0,44 0,26 0,23 0,20 0,00 1,00 0,70

% Passes certos 61,6 53,7 9,6 21,1 43 13 72 80

% Passes certos nas
zonas destino 1-6 32,1 28,2 8,4 17,5 21,4 0,0 45,7 66,7

Passes certos / min 0,31 0,23 0,17 0,15 0,10 0,00 0,60 0,40

Dribles totais / min** 0,14 0,14 0,10 0,13 0,03 0,00 0,35 0,46

% Dribles certos** 43,6 29,6 22,5 26,6 0,0 0,0 69,2 60,0

Dribles certos / min 0,07 0,05 0,05 0,059 0,00 0,00 0,20 0,20

Chutes totais / min 0,27 0,23 0,16 0,19 0,10 0,00 0,60 0,60

% Chutes certos 29,4 15,9 21,7 15,4 0,0 0,0 75,0 40,0

Chutes certos / min 0,08 0,06 0,04 0,06 0,00 0,00 0,10 0,20

Soma de desarmes e
interceptações / min 0,28 0,26 0,12 0,13 0,10 0,00 0,50 0,50

** variáveis que não apresentaram distribuição normal

Novamente, as variáveis que não apresentaram distribuição normal, foram

transformadas para atingir esse pressuposto estatístico e entrar nas análises

inferenciais.

Comparando-se os grupos por meio da Análise de Variância, não houve

diferença significante em nenhuma das variáveis consideradas (TABELA 10).
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TABELA 10 - Resultados da ANOVA na comparação de variáveis indicadoras de

desempenho técnico em situação real de jogo, entre titulares (n=10)

e reservas (n=10).

Variáveis Dependentes F Sig.

Passes totais / min 0,345 0,564

% Passes certos 1,155 0,297

% Passes certos nas zonas destino 1-6 0,419 0,526

Passes certos / min 1,370 0,257

 Dribles totais / min 0,151 0,702

(% Dribles certos)2 1,354 0,260

Dribles certos / min 1,212 0,285

Chutes totais / min 0,334 0,571

% Chutes certos 2,560 0,127

Chutes certos / min 0,805 0,382

Soma de desarmes e interceptações / min 0,172 0,683

4.3 Relações entre as variáveis quantitativas

Na tentativa de um melhor entendimento das relações lineares entre as

características antropométricas, desempenho motor nas tarefas realizadas, tempo de

prática e desempenho em situação real de jogo, os jogadores titulares e reservas

foram agrupados, formando um grupo único de 20 jogadores.

Em relação ao desempenho em jogo e características antropométricas, o

único coeficiente que atingiu significado estatístico foi entre o valor invertido do

somatório de dobras cutâneas e a soma de desarmes e interceptações (0,55),

indicando que os jogadores com maior quantidade de gordura subcutânea tendem a

executar um menor número de desarmes e interceptações (TABELA 11).
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TABELA 11 - Coeficientes de correlação de Pearson entre indicadores do

desempenho técnico em situação real de jogo e características

antropométricas, no grupo formado por titulares e reservas (N=20).

(Massa
Corporal)-1 Estatura IMC (DC total)-1

Circunf
corrigida

coxa

Circunf
corrigida

braço
Comprimento

MMII

Passes totais/ min 0,24 -0,39 -0,05 0,01 -0,01 -0,14 -0,46

% Passes Certos -0,29 0,23 0,36 -0,16 0,28 0,25 0,18

% Passes Certos
Zona Destino 1-6 -0,17 0,15 0,136 0,051 0,291 0,271 0,170

Passes Certos/ min 0,13 -0,28 0,07 -0,06 0,03 -0,06 -0,35

 Dribles totais / min -0,03 0,02 0,01 0,08 0,21 0,15 0,05

(% Dribles certos)2 0,30 -0,40 -0,18 0,06 -0,02 -0,10 -0,32

Dribles certos / min 0,11 -0,16 -0,05 0,08 0,08 -0,02 -0,10

Chutes totais / min 0,08 -0,19 0,05 -0,20 0,14 -0,04 -0,06

% Chutes certos -0,008 0,001 0,048 -0,142 0,071 0,133 0,045

Chutes certos / min 0,03 -0,06 0,06 -0,18 0,08 0,06 0,06

Soma de desarmes e
interceptações / min 0,16 -0,08 -0,23 0,55* 0,02 0,12 -0,10

*p<0,05

Também não foi possível identificar correlações estatisticamente

significantes entre as tarefas motoras realizadas e os indicadores técnicos dos jogos,

com exceção dos valores moderados que variaram entre 0,49 para o percentual de

chutes certos e a velocidade da bola nos chutes de pontuação inferior e 0,55 entre os

chutes certos por minuto e a velocidade da bola nos chutes com pontuação superior

(TABELA 12).
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TABELA 12 - Coeficientes de correlação de Pearson entre indicadores do

desempenho técnico em situação real de jogo e as tarefas

motoras, no grupo formado por titulares e reservas (N=20).

(Pon-
tos 3

chutes
sup.)2

Vel.
bola

chutes
pto
sup.

 
Ponto

3
chutes

inf.

Vel.
bola

chutes
pto
inf.

Vel.
bola

chute
sem

preci-
são

Pon-
tos

passe

Zigue
zague
Com
Bola

Zigue
zague
Sem
Bola

5m 10m 15m

Passes totais/
min 0,23 -0,03 -0,29 0,01 0,04 0,32 -0,12 0,20 0,22 0,04 0,10

% Passes
Certos 0,21 0,41 0,15 0,42 0,43 -0,14 -0,02 -0,25 -0,07 0,01 -0,05

% Passes
Certos Zona
Destino 1-6

0,20 0,28 -0,02 0,28 0,32 0,09 -0,01 -0,16 -0,33 0,12 -0,13

Passes Certos/
min 0,21 0,11 -0,26 0,15 0,21 0,17 -0,09 0,15 0,20 0,10 0,14

 Dribles totais
/ min 0,18 0,26 -0,06 0,28 0,19 0,14 -0,26 -0,20 -0,19 -0,22 -0,30

(% Dribles
certos)2 0,17 0,18 -0,28 0,20 0,27 0,09 -0,25 0,08 0,29 -0,13 -0,00

Dribles certos /
min 0,05 0,28 -0,07 0,31 0,26 0,08 -0,37 -0,16 0,07 -0,36 -0,25

Chutes totais /
min 0,23 0,39 0,21 0,37 0,43 0,15 -0,35 -0,21 0,11 -0,17 -0,10

% Chutes
certos 0,26 0,52* 0,11 0,49* 0,42 -0,29 -0,21 -0,25 0,12 -0,26 -0,17

Chutes certos /
min 0,27 0,55* 0,22 0,52* 0,51* -0,19 -0,29 -0,22 0,16 -0,26 -0,13

Soma de
desarmes e
interceptações
/ min

0,28 0,05 0,28 0,00 0,06 0,35 -0,08 -0,20 -0,31 -0,27 -0,41

*p<0,05

Na TABELA 13, encontram-se os valores do coeficiente de correlação

simples entre indicadores do desempenho técnico e do tempo de prática, não sendo

possível identificar nenhuma correlação estatisticamente significante entre essas

variáveis, com exceção do valor moderado (0,51) entre os passes certos por minuto

e o inverso da idade de inicio do treino específico.
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TABELA 13 – Coeficientes de correlação de Pearson entre indicadores do

desempenho técnico em situação real de jogo e do tempo de

prática no grupo formado por titulares e reservas (N=20).

Idade atual
Idade primeiro

contato fut
(Idade início

treino)-1
Tempo de
prática0, h

Passes totais/ min -0,02 -0,03 0,30 0,14

% Passes Certos 0,24 0,04 0,33 0,19

% Passes Certos Zona Destino 1-6 0,37 -0,04 0,27 0,15

Passes Certos/ min 0,06 -0,07 0,51* 0,26

 Dribles totais / min 0,02 0,02 -0,09 -0,12

(% Dribles certos)2 -0,15 0,31 0,11 0,08

Dribles certos / min -0,19 0,09 0,01 -0,01

Chutes totais / min -0,08 0,16 0,10 0,10

% Chutes certos -0,04 0,27 -0,17 -0,12

Chutes certos / min -0,12 0,27 -0,00 -0,01

Soma de desarmes e
interceptações / min 0,26 0,15 -0,19 -0,16

*p<0,05

Nas correlações entre as ações técnicas executadas durante os jogos,

observou-se uma relação de 0,68 entre os passes totais por minuto e o percentual de

dribles certos e de 0,51 entre os passes certos por minuto e o percentual de dribles

certos (TABELA 14). Os dribles e chutes tiveram uma relação importante, porém com

valores também moderados, que oscilaram entre 0,48 e 0,67 (TABELA 15).
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TABELA 14 - Coeficientes de correlação de Pearson entre indicadores do passe e

demais ações técnicas mensuradas nos jogos, no grupo formado por

titulares e reservas (N=20).

Passes totais/ min % Passes Certos % Passes Certos
Zona Destino 1-6

Passes Certos/
min

 Dribles totais / min 0,33 -0,20 0,28 0,07

(% Dribles certos)2 0,68* -0,16 -0,01 0,51*

Dribles certos / min 0,39 -0,37 -0,13 0,10

Chutes totais / min 0,40 -0,03 0,06 0,26

% Chutes certos -0,15 0,26 -0,05 -0,06

Chutes certos / min 0,02 0,10 -0,03 0,01
Soma de desarmes e
interceptações / min 0,05 0,04 0,45 -0,01

*p<0,05

TABELA 15 - Coeficientes de correlação de Pearson entre indicadores do drible e

demais ações técnicas mensuradas nos jogos, no grupo formado por

titulares e reservas (N=20).

 Dribles totais / min (% Dribles certos)2 Dribles certos / min
Chutes totais / min 0,50 0,67* 0,66*

% Chutes certos 0,21 0,25 0,30

Chutes certos / min 0,42 0,48* 0,57*

Soma de desarmes e interceptações / min 0,13 -0,07 -0,14
*p<0,05

Entre os indicadores de habilidades motoras, foram identificadas diversas

correlações estatisticamente significantes, destacando-se os valores elevados entre

as diferentes tarefas de chute (0,96 – 0,99). Além disso, vale destacar que o teste de

passe não apresentou relação com nenhuma das variáveis mensuradas (TABELA

16).
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TABELA 16 - Coeficientes de correlação de Pearson entre indicadores de habilidades

motoras no grupo formado por titulares e reservas (N=20).

(Pontos
3

chutes
sup)2

Vel. bola
chutes

pto sup,
m.s-1

 (Pon-
tos 3

chutes
inf)

Vel. bola
chutes
pto inf,
m.s-1

Vel.
bola
chute
sem

preci-
são,
m.s-1

Pontos
passe

Zigue
zague
Com
Bola

Zigue
zague
Sem
Bola 5m 10m

Vel. bola
chutes pto
superior, m.s-1

0,44

 (Pontos 3
chutes
inferiores)

0,38 0,20

Vel. bola
chutes pto
inferior, m.s-1

0,42 0,99* 0,13

Vel. bola chute
sem precisão,
m.s-1

0,44 0,96* 0,20 0,96*

Pontos passe 0,18 0,17 -0,10 0,17 0,13

Ziguezague
com bola, s -0,01 -0,61* 0,21 -0,64* -0,56* -0,44

Ziguezague
sem bola, s -0,11 -0,68* -0,21 -0,67* -0,57* -0,19 0,62*

Corrida 5m, s -0,25 -0,56* -0,06 -0,55* -0,55* -0,28 0,37 0,60*

Corrida 10m, s -0,17 -0,63* -0,13 -0,66* -0,58* -0,13 0,75* 0,64* 0,39

Corrida 15m, s -0,27 -0,73* -0,17 -0,74* -0,69* -0,25 0,70* 0,75* 0,74* 0,90*

*p<0,05

4.4 Relações entre as variáveis quantitativas e o Ranking Subjetivo.

Ainda considerando o grupo total dos 20 jogadores titulares e reservas, foi

calculado o coeficiente de correlação de Spearman entre o ranking subjetivo (RS) do

técnico e os indicadores do desempenho técnico em situação real de jogo. Com
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exceção dos valores de -0,81 para o tempo de participação nos jogos e dos valores

moderados para os passes certos por minuto (-0,45) e o percentual de dribles certos

(-0,47), não houve relações estatisticamente significantes (TABELA 17).

TABELA 17 - Coeficientes de correlação de Spearman entre indicadores do

desempenho técnico em situação de jogo e o Ranking Subjetivo do

técnico (N=20).

Ranking Subjetivo

Passes totais/ min -0,27

% Passes Certos -0,23

% Passes Certos Zona Destino 1-6 -0,33

Passes Certos/ min -0,45*

Dribles Totais/ min -0,25

% Dribles Certos -0,47*

Dribles Certos/ min -0,44

Chutes Totais/ minuto -0,30

% Chutes Certos -0,30

Chutes Certos/ min -0,35

Soma Desarme e Interceptação/ min 0,01

Tempo participação nos jogos -0,81*

*p<0,05

Na TABELA 18, encontram-se os coeficientes de correlação de Spearman

entre o RS e as variáveis antropométricas, motoras e indicadoras do tempo de

prática. Apesar da oscilação dos valores, destacam-se os índices relacionados à

velocidade de corrida de 10 e 15m e as velocidades de saída da bola nas tarefas de

chute.
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TABELA 18 - Coeficientes de correlação de Spearman entre o ranking subjetivo (RS)

do técnico e características antropométricas, motoras e indicadores do

tempo de prática, no grupo de titulares e reservas (N=20).

RS (titulares e reservas; N=20)

Massa Corporal -0,15

Estatura 0,02

IMC -0,27

DC total 0,18

Circunf corrigida coxa -0,42

Circunf corrigida braço -0,25

Comprimento MMII 0,07

Pontos 3 chutes superiores -0,26

Vel. bola chutes pto superior -0,56*

Vel. bola chutes pto inferior -0,61*

Vel. bola chute sem precisão -0,61*

Pontos passe 0,21

Ziguezague Com Bola 0,40

Ziguezague Sem Bola 0,34

Corrida 5m 0,23

Corrida 10m 0,50*

Corrida 15m 0,53*

Idade atual -0,17

Idade primeiro contato fut 0,06

Idade início treino 0,24

Tempo de prática -0,16
*p<0,05

5 DISCUSSÃO

5.1 Comparações entre as equipes Sub-13 e Sub-15.

Durante o processo de formação esportiva no futsal, assim como em

outras modalidades coletivas, os valores médios apresentados por determinada

equipe ou faixa etária podem ser ineficazes se interpretados como referencial para a
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identificação dos melhores jogadores ou para controle do treinamento. A distribuição

dos resultados observada nas equipes Sub-13 e Sub-15 evidencia a limitação da

adoção de perfis que possam ser considerados adequados, especialmente quando

são analisados os resultados de uma única variável.

Corroborando essa asserção os estudos no futebol que têm se utilizado da

comparação entre diferentes níveis competitivos, não tem chegado a resultados

conclusivos, especialmente quando são medidas características antropométricas e

capacidades motoras. Ora são encontradas diferenças significantes (GARGANTA et

al., 1993; GIRD & COETZEE, 2006; GISSIS et al., 2006; PANFIL et al., 1997; REILLY

et al., 2000) ora tais diferenças não são localizadas (BANGSBO, 1994; FRANKS et

al., 1999; SANTOS, 1999).

A simples comparação entre grupos não permite determinar a importância

das variáveis analisadas, pois a existência ou não de diferenças pode estar vinculada

aos grupos utilizados para comparação e não necessariamente à importância real da

variável, gerando assim, uma interpretação equivocada (SILVA et al., 2006). Como

as modalidades coletivas têm elevada dependência da interação entre diversos

fatores, é possível que um indivíduo que apresente um comportamento abaixo da

média em determinada variável, possa compensar essa desvantagem com um

excelente desempenho em outro fator. Tal fenômeno, particularmente importante nas

modalidades coletivas, pode ser entendido como uma compensação, e deixa claro a

limitação de análises univariadas para a identificação dos melhores jogadores

(BARTMUS et al., 1987; CALVO, 2003; TRANCKLE & CUSHION, 2006). Além disso,

se admitida, a possibilidade de compensação limita ainda mais a adoção de perfis

para a identificação e seleção de talentos esportivos. Por isso, no presente estudo,

as comparações entre as equipes são exploradas na perspectiva de um melhor

entendimento da importância das variáveis no processo de formação esportiva.

Entre as variáveis antropométricas mensuradas, a única em que não

houve diferença significante foi o somatório de dobras cutâneas, em todas as

demais, a equipe Sub-15 foi superior, indicando que o componente de massa

muscular, associado a uma maior estatura, é importante para o desempenho. No

entanto, esses fatores são altamente associados ao desenvolvimento biológico, e

portanto, é esperado que crianças mais velhas apresentem valores antropométricos
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superiores (BEUNEN, MALINA, VAN'T HOF, SIMONS, OSTYN, RENSON, GERVEN,

1988; PEARSON, NAUGHTON & TORODE, 2006).

No futsal, as crianças com maior tamanho corporal (estatura e massa

muscular) são beneficiadas em situações de disputa pelo espaço de jogo, fato que

deveria servir de alerta para os responsáveis pelo processo de formação esportiva

não supervalorizarem as características antropométricas, devido ao seu caráter

possivelmente transitório, influenciado pela idade cronológica e pelo próprio ritmo

individual de desenvolvimento biológico (MALINA et al., 2000; MASSA & RÉ, 2006;

RÉ et al., 2005; MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005; PEARSON,

NAUGHTON & TORODE, 2006).

Em relação às variáveis motoras, novamente a equipe Sub-15 foi superior,

não sendo localizadas diferenças estatisticamente significantes apenas nos pontos

obtidos nos três chutes com menor pontuação e nos 10m finais e 15m totais da tarefa

de corrida retilínea. Nas tarefas de chute com precisão, a equipe Sub-15 obteve

valores médios superiores nos pontos obtidos nos três chutes com maior pontuação

(18,1 xs 17,6 pontos) e também na velocidade de saída da bola (20,1 xs 17,4 m.s-1).

Considerando que, muitas vezes, o sucesso do chute em situação real de jogo

depende de sua precisão e velocidade para impedir a defesa do goleiro adversário, é

esperado que os jogadores com nível de desempenho superior apresentem

vantagem em tarefas que meçam essa capacidade. Nos três chutes com menor

pontuação, ambas as equipes mantiveram valores de velocidade de saída da bola

(20,0 xs 17,4 m.s-1) semelhantes aos obtidos nos respectivos chutes de maior

pontuação. De acordo com LEES (2001), a restrição motora imposta pela

necessidade de precisão, faz com que a velocidade de saída da bola seja cerca de

20% menor em relação ao chute sem necessidade de precisão. Mas, a manutenção

das velocidades de saída da bola nos chutes de maior e menor pontuação (ambos

com o objetivo inicial de máxima precisão e velocidade), indica que, quando o chute

é executado com o objetivo de precisão, o fato de atingir ou não o local objetivado

pelo executante não interfere na velocidade da bola, fato condizente com o

encontrado no jogo, ou seja, quando o jogador chuta a bola na direção de um alvo

(gol) na máxima velocidade possível, o fato de atingir ou não esse alvo não interfere

na velocidade da bola. Para reforçar essa hipótese, no chute em que não era
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requisitada precisão, as velocidades médias foram de 22,0 m.s-1 na equipe Sub-15 e

de 19,6 m.s-1 na equipe Sub-13. Isso significa que, se no momento de preparação

para o chute, não existir restrição induzida pela necessidade de precisão, a

velocidade da bola tende a ser maior.

COMETTI, MAFFIULETTI, POUSSON e MAFFULI (2001), comparando

jogadores de diferentes níveis competitivos, não encontraram diferenças significantes

no chute de potência sem precisão, concluindo que, provavelmente os jogadores

profissionais possuem características mais relevantes para o sucesso no chute,

como uma maior precisão e execução técnica do movimento. De acordo com

EKBLOM (1994), a maioria das ações técnicas realizadas em situação real de jogo

são executadas com força e velocidade submáxima, porém, com grande precisão.

Segundo o autor, as ações de maior sucesso no jogo são expressas quando ocorre

uma ótima interação entre precisão, força e velocidade. Apesar da necessidade de

um melhor entendimento da importância do teste de chute com precisão como

medida do desempenho real em jogo, os resultados encontrados no presente estudo

vão de encontro a essas afirmações.

Na tarefa de passe, apesar de predominantemente estar sendo medida a

precisão, a meta era realizar o maior número de passes em 30 segundos. Portanto,

os jogadores que conseguiram imprimir maior velocidade à bola, realizaram um maior

número de contatos com a mesma, e consequentemente, aumentaram a

probabilidade de atingir uma maior pontuação. Novamente a equipe Sub-15 teve

desempenho superior, indicando uma maior capacidade de união de força/velocidade

e precisão. Porém, não houve correlação entre a tarefa de passe com as velocidades

dos chutes. Talvez, essa ausência de correlação seja explicada pelas execuções

técnicas diferentes entre as tarefas, sendo que na tarefa de passe, possivelmente os

jogadores não impuseram velocidade máxima devido a grande restrição causada

pela necessidade de precisão.

Nos resultados das tarefas que envolveram corridas com mudança de

direção (ziguezague com e sem bola), a equipe Sub-15 também apresentou

desempenho superior. Nos testes de corrida retilínea, houve diferença significante

apenas nos 5m iniciais, indicando que a potência muscular é uma variável importante

na diferenciação entre as equipes.
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Devido à possível interferência da idade cronológica, as diferenças

encontradas entre as equipes podem não refletir uma evolução do desempenho no

jogo. Desse modo, ao utilizar dados antropométricos e tarefas motoras com

predominância fechada como meio de controle durante o processo de formação

esportiva, pode ser concluído, erroneamente, que está havendo evolução do

desempenho em função do treinamento, quando na verdade, a evolução estaria

ligada ao processo natural de crescimento e desenvolvimento, e não

necessariamente sendo transferida para a situação real de jogo. Se existem

diferenças em todas as tarefas motoras, pode ser argumentado que, ou elas são

diretamente associadas ao desempenho, ou discriminam os jovens em função da

idade cronológica, ao invés da capacidade real de desempenho na modalidade.

Parece que a segunda hipótese está correta, pois quando é removido o efeito da

idade cronológica, as diferenças deixam de existir, deixando claro que a vantagem

observada na equipe sub-15 está associada à sua maior idade cronológica. Esse

dado permite destacar a limitação da utilização de testes fechados para a

identificação dos melhores jogadores, especialmente quando trata-se de

modalidades coletivas.

Porém, diversas pesquisas têm se utilizado da comparação entre

jogadores de diferentes níveis competitivos (BUNC & PSOTTA, 2001; GARGANTA et

al., 1993; GIRD & COETZEE, 2006; GISSIS et al., 2006; PANFIL et al., 1997; REILLY

et al., 2000) e com base em eventuais diferenças localizadas entre os grupos

concluem que essa variáveis são determinantes para o sucesso na modalidade,

inclusive para a identificação de jogadores talentosos (MARTINDALE, COLLINS &

DAUBNEY, 2005). Com base nos resultados do presente estudo, pode-se

argumentar que, apesar das diferenças muitas vezes localizadas, os testes propostos

nas pesquisas científicas podem não ser suficientes para diferenciar jogadores do

mesmo nível competitivo com diferentes capacidades de desempenho e, portanto,

não teriam relação direta com o jogo em grupos já “selecionados” (p.e., titulares e

reservas). Se os indivíduos são de diferentes níveis competitivos, é muito provável

que tenham diferenças macroscópicas na capacidade de desempenho, e o fato de

encontrar tais diferenças não necessariamente significa que as mesmas sejam

determinantes para o sucesso em situação real de jogo.
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Em relação às idades de início do treino específico no futsal, não houve

diferenças estatisticamente significantes, com a equipe Sub-15 relatando uma idade

média de 7,7 anos, e a Sub-13 de 7,2. Esses dados são limitados para o

entendimento da interferência das idades de início no desempenho atual, pois não

possibilitam compreender a qualidade do treino a que esses jovens foram

submetidos, e que, provavelmente, influenciou o desempenho. Mas, indicam uma

tendência, em ambas as equipes, de uma iniciação relativamente precoce, inferior à

idade média de doze anos preconizada pela literatura (GALLAHUE & OZMUN, 1995;

GRECO, 1997; PASSER, 1986; ROBERTS & TREASURE, 1992; TANI, MANOEL,

KOKUBUM & PROENÇA, 1988; WEINECK, 1999). Para um melhor entendimento da

importância das idades de iniciação no futsal, bem como em outras modalidades,

são necessários estudos longitudinais. O fato é que nos campeonatos federados de

futsal, é comum a participação de crianças a partir dos seis anos de idade (ARENA,

2000; GOMES & MACHADO, 2001), não sendo conhecidas as reais conseqüências

(positivas ou negativas) desse modelo de treinamento/competição.

5.2 Comparações entre titulares e reservas

Na tentativa de tornar os grupos mais homogêneos e identificar variáveis

que pudessem ser consideradas relevantes para o desempenho, foram realizadas

comparações entre titulares e reservas. Porém, não foi observada nenhuma

diferença estatisticamente significante nas variáveis mensuradas. Especificamente

em relação às características antropométricas, os reservas apresentaram valores

médios ligeiramente superiores em todas as medidas, exceto nas circunferências

corrigidas de coxa e braço. Parece existir um consenso de que características

antropométricas como a massa corporal e a estatura não são capazes de diferenciar

atletas masculinos pós-púberes de diferentes níveis competitivos (MALINA et al.

2000; MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005; RÉ et al., 2003; REILLY et al.,

2000; SANTOS, 1999; TRANCKLE & CUSHION, 2006;).

Entretanto, durante o processo de formação esportiva, ou seja, no período

pré-pubertário e pubertário, essas características têm exercido forte influência na

seleção de crianças para o treinamento. RÉ et al. (2003), em estudo transversal
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realizado com 96 jovens praticantes de futsal entre 9 e 16 anos de idade, de

diferentes níveis competitivos (federado x não federado) em diferentes categorias

(pré-mirim: 9-10 anos de idade; mirim: 11-12; infantil: 13-14; infanto: 15-16),

relataram uma precocidade no crescimento morfológico nas equipes federadas,

provavelmente exercendo influência na inclusão e manutenção desses atletas em

equipes federadas. Corroborando tal perspectiva, em estudos realizados no futebol,

Malina e colaboradores (MALINA, 1994; MALINA et al., 2000; MALINA et al., 2005)

têm concluído que a participação de crianças com maturação tardia tende a diminuir

com o aumento da idade cronológica.

Com base na superioridade dos jogadores reservas em variáveis como a

estatura e a massa corporal, pode-se argumentar que, entre os jovens já

selecionados, essas variáveis deixam de ter importância na diferenciação dos

grupos, fato que remete para uma atenção especial ao supervalorizá-las durante o

processo de seleção de jogadores para as equipes federadas e principalmente, na

facilitação do acesso ao treinamento (MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005).

Nas variáveis motoras, apesar da ausência de diferenças estatisticamente

significantes, o grupo titular apresentou uma tendência de desempenho superior em

todas as variáveis, exceto na tarefa de passe. É plausível a hipótese de que, essas

pequenas diferenças, ainda que não sejam detectadas estatisticamente, contribuam

de modo importante para o desempenho teoricamente superior dos titulares em

situação real de jogo. Vale ressaltar que, em termos médios, a superioridade do

grupo titular em variáveis específicas como a velocidade de saída da bola no chute

de precisão e o ziguezague com condução de bola, apresentaram diferença

percentual entre os grupos de 10,6% e 4,5% respectivamente. Já na tarefa de

ziguezague sem bola, menos específica, a diferença percentual foi de apenas 2,3%.

Esse pode ser um indicativo de que, quanto maior a especificidade do teste, maior o

poder de diferenciação entre os grupos, mesmo com a dificuldade de localizar as

diferenças do ponto de vista estatístico e, principalmente, de haver indivíduos com

valores similares pertencentes a grupos diferentes.

Em relação aos indicadores do tempo de prática, apesar de não atingir

significado estatístico, o grupo de titulares iniciou o treino mais cedo (6,7 xs 8,3 anos

de idade) e consequentemente apresentou um maior tempo de prática acumulado
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(1048 xs 854 h). Esses resultados respaldam a hipótese proposta por ERICSSON et

al. (1993), que destaca a importância do tempo dedicado à prática para atingir um

alto nível de desempenho. De modo semelhante, HELSEN, STARKES e HODGES

(1998) quantificaram o tempo de treinamento de jogadores de futebol belgas de três

níveis competitivos (internacional, nacional 1a. e 2a. divisão) e reportaram que os

melhores jogadores tinham acumulado significativamente mais tempo de treinamento

do que os outros grupos. Em estudos realizados com lutadores (HODGES &

STARKES, 1996) e com jogadores de hockey (HELSEN et al., 1998) foram

encontrados resultados semelhantes. Entretanto, devido à fase de formação que os

jogadores do presente estudo se encontram, não é possível afirmar que aqueles com

maior tempo de prática serão adultos de destaque nacional ou internacional na

modalidade.

Além disso, o desvio padrão em ambas as equipes foi muito elevado, com

coeficientes de variação de 36% no grupo de titulares e de 39% no de reservas. Isso

significa que a quantificação do tempo de prática não pode ser considerada uma

medida consistente na explicação do desempenho. Talvez, devido ao grande apelo

cultural do futebol/futsal no Brasil, seja extremamente difícil quantificar o tempo de

prática formal através de dados retrospectivos, pois muitas vezes o “treino” informal,

realizado por meio de brincadeiras nas quadras das escolas, nas ruas, etc. pode ter

uma relevância superior aos treinamentos formais para a formação dos atletas. De

acordo com os resultados obtidos por SCAGLIA (1999), diversos jogadores de

destaque do futebol brasileiro “aprenderam” tal modalidade de maneira informal,

simplesmente brincando de jogar futebol. Nos futebol/futsal, é provável que a

quantificação do tempo de treinamento seja limitada para entender os fatores

relacionados ao desempenho de alto nível, sendo necessário investigar aspectos

qualitativos dessa prática.

Na realidade, o grande desafio das pesquisas é localizar aspectos que

realmente expliquem as causas do desempenho de alto nível, e dentro desse

propósito, há a necessidade de comparar amostras relativamente homogêneas, mas

com diferentes capacidades de desempenho, assim como analisar a relação dos

testes aplicados com a situação real de jogo. Em contrapartida, com esse

delineamento, existe a tendência de não encontrar diferenças, nem relações

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


88

significantes, justamente porque a homogeneidade dos grupos, em tese, eliminaria a

variância nos resultados (THOMAS & NELSON, 1996). Essa é uma explicação

plausível para a ausência de diferenças estatisticamente significantes entre titulares

e reservas do presente estudo.

Assim, na tentativa de entender os fatores determinantes para o sucesso,

o foco das pesquisas deve estar centrado na combinação de variáveis

(MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005; REILLY, 2005), meta difícil do ponto

de vista metodológico. Se no jogo, é impossível separar as variáveis, por exemplo,

técnicas, físicas e táticas, medidas de capacidades isoladas ou com predominância

de um único fator devem ser interpretados com a devida limitação. O ideal seria

adotar testes mais holísticos, com maior validade ecológica. Em contrapartida, é

sabido que com o aumento da validade externa, existe a tendência de perda da

validade interna da medida (THOMAS & NELSON, 1996), um impasse ainda sem

solução na literatura científica da área esportiva. Talvez por isso, quanto maior o

número de variáveis e interações que contribuam para o desempenho, menor a

tendência de penetração científica na modalidade.

A análise das variáveis indicadoras do desempenho técnico em situação

real de jogo reforça essa perspectiva, pois também não foram encontradas

diferenças estatisticamente significantes entre titulares e reservas. Se for aceito que

os titulares realmente têm maior capacidade de desempenho, então essa capacidade

deveria, necessariamente, ser identificada em situação real de jogo. A especificidade

das ações técnicas do jogo deveria ser um fator favorável aos melhores jogadores e,

portanto, seria esperado encontrar diferenças a favor dos titulares.

Considerando a opinião de especialistas na modalidade, é sabido que a

técnica é um dos fatores mais valorizados, tanto no futebol como no futsal. Apesar de

não haver diferenças estatísticas entre os grupos, assim como nas tarefas motoras, o

grupo titular apresentou tendência de superioridade em todos os indicadores de

desempenho técnico, mesmo com um coeficiente de variação elevado, que oscilou

entre 15,6% no percentual de passes certos e 73,8% no percentual de chutes certos.

Já o coeficiente de variação dos reservas foi ainda superior, oscilando entre 39,3%

no percentual de passes certos e 128,3% nos dribles certos por minuto. Em conjunto,

esses dados indicam que a variabilidade de desempenho é elevada em ambos os
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grupos, mas é ainda maior no grupo de jogadores reservas. O desempenho

ligeiramente superior em todos os indicadores técnicos mensurados, associado a

uma maior estabilidade no desempenho, identificada por meio de um menor

coeficiente de variação, pode ser um fator decisivo na situação real do jogo.

Todavia, ainda é um desafio para as pesquisas a explicação do

desempenho do sujeito em jogo, pois o sucesso depende de múltiplos fatores, como

o posicionamento tático individual e coletivo, o tipo de marcação do adversário, a

motivação do atleta, seu estado psicológico, entre outros, que certamente

influenciam o desempenho técnico, e não permitem diferenciar os jogadores com

base em um único ou em poucos fatores. Com exceção das variáveis de cunho

psicológico (qualitativo), é possível a mensuração das variáveis físicas, técnicas e

táticas em situação real de jogo. Porém, a grande dificuldade e desafio para as

pesquisas futuras é medir a interação e compensação entre elas. Isoladamente, elas

não são capazes de explicar o sucesso dos melhores jogadores.

5.3 Relações entre as variáveis quantitativas

Na tentativa de um melhor entendimento das relações entre as variáveis

antropométricas, motoras e indicadoras do tempo de prática com o desempenho em

situação real de jogo, foram verificados os coeficientes de correlação simples de

Pearson. Os valores relativamente baixos encontrados, não justificaram a adoção da

análise de regressão linear múltipla tendo as variáveis relacionadas ao jogo como

dependentes, ou seja, não foi possível detectar uma combinação de variáveis

preditoras entre as medidas coletadas fora da situação de jogo (antropométricas,

motoras e indicadoras do tempo de prática) com os indicadores de desempenho

técnico no jogo. Também convém destacar, a necessidade de interpretar os

resultados do presente estudo com cautela, uma vez que não foram localizadas

pesquisas que verificassem a relação entre características antropométricas e

motoras com o desempenho em situação real de jogo. Assim, fica difícil confrontar os

resultados obtidos com outras pesquisas.

Especificamente em relação às variáveis antropométricas, o coeficiente de

0,55 entre os valores invertidos da soma de dobras cutâneas (DC total, mm)-1 e a
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quantidade total de desarmes e interceptações nos jogos, sugere que os jogadores

com maior quantidade de gordura subcutânea não priorizam a marcação do time

adversário. Ainda que o coeficiente encontrado seja reduzido, é plausível a hipótese

de que os jogadores com maior quantidade de gordura corporal poupem seus

esforços na marcação, uma vez que o desgaste físico nessa tarefa é relativamente

elevado. Em contrapartida, os indicadores de massa muscular, como a circunferência

corrigida de coxa, não apresentaram nenhum valor significante de correlação. Se a

gordura corporal prejudica o desempenho, seria esperado que uma maior quantidade

de massa muscular, especialmente na musculatura da coxa, favorecesse o

desempenho técnico, principalmente nos desarmes e interceptações, fato que não foi

possível comprovar no presente estudo.

Outro aspecto que merece ser destacado é a ausência de correlação da

estatura com qualquer outra variável. A estatura, normalmente valorizada no

processo de identificação e seleção de talentos, não favoreceu nenhum componente

do desempenho técnico, assim como a massa corporal e o IMC. É aceito que um

maior tamanho corporal favorece os jogadores na disputa pelo espaço de jogo, e

sendo assim, esses jogadores deveriam participar mais do jogo, portanto, terem

valores superiores de passes, chutes e desarmes e interceptações. Novamente, essa

asserção não foi comprovada no presente estudo.

Em relação às tarefas motoras realizadas e o desempenho no jogo,

diferentemente do esperado, também não foram encontradas correlações

importantes. Vale destacar que, ao ser elaborada a bateria de tarefas motoras,

buscou-se a utilização de testes com, teoricamente, elevada validade ecológica. Por

exemplo, considerando que a bola em movimento impõe uma maior dificuldade ao

executante do que a bola estacionária, foi hipotetizado que o chute na bola em

movimento teria maior relação com o chute no jogo. Possivelmente, o fato das

medidas realizadas fora do jogo solicitarem habilidades motoras com predominância

fechada e no jogo essas habilidades terem predominância aberta (SCHMIDT, 1988)

fez com que as relações fossem reduzidas.

Sem dúvida, as causas relacionadas ao talento esportivo são multifatoriais

e testes isolados não são capazes de identificar os melhores jogadores (ABBOTT &

COLLINS, 2004). A proposta de quantificação das ações técnicas não teve o objetivo
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de identificação de talentos, mas sim o de verificar se tais ações poderiam ser

reproduzidas em situações experimentais, com maior controle de variáveis. O fato de

não ter sido possível encontrar relações consistentes, reforça ainda mais a

perspectiva de desempenho multifatorial no jogo e a conseqüente dificuldade de

avaliá-lo fora de tal situação. O gesto técnico realizado em jogo perde o sentido sem

a compreensão de seu significado tático. Por exemplo, um passe tecnicamente

correto, mas que não foi acompanhado de uma efetividade tática pelo companheiro

de equipe que receberia a bola, foi avaliado como errado, ainda que técnica e

taticamente o executante não tenha cometido tal erro. A correção das ações técnicas

no jogo depende, na maioria das vezes, de uma ação coletiva da equipe, além de

uma correta execução individual. A análise individual não é suficiente para explicar o

sucesso das ações técnicas.

Entretanto, as ações técnicas quantificadas são específicas e

determinantes para o desempenho, e por esse motivo, seria esperado encontrar

valores mais elevados de correlação. É possível que as tarefas motoras realizadas

tenham sido muito simples e, desse modo, incapazes de distinguir jogadores com

diferentes capacidades de desempenho no jogo. Nesse sentido, o desafio para

estudos futuros é o de elaborar testes mais complexos e que, ao mesmo tempo,

promovam uma integração de fatores físicos, técnicos e táticos, inerentes ao

desempenho na situação real de jogo. É evidente que um ótimo desempenho em

uma habilidade motora específica, como foi o caso das tarefas motoras utilizadas,

não garante um bom desempenho desse fundamento em situação real de jogo

(MARTINDALE, COLLINS & DAUBNEY, 2005). Desse modo, mesmo que utilizados

apenas para controle do treino, testes motores isolados devem ser interpretados com

a devida limitação, pois não necessariamente se relacionam com o desempenho no

jogo.

Em relação às respostas retrospectivas relacionadas ao tempo de

treinamento, as mesmas não apresentaram correlação significante com nenhuma

outra variável, dificultando o entendimento sobre a real interferência do tempo de

prática no desempenho da amostra do presente estudo. Já para a relação entre os

diversos indicadores técnicos mensurados no jogo, destacaram-se as relações entre

passes e dribles e entre dribles e chutes. Mais especificamente, a quantidade total de
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passes por minuto teve uma correlação de 0,68 com o percentual de dribles certos,

indicando, teoricamente, que os jogadores mais habilidosos, com maiores

percentuais de dribles certos, tendem a participar mais do jogo e consequentemente

executam um maior número de passes. O mesmo foi observado entre os dribles

certos por minuto e o total de chutes por minuto (r = 0,66), sugerindo que os

diferentes fundamentos técnicos realizados possuem alguma relação em comum.

Teoricamente, essa característica do futsal, associada a um menor número de

jogadores em relação ao futebol de campo, promove uma formação mais ampla do

jogador, pois todas as ações técnicas seriam executadas, o que evitaria a chamada

especialização por função, comumente observada no futebol de campo adulto e

muitas vezes extrapolada para o treinamento de crianças e adolescentes. Todavia,

vale ressaltar que os valores observados de correlação não foram elevados,

indicando também que o desempenho nesses fundamentos seja relativamente

independente.

Nas relações entre as tarefas motoras, cabe destacar a relação quase

perfeita (0,99) entre a velocidade da bola nos chutes com pontuação superior e

inferior. Talvez esse valor possa ser explicado pelo fato de o jogador, ao tentar atingir

um alvo, chute a bola com a maior velocidade de movimento possível. O fato de

atingir o alvo objetivado, sem dúvida, deve-se à correta ação motora, todavia, o fato

de acertar ou não o alvo não interfere na velocidade da bola. Somando-se a isso, a

correlação entre o chute sem precisão e ambos os chutes com precisão (pontuação

superior e inferior) foi de 0,96, indicando uma elevada variância comum entre essas

tarefas (R2=92,2%), ou seja, é possível que os jogadores que conseguem chutar a

bola com grande potência sejam capazes de reverter essa vantagem quando

também é necessário precisão, a qual muitas vezes define o sucesso (fazer o gol) do

chute.

O coeficiente de correlação entre os resultados do ziguezague sem bola e

com bola (r = 0,62) indica que o desempenho em ambas as tarefas seja

relativamente independente e permite inferir que, não necessariamente, o jogador

mais rápido sem a bola consiga reverter essa vantagem para a situação real de jogo,

onde o controle da bola assume um caráter fundamental. Resultados semelhantes

foram obtidos por RÉ, SILVA e BÖHME (2004), com um coeficiente de correlação
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entre os testes de ziguezague com e sem bola de 0,44, obtido a partir dos resultados

de 24 atletas federados de futsal (15,1±0,85 anos de idade) que disputavam o

campeonato paulista “série ouro” nas categorias sub-15 e sub-17.

Considerando tais resultados, a utilização de uma estratégia de

treinamento que melhore a agilidade de maneira isolada pode não ter a transferência

desejada quando é requisitado ao atleta que corra conduzindo a bola. Da mesma

forma, um excelente domínio de bola em condições de ambiente estável, com

pequena solicitação decisória (cognitiva), pode não ser suficiente quando tal domínio

deve ser exercido de forma veloz, dependente de uma rápida tomada de decisão,

situação comum no decorrer de uma partida.

Já as correlações entre a corrida retilínea e a tarefa de ziguezague sem

bola, contradizem as pesquisas que afirmam que ambas as capacidades (velocidade

e agilidade) são independentes (BUTTIFANT, GRAHAM & CROSS, 1999; LITTLE &

WILLIAMS, 2004; MAYHEW, PIPER, SCHWEGLER & BALL, 1989; YOUNG,

McDOWELL & SCARLETT, 2001). O valor de r = 0,75 entre a corrida de 15m e o

ziguezague sem bola indica que elas apresentam uma importante variância comum

(56,2%). Outro dado que chama a atenção é a ausência de correlação significante

entre os 5m iniciais e os 10m finais da tarefa de corrida retilínea (0,39) e a correlação

de 0,70 entre o ziguezague com bola e a corrida de 15m. Destaca-se que essa

correlação (r = 0,70) foi superior à encontrada entre as tarefas de ziguezague com e

sem bola.

Para finalizar, convém ressaltar que na situação de jogo, muitas vezes, o

deslocamento/posicionamento adequado do companheiro de equipe sem a posse de

bola é decisivo para o sucesso da ação do jogador com a bola. Isso significa que é

possível um jogador possuir uma excelente capacidade técnica, mas não conseguir

obter sucesso no jogo devido à imperfeição de posicionamento dos companheiros de

sua equipe e vice-versa. Portanto, a tentativa de relacionar testes individuais com o

desempenho individual no jogo torna-se limitada, dada a importância da coletividade

para o sucesso individual. Somando-se a isso, o adversário pode interferir no

sucesso da ação, dificultando-a ou facilitando-a. Estendendo esse raciocínio, nas

populares “peneiras” realizadas com o objetivo de identificação de jogadores

talentosos, a equipe em que determinado jogador atua, e também a equipe
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adversária, são aspectos que, sem dúvida, interferem na possível identificação desse

“talento”.

5.4 Relações entre as variáveis quantitativas e o Ranking Subjetivo.

A inclusão da medida do ranking subjetivo do técnico justifica-se por dois

motivos principais: a) sua importância prática no processo de formação, pois muitas

vezes determina as oportunidades de acesso ao treinamento do jovem, e b) para

verificar se existem pontos em comum entre as medidas obtidas e a opinião do

técnico. Em relação ao segundo tópico, não foi possível identificar valores elevados

de correlação entre a opinião do técnico e indicadores de jogo. Ainda assim, os

valores moderados entre o RS e os passes certos por minuto (-0,45) e o percentual

de dribles certos (-0,47) são condizentes com a realidade da modalidade, onde, em

tese, essas variáveis são valorizadas. Outro aspecto importante é o índice de -0,81

entre o tempo total de permanência em quadra e o RS, indicando que o técnico

mantém em quadra os jogadores que considera mais importantes e realçando que as

oportunidades de acesso aos jogos, e muito provavelmente aos treinamentos, estão

condicionadas à opinião do técnico.

Portanto, é fundamental que o técnico tenha um conhecimento

aprofundado sobre os fatores que interferem no desempenho, especialmente aqueles

relacionados ao crescimento e desenvolvimento humano. Conforme tem sido

reportado pela literatura (MALINA, 1994; MALINA et al., 2000; MARTINDALE,

COLLINS, & DAUBNEY, 2005; PEARSON et al., 2006; PENA REYES et al., 1994;

RÉ et al., 2003; RÉ et al., 2005), é comum a seleção de jovens em estágios mais

adiantados de maturação biológica, excluindo do processo jovens que poderiam

atingir um alto nível de desempenho, se tivessem sido oferecidas oportunidades

adequadas. Todavia, a ciência não tem se mostrado mais confiável do que os

técnicos na identificação do talento, especialmente em modalidades coletivas

(BARTMUS, NEUMANN & MARÉES, 1987; TRANCKLE & CUSHION, 2006).

Enquanto não forem elaborados testes com elevada validade ecológica, a

penetração científica nas modalidades coletivas continuará limitada, principalmente

no que se refere a identificação dos melhores jogadores.
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As comparações entre diferentes níveis competitivos não necessariamente

identificam variáveis relevantes para o desempenho em situação real de jogo. Além

disso, a interpretação do significado dos valores médios na comparação entre grupos

deve ser cautelosa, uma vez que pode haver indivíduos dentro de determinado grupo

que apresentem um padrão distinto da média de seu grupo.

De modo geral, as pequenas correlações encontradas entre as variáveis

antropométricas e as demais variáveis, indicam que características antropométricas

não deveriam ser demasiadamente valorizadas durante o processo de formação

esportiva, especialmente no período pubertário. Em relação às medidas de

desempenho motor obtidas fora do jogo e as obtidas em situação real de jogo, as

pequenas correlações relatadas permitem inferir que tarefas motoras realizadas em

ambiente estável e previsível, com baixa participação de mecanismos cognitivos

(perceptivos e decisórios), não reproduzem as situações encontradas nos jogos e,

por esse motivo, seriam pouco úteis para a identificação dos melhores jogadores e

também para o controle do treinamento no futsal. Todavia, a amostra relativamente

pequena do presente estudo limita seriamente a generalização dessa afirmação,

sendo ainda necessárias novas pesquisas.

A percepção e tomada de decisão são fatores situacionais, difíceis de

serem reproduzidos em qualquer tipo de teste. Na maior parte dos momentos do

jogo, o sucesso individual das ações depende de toda a equipe ou, pelo menos, de

parte dela, exigindo assim uma constante necessidade de envolvimento cognitivo

para que as ações motoras (técnicas) tenham um resultado positivo, de acordo com

as necessidades momentâneas do jogo. Sendo assim, as tarefas utilizadas para

mensurar o desempenho fora do jogo devem apresentar uma maior complexidade,

com envolvimento de aspectos cognitivos e motores, próximos aos encontrados em

situação real de jogo. O desafio para as pesquisas futuras é o de elaborar testes que

atendam a esses critérios, e ao mesmo tempo, mantenham a necessária validade

interna.
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ANEXO I – Estimativa do tempo e estrutura do treinamento.

NOME:

DATA NASC.:

CLUBE ATUAL:

POSIÇÃO NO TIME ATUALMENTE:

IDADE EM QUE TEVE OS PRIMEIROS CONTATOS COM O

FUTSAL/FUTEBOL:

IDADE DE INÍCIO DO TREINAMENTO ESPECÍFICO:

PRINCIPAIS LESÕES, COM QUE IDADE E TEMPO DE

AFASTAMENTO:

TEMPO DE AFASTAMENTO DOS TREINAMENTOS (EXCETO AS

LESÕES):

Obs: todas as respostas serão mantidas em sigilo. Em nenhuma publicação

serão identificados os autores das respostas.

Idade/ano Clube/escola Meses de treino

no ano

Dias de treino/

semana

Horas de

treino/ dia

Exemplo:

10/1990 ADCGMSCS 10 3 2
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

____________________________________________________________________

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL

LEGAL

1. NOME DO INDIVÍDUO: ...........................................................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .......................................... SEXO : .M  F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......

ENDEREÇO:................................................................................................ Nº.............

APTO............

BAIRRO:.............................................. CIDADE ...........................................................

CEP:.......................................TELEFONE: DDD (............) ..........................................

2. RESPONSÁVEL LEGAL:...........................................................................................

NATUREZA(grau de parentesco, tutor, curador, etc.) .................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M  F  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......

ENDEREÇO: ............................................................................................... Nº ..........

APTO: ..............

BAIRRO:............................................................................ CIDADE: .............................

CEP: .......................................... TELEFONE: DDD (............)........................................

____________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1. “DESEMPENHO TÉCNICO DE ADOLESCENTES JOGADORES DE FUTSAL EM

SITUAÇÃO REAL DE JOGO: INTERFERÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS

ANTROPOMÉTRICAS E DE HABILIDADES MOTORAS ESPECÍFICAS”

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Profa.Dra. Maria Tereza Silveira Böhme

3. CARGO/FUNÇÃO: Professora Titular da EEFE-USP
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido (continuação).

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

RISCO MÍNIMO x RISCO MÉDIO  

RISCO BAIXO  RISCO MAIOR  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou

tardia do estudo)

5. DURAÇÃO DA PESQUISA: cerca de 3 horas.

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

1. A pesquisa justifica-se diante da ausência de dados científicos que sirvam de

referenciais ou expliquem o processo de treinamento de jogadores de futsal das

faixas etárias juvenis. Sendo assim a pesquisa tem por objetivo:

a) Comparar jogadores de futsal das categorias sub-13 e sub-15, considerando o

desempenho técnico em situação real de jogo e medidas antropométricas e de

habilidades motoras.

b) Verificar a relação entre o desempenho técnico em situação real de jogo e

medidas antropométricas, de habilidades motoras e de idade cronológica em

jogadores de futsal de 12 a 15 anos de idade.

2. Procedimentos: A coleta de dados incluirá medidas de massa corporal, estatura,

dobras cutâneas e circunferências, corridas em linha reta e com mudança de direção

e chutes em uma bola.

3. Os riscos e desconforto são mínimos e referentes ao esforço físico praticado que

deverá ser máximo para melhor exprimir os valores reais de desempenho motor.

Os benefícios serão referenciais científicos para serem aplicados ao treinamento de

jovens atletas.

____________________________________________________________________
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido (continuação).

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO

SUJEITO DA PESQUISA:

1. O atleta avaliado terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir

eventuais dúvidas;

2. O atleta avaliado terá liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento

e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da

assistência;

3. A identidade dos atletas está sob salvaguarda da confidencialidade, sigilo e

privacidade;

4. Os atletas avaliados contam com a disponibilidade de assistência no HU ou

HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa.

____________________________________________________________________

V - Professor Gerente: Alessandro H> Nicolai Ré – alehnre@usp.br – 9878 1446

Professor Responsável: Profa. Dra. Maria Tereza Silveira Böhme – terbohme@usp.br

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o

que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.

São Paulo, de de .

_____________________________________________

Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

______________________________________________

Assinatura do pesquisador (carimbo ou nome legível)
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ANEXO III – Coeficientes de correlação intraclasse “R”, entre as variáveis

indicadoras do desempenho técnico em situação real de jogo.

Variável Coeficiente correlação

Passe Certo 0,91

Passe Errado 0,85

Passe Certo Zonas Destino 1-6 0,97

Passe Errado Zonas Destino 1-6 0,91

Drible Certo 0,84

Drible Errado 0,85

Chute Errado 0,91

Chute Interceptado 0,89

Chute Goleiro Com Posse 1,00

Chute Goleiro Sem Posse 1,00

Chute Gol pró 1,00

Desarme Com Posse 0,83

Desarme Sem Posse 0,85

Interceptação Com Posse 0,83

Interceptação Sem Posse 0,82

Soma de desarmes e interceptações 0,91
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ANEXO IV - Coeficientes de correlação interclasse “R”, entre as variáveis indicadoras

do desempenho técnico em situação real de jogo.

Variável Coeficiente correlação

Passe Certo 0,91

Passe Errado 0,85

Passe Certo Zonas Destino 1-6 0,97

Passe Errado Zonas Destino 1-6 0,95

Drible Certo 0,93

Drible Errado 0,72

Chute Errado 0,95

Chute Interceptado 0,90

Chute Goleiro Com Posse 0,94

Chute Goleiro Sem Posse 0,92

Chute Gol pró 1,00

Desarme Com Posse 0,90

Desarme Sem Posse 0,86

Interceptação Com Posse 0,95

Interceptação Sem Posse 0,93

Soma de desarmes e interceptações 0,96
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ANEXO V – Coeficientes de correlação interclasse nas tarefas motoras.

Variável Coeficiente correlação

Velocidade chute precisão 0,98

Pontos chute superior 0,87

Pontos 0,86

Ziguezague Com Bola 0,71

Ziguezague Sem Bola 0,91

Corrida 5m 0,73

Corrida 10m 0,88

Corrida 15m 0,87
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ANEXO VI – Testes de normalidade da distribuição dos dados, considerando-se os

resultados da amostra total (N=28).
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
(Massa Corporal)-1 0,124 28 0,200 0,960 28 0,340
Estatura 0,107 28 0,200 0,967 28 0,498
IMC 0,079 28 0,200 0,969 28 0,558
(DC total)-1 0,120 28 0,200 0,970 28 0,572
Circunf corrigida coxa 0,109 28 0,200 0,969 28 0,567
Circunf corrigida braço 0,141 28 0,160 0,968 28 0,533
Comprimento MMII 0,087 28 0,200 0,976 28 0,751
(Pontos 3 chutes
superiores)2 0,156 28 0,078 0,954 28 0,254

(Vel. bola chutes pto
superior)-1 0,144 28 0,141 0,947 28 0,170

Pontos 3 chutes inferiores 0,256 28 0,000 0,842 28 0,001

(Vel. bola chutes pto
inferior)-1 0,128 28 0,200 0,955 28 0,267

Vel. bola chute sem
precisão 0,130 28 0,200 0,939 28 0,104

Pontos passe 0,152 28 0,094 0,961 28 0,370
Ziguezague Com Bola 0,102 28 0,200 0,957 28 0,301
Ziguezague Sem Bola 0,139 28 0,176 0,942 28 0,124
Corrida 5m 0,098 28 0,200 0,961 28 0,371
Corrida 10m 0,120 28 0,200 0,956 28 0,277
Corrida 15m 0,105 28 0,200 0,965 28 0,446
Idade atual 0,142 28 0,156 0,944 28 0,139

Idade primeiro contato fut 0,162 28 0,059 0,917 28 0,029
Idade início treino 0,258 28 0,000 0,859 28 0,001
 (Tempo de Prática) 0,135 28 0,200 0,940 28 0,114
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ANEXO VII – Teste de Levene para homogeneidade das variâncias, entre as

categorias Sub-13 (n=14) e Sub-15 (n=14).

Teste de Levene para igualdade das variâncias

F df1 df2 Sig

(Massa Corporal)-1 ,460 1 26 ,504

Estatura ,001 1 26 ,981

IMC 1,617 1 26 ,215

(DC total)-1 2,193 1 26 ,151

Circunf corrigida coxa ,371 1 26 ,548

Circunf corrigida braço ,207 1 26 ,653

Comprimento MMII 1,015 1 26 ,323

(Pontos 3 chutes superiores)2 ,241 1 26 ,628

(Vel. bola chutes pto superior)-1 ,826 1 26 ,372

Pontos 3 chutes inferiores ,140 1 26 ,712

(Vel. bola chutes pto inferior)-1 ,747 1 26 ,395

Vel. bola chute sem precisão 3,443 1 26 ,075

Pontos passe ,319 1 26 ,577

Ziguezague Com Bola ,290 1 26 ,595

Ziguezague Sem Bola 4,198 1 26 ,051

Corrida 5m ,700 1 26 ,410

Corrida 10m ,283 1 26 ,599

Corrida 15m ,323 1 26 ,574

Idade atual ,091 1 26 ,766

Idade primeiro contato fut ,028 1 26 ,869

Idade início treino 2,265 1 26 ,144

 (Tempo de Prática) 3,376 1 26 ,078
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ANEXO VIII - Testes de normalidade da distribuição dos dados, considerando-se os

resultados dos jogadores titulares e reservas (N=20).
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
(Massa Corporal)-1 ,140 20 ,200 ,948 20 ,33
Estatura ,183 20 ,078 ,920 20 ,10
IMC ,134 20 ,200 ,921 20 ,10
(DC total)-1 ,120 20 ,200 ,982 20 ,95
Circunf corrigida coxa ,145 20 ,200 ,941 20 ,25
Circunf corrigida braço ,187 20 ,065 ,934 20 ,18
Comprimento MMII ,153 20 ,200 ,905 20 ,05
(Pontos 3 chutes
superiores)2 ,152 20 ,200 ,940 20 ,24

(Vel. bola chutes pto
superior)-1 ,141 20 ,200 ,926 20 ,13

 (Pontos 3 chutes
inferiores) ,154 20 ,200 ,914 20 ,08

Vel. bola chutes pto
inferior ,143 20 ,200 ,939 20 ,23

Vel. bola chute sem
precisão ,112 20 ,200 ,957 20 ,49

Pontos passe ,182 20 ,083 ,940 20 ,24
Ziguezague Com Bola ,110 20 ,200 ,948 20 ,34
Ziguezague Sem Bola ,101 20 ,200 ,967 20 ,70
Corrida 5m ,126 20 ,200 ,961 20 ,57
Corrida 10m ,125 20 ,200 ,958 20 ,51
Corrida 15m ,110 20 ,200 ,965 20 ,66
Idade atual ,163 20 ,172 ,905 20 ,051

Idade primeiro contato fut ,182 20 ,080 ,924 20 ,12
(Idade início treino)-1 ,172 20 ,122 ,957 20 ,49
Tempo de Prática ,179 20 ,093 ,960 20 ,55
 (Tempo participação nos
jogos)

,111 20 ,200 ,953 20 ,42

Passes totais/ min ,107 20 ,200 ,976 20 ,864
% Passes Certos ,152 20 ,200 ,921 20 ,104
% Passes Certos Zona
Destino 1-6 ,159 20 ,198 ,934 20 ,180

Passes Certos/ min ,064 20 ,200 ,981 20 ,941
 (Dribles Totais/ min) ,124 20 ,200 ,979 20 ,926
(% Dribles Certos)2 ,138 20 ,200 ,909 20 ,060

Dribles Certos/ min ,171 20 ,129 ,910 20 ,065
Chutes Totais/ minuto ,099 20 ,200 ,955 20 ,444
% Chutes Certos ,126 20 ,200 ,907 20 ,057
Chutes Certos/ min ,146 20 ,200 ,922 20 ,106
Soma Desarme e
Interceptação/ min ,121 20 ,200 ,974 20 ,842
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ANEXO IX - Teste de Levene para homogeneidade das variâncias, entre os

jogadores titulares (n=10) e reservas (n=10).
Teste de Levene para igualdade das variâncias

F df1 df2 Sig
(Massa Corporal)-1 ,244 1 18 ,628
Estatura ,245 1 18 ,627
IMC 1,656 1 18 ,214
(DC total)-1 ,578 1 18 ,457
Circunf corrigida coxa ,122 1 18 ,730
Circunf corrigida braço ,973 1 18 ,337
Comprimento MMII ,614 1 18 ,444
(Pontos 3 chutes
superiores)2 ,432 1 18 ,519

(Vel. bola chutes pto
superior)-1 ,482 1 18 ,496

 (Pontos 3 chutes
inferiores) ,417 1 18 ,527

Vel. bola chutes pto
inferior ,357 1 18 ,558

Vel. bola chute sem
precisão ,000 1 18 ,984

Pontos passe ,000 1 18 1,000
Ziguezague Com Bola 3,165 1 18 ,092
Ziguezague Sem Bola 1,574 1 18 ,226
Corrida 5m 2,780 1 18 ,113
Corrida 10m 3,191 1 18 ,091
Corrida 15m 2,132 1 18 ,161
Idade atual 2,067 1 18 ,168
Idade primeiro contato fut ,005 1 18 ,943
(Idade início treino)-1 1,203 1 18 ,287
Tempo de Prática ,070 1 18 ,794
 (Tempo participação nos
jogos) ,481 1 18 ,497

Passes totais/ min ,125 1 18 ,727
% Passes Certos 3,832 1 18 ,066
% Passes Certos Zona
Destino 1-6 1,041 1 18 ,321

Passes Certos/ min ,052 1 18 ,822
 (Dribles Totais/ min) ,205 1 18 ,656
(% Dribles Certos)2 ,177 1 18 ,679
Dribles Certos/ min ,079 1 18 ,782
Chutes Totais/ minuto 1,078 1 18 ,313
% Chutes Certos ,251 1 18 ,623
Chutes Certos/ min 1,432 1 18 ,247
Soma Desarme e
Interceptação/ min ,457 1 18 ,508
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