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RESUMO 

 

Os jogos coletivos têm como a principal característica a integração entre mais 

de um jogador em vários momentos do jogo nos quais surgem situações 

imprevisíveis em que se buscam soluções. Essas soluções são realizadas com as 

tomadas de decisões desses jogadores. O futebol como é jogado atualmente, com 

todos os jogadores participando nos momentos defensivos e ofensivos, não basta 

ter só uma característica para ser um bom jogador, seja ela técnica, física, tática ou 

psicológica. Para ser um bom jogador todas essas características têm que estarem 

reunidas. A escolha da melhor decisão, os motivos que levam a essa escolha, e a 

competência de declarar esse conhecimento, de forma verbal ou escrita, é o que se 

entende como conhecimento declarativo. O objetivo deste estudo foi analisar o 

conhecimento tático declarativo das jogadoras, identificando a interferência dos 

seguintes fatores: o tempo em que a atleta treina de forma sistematizada, a idade 

que começou a prática do esporte e a posição em campo. Os resultados obtidos 

sugerem que as zagueiras têm a pior média em relação às outras posições e as 

jogadoras com mais anos de prática e anos de treinos têm a maior média. 

Relacionando os dados e resultados do estudo, podemos observar que a 

experiência da prática é um fator importante na análise do teste de Conhecimento 

Tático Declarativo (CTD), mas a relação da posição em campo parece ter uma maior 

influência nas médias do teste, com uma discrepância maior entre as zagueiras e 

outras posições. Isso parece sobrepor também nas outras variáveis, sendo um fator 

importante no contexto em que se realiza o teste de CTD. 

Palavras-chave: jogos coletivos, conhecimento tático declarativo, futebol, tomada 

de decisão, cognição  
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1. INTRODUÇÃO 

 Os jogos coletivos têm como a principal característica a integração entre 

mais de um jogador em vários momentos do jogo. Durante o jogo, surgem situações 

imprevisíveis em que se buscam soluções para determinadas situações. Essas 

soluções são realizadas com as tomadas de decisões desses jogadores (GRECO; 

CHAGAS, 1992).  

Os jogos coletivos demandam uma organização perante o caos, devendo 

encontrar soluções em um contexto de adversidade causado pelo comportamento 

do adversário. As soluções encontradas estão relacionadas à tática e esses 

comportamentos demandam uma capacidade cognitiva elevada para um bom 

desenvolvimento e desempenho (FILGUEIRA, GRECO 2008). 

O espaço nos jogos coletivos é fixo, e se diferencia de acordo com cada 

modalidade, em relação a tamanho de quadras ou campos. Essa é uma condição 

previsível, pois o espaço físico não se altera durante a partida. O movimento coletivo 

das equipes faz com que ocorram mudanças e movimentações dos atletas a quase 

todo momento nesse espaço fixo, onde uma equipe se organiza em oposição à outra 

equipe adversária (GARGANTA 1997).  

Nos jogos coletivos, surgem comportamentos padrões que são de extrema 

importância na partida. O futebol tem sua aleatoriedade como algo inerente e em 

todos os momentos do jogo, se tem ações táticas. A todo o momento do jogo se tem 

uma ação cognitiva, uma tomada de decisão e a melhor técnica a ser usada. Não 

basta somente ter a perfeição do movimento e sim saber o momento certo para 

utilizá-lo (GARGANTA 1997).  

 O futebol integra o grupo dos jogos esportivos coletivos e apresenta 

características comuns à modalidade, como a cooperação entre jogadores da 

mesma equipe em uma situação aleatória contrapondo outra equipe, dando sentido 

ao jogo. Em sua concepção, o futebol se apresenta por diferentes vertentes 

técnicas, táticas e didáticas de ensino-aprendizagem. E cada proposta de jogo têm 

um olhar distinto e uma característica própria (GARGANTA, 1997).  



5 

 

 Historicamente, o futebol era jogado sem organização tática, não se tinha 

forma. No final do século XIX, mesmo sem ter o contexto atual, se notava que a 

organização da equipe em campo tinha impacto na forma de jogar. Mas foi no final 

da década de 1920 que a tática começou a ser debatida de uma forma 

parecida à utilizada atualmente, com a elaboração de novas regras como a do 

impedimento, onde ocorreu uma mudança na forma de jogar das equipes (WILSON, 

2013).  

 O futebol como é jogado atualmente, com todos os jogadores participando 

nos momentos defensivos e ofensivos, não basta ter só uma característica para ser 

um bom jogador, seja ela técnica, física, tática ou psicológica. Para ser um bom 

jogador, devem conter ter essas características reunidas (GARGANTA, 1997).  

A definição de tática sendo conceituada e utilizada de forma errada, 

propagada como apenas posições em que os jogadores se organizam em campo, 

faz com que exista um déficit nas formações de atletas, que não se desenvolvem 

para solucionar os problemas do jogo (SILVA; JUNIOR 2005). 

As ações de uma equipe irão afetar diretamente a equipe adversária, sendo 

assim, as variáveis da partida serão distribuídas e divididas de acordo com a 

imposição de uma equipe sobre a outra, em determinados pontos, como posse de 

bola, ações ofensivas e defensivas (GARGANTA 1997). 

No futebol podem-se perceber padrões de jogo das equipes com o decorrer 

da partida. Esses padrões aparecem em situações onde é necessário apresentar 

soluções, se contrapondo a equipe adversaria, nas diversas fases de organização 

do jogo. As soluções para os problemas que aparecem no jogo, se apresentam 

através da tática, tendo em vista, a necessidade de saber o que fazer perante a uma 

situação problema no decorrer da partida. A capacidade de decisão adequada e a 

qualidade dessa decisão são mostradas através dos gestos motores selecionados 

para a execução da tomada de decisão (GARGANTA 2002). Um fator importante 

para o conhecimento tático do atleta é a experiência que ele teve no decorrer da sua 

vida (FILGUEIRA, GRECO 2008). 



6 

 

Para ter uma boa compreensão tática o atleta precisa ter uma boa capacidade 

senso-cognitiva. Onde ele deve processar as informações e executar a melhor 

tomada de decisão para o momento. A qualidade da execução da tática vai 

depender também da perfeição do gesto técnico executado. Por isso não basta 

apenas saber processar e executar a informação, a capacidade de realizar o melhor 

gesto técnico será a condição de o atleta obter êxito na sua ação (Letzelter, 1978 

apud GRECO; CHAGAS, 1992). 

O futebol, sendo um jogo onde as situações são aleatórias, os atletas têm a 

necessidade de encontrar as melhores soluções em determinadas situações de jogo 

(GARGANTA 1997). As decisões que o jogador faz durante as partidas, têm relação 

com seu entendimento do jogo e a partir disso, ele faz suas escolhas (GARGANTA 

1998).  

A forma como o atleta processa as informações e o que faz com elas, é 

demonstrada pela sua capacidade cognitiva. Essa capacidade é de extrema 

importância nas atividades de treinos diárias e o seu conhecimento deve ser levado 

em consideração nos treinos propostos (Cherede et. al. 2014). 

A percepção de um jogador vai melhorando de acordo com o tempo de 

prática, fazendo com que as informações para a tomada de decisão se aprimorem. 

Não basta apenas jogar por jogar, para desenvolver a percepção, devem-se ter 

práticas de qualidade desde a iniciação esportiva. E esse desenvolvimento irá fazer 

com que a experiência traga benefícios perante a tomada de decisão em sua 

velocidade e qualidade (FILGUEIRA, GRECO 2008). 

O rendimento esportivo depende de vários fatores, os jogadores devem estar 

treinados para saber qual a melhor decisão a ser tomada perante uma situação de 

jogo. E assim, ter essa rápida percepção e uma capacidade bem desenvolvidas de 

um raciocínio rápido perante as situações aleatórias, e assim, escolhendo o melhor 

gesto tático e técnico a ser realizado (Bianco, 1999 apud Filgueira FM; Greco PJ, 

2008). 

As tomadas de decisões realizadas pelos jogadores devem ter uma 

coerência, para atingir o objetivo esperado por sua equipe em determinadas 
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situações, que aparecem durante a partida e de acordo com seu contexto. Vários 

esportes coletivos vêm recebendo destaque no decorrer da historia e o futebol está 

entre eles, como o mais popular em muitos países (GARGANTA, 2002). 

A inteligência de um jogador e sua capacidade tática, e de tomada de 

decisão, se percebe através de situações que o mesmo soluciona e de uma forma 

rápida e com qualidade através dos aprendizados e desenvolvimentos (FILGUEIRA, 

GRECO 2008). 

Pesquisadores verificaram o nível de CTD (conhecimento tático declarativo) e 

compararam entre categorias, posições. Não se mostrou diferença nas posições, 

entre categorias se teve uma diferença (ABURACHID; GRECO; SILVA 2013). 

 Pesquisadores compararam o nível de conhecimento tático declarativo de 

jogadores de futebol, separando por categorias e posições, observando as 

diferenças do CTD. Notou-se uma diferença entre a categoria pré-infantil e infantil. 

Entre a categoria infantil e a juvenil a diferença não foi significativa e entre as 

posições também não foi encontrada uma diferença significativa. Conclui-se, que até 

a idade para categoria infantil o conhecimento tático declarativo se diferencia por 

categoria, após esse período o praticante carrega esses conhecimentos de uma 

forma processual, dependendo da base de formação até chegar ao juvenil 

(GIACOMINI; SILVA; GRECO, 2011).   

 Como se notou nesses dois estudos apresentados e também em outras 

pesquisas da literatura, é observado que as pesquisas com o intuito de saber o nível 

de conhecimento tático declarativo têm enfoque no futebol masculino. E não foram 

encontrados estudos com essa característica no âmbito do futebol feminino.  

 Essa ausência de estudos se dá por barreiras que o futebol feminino 

encontra no decorrer da história. Nesse sentido, o futebol feminino no Brasil teve 

dificuldades para se desenvolver no país, fora a discriminação social, as mulheres 

eram proibidas de praticar a modalidade por decreto e que só foi derrubado no final 

da década de 70. E mesmo após esse fato, a modalidade vem caminhando aos 

poucos, ainda sendo discriminada e comparada por muitas vezes com o futebol 
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masculino. Onde ainda existe uma diferença imensa de anos entre o 

desenvolvimento das duas modalidades (MOREL & SALES, 2005, p.262).  

2. OBJETIVO 

 Tendo em vista a escassez de estudos na área e a possibilidade de obter-se 

um entendimento técnico mais aprofundado sobre a temática e assim poder ajudar 

no desenvolvimento do futebol feminino com uma ferramenta de fácil aplicação, o 

objetivo deste estudo será analisar o conhecimento tático declarativo (CTD) das 

jogadoras, e identificar se há associação entre ele e a quantidade de anos de prática 

e treino da modalidade e com a posição em campo. 

3. METODOLOGIA 

3.1 AMOSTRA 

A população do nosso estudo consistia nas atletas que participaram do último 

Campeonato capixaba de futebol feminino. Neste campeonato, se inscreveram três 

equipes, o Vila Nova F.C., A. E. Capixaba e Prosperidade F.C., o que totalizaria 

aproximadamente 66 atletas (considerando titulares e reserva). Destes três times, 

dois concordaram em participar da pesquisa. Destes dois, 30 atletas do futebol 

feminino capixaba que concordaram em realizar o teste, compondo a amostra dessa 

pesquisa. A pesquisa em questão foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos do Campus Goiabeiras, da UFES, sob CAAE 

05457018.8.0000.5542. 

Tabela 1: caracterização da amostra 

NÚMERO DE PARTICPANTES 30 

MÉDIA DE IDADE 23,5 

MÉDIA DE ANOS DE PRÁTICA 12,2 

MÉDIA DE ANOS DE TREINO 6,88 

CONVOCADAS PARA SELEÇÃO 5 

ATUARAM FORA DO ESTADO 6 

REMUNERAÇÃO 5 



9 

 

3.2 INSTRUMENTOS 

As atletas irão passar por um teste declarativo, onde terá que dizer o que 

fazer em determinadas situações do jogo (ex: Figura 1), essa escolha será feita 

dentro de algumas alternativas que serão apresentadas e cada uma dessas 

alternativas tem um grau de acerto, não existe uma alternativa totalmente errada, 

mas existe aquela que mais se aproxima do ideal, para avaliar o CTD das jogadoras, 

foi utilizado o instrumento construído por Mangas (1999) em sua dissertação de 

mestrado, apresentada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), sob a orientação do Prof. Júlio Garganta. 

Mangas (1999) selecionou trinta e uma imagens de jogadas ofensivas dos 

principais campeonatos europeus (Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha). As 

imagens tinham em média de 8 a 12 segundos, e no momento em que o portador da 

bola iria realizar determinada ação, terminava a imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Exemplo de imagem no computador na aplicação do teste de CTD (Mangas, 1999 apud 

Giacomini; Silva; Greco, 2011).   
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As imagens foram enviadas para seis peritos, todos eles treinadores de 

futebol em atividade, que poderiam analisar as jogadas quantas vezes fosse 

necessária para definir qual a solução mais adequada para a conclusão da jogada, 

em onze dessas jogadas os peritos foram conforme na melhor e na pior solução. 

No caso das atletas, o teste foi feito com um computador, qual será colocado 

um vídeo curto de uma situação de jogo. O vídeo foi mostrado até certo momento, 

quando foi pausado. Após a pausa desse vídeo, apareceram no monitor do 

computador algumas alternativas para a escolha da melhor situação para a jogada 

mostrada. Analisando as alternativas, a atleta escolheu uma delas.   

Realizamos uma modificação na pontuação, como feito no estudo de 

Giacomini e colaboradores (2011).  Para isso, foram selecionadas apenas as oito 

imagens que tiveram a maior concordância entre os peritos na primeira até a última 

solução adequada. 

 Os valores indicados para cada cena apresentam scores diferentes para as 

quatro soluções escolhidas pela atleta: 

- Melhor alternativa = 1 ponto 

- Segunda melhor alternativa= 0,75 pontos 

- Terceira melhor alternativa= 0,50 pontos 

- Quarta melhor alternativa= 0,25 pontos 

Deste modo, a maior pontuação possível de ser obtida foi oito pontos e a 

menor foi dois.  

Após a realização do teste, fizemos um questionário com as atletas, no qual 

perguntamos sobre idade, clubes que jogaram, convocação para seleção, anos de 

treino e de prática. A partir dessas respostas, e somando a pontuação obtida no 

teste, analisamos os dados por meio de medidas resumo da estatística descritiva. 

Esses resultados foram discutidos à luz da literatura sobre conhecimento tático 

declarativo e de futebol feminino. 
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4. RESULTADOS/DISCUSSÃO 

4.1 MÉDIA GERAL 

A média geral no teste de CTD de todas as jogadoras que realizaram o teste. 

Tabela 2: Média geral de score das atletas 

MÉDIA GERAL 

6,25 

 

4.2 CONVOCADAS PARA A SELEÇÃO 

Durante a realização do teste fizemos algumas perguntas para as atletas. E 

identificamos que algumas jogadoras já foram convocadas algumas vezes para 

seleção brasileira, seja de base ou profissional. Diante disso identificamos uma 

diferença na média do teste de CTD, entre as que foram convocadas e as que não 

foram convocadas, como visto na tabela 3. 

 

Tabela 3: Média de score das atletas que foram ou não convocadas 

CONVOCADAS PARA A SELEÇÃO MÉDIA 

SIM 6,85 

NÃO 6,13 

Os resultados obtidos na tabela 3, as jogadoras convocadas para a seleção 

obtiveram uma maior média de CTD em relação as que não foram convocadas. As 

atletas convocadas em tese são as melhores, e se espera o melhor conhecimento 

tático declarativo. Como afirmado no estudo de Costa (2002), os jogadores com 

maior experiência e nível competitivo mais elevado apresentam um superior 

conhecimento específico do jogo. 
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4.3 ATUARAM FORA DO ESTADO 

Outra pergunta foi se algumas jogadoras tiveram a experiência de atuar fora 

do estado. Analisando os resultados, identificamos uma diferença entre as que 

atuaram fora do estado e as que jogaram apenas no Espírito Santo, como visto na 

tabela 4. 

 

Tabela 4: Média de score das atletas que jogaram e não jogaram fora do ES 

ATUARAM FORA DO ESTADO MÉDIA 

SIM 6,62 

NÃO 6,15 

 

Conforme os resultados demostrados na tabela 4, as jogadoras que atuaram 

fora do estado obtiveram uma maior média de CTD em relação as que não atuaram. 

Maior experiência é um indicativo de melhor conhecimento do jogo, portanto, esse 

resultado é esperado. 

4.4 MÉDIAS DE CTD POR POSIÇÃO 

Um dos objetivos do estudo foi avaliar conhecimento tático declarativo (CTD) 

de acordo com a posição que as atletas ocupam em campo. E se existem diferenças 

de CDT entre essas posições. As posições foram divididas entre zagueira, lateral, 

meia e atacante. A escolha das posições está de acordo com a utilização no futebol 

atualmente. A posição de goleira não foi utilizada na análise da tabela 5 devido à 

dificuldade de encontrar jogadoras nessa posição durante o teste, tendo coletado os 

dados de uma goleira. 
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Tabela 5: Média de score por posição das atletas 

             

  

 

Os resultados apresentados na tabela mostram que as jogadoras que ocupam 

as posições de atacantes e meias obtiveram melhor desempenho em média. Em 

relação às laterais e zagueiras, as laterais obtiveram melhor desempenho em média 

no teste do que as zagueiras. As zagueiras foram as que obtiveram a pior média no 

teste, com uma discrepância grande em relação às outras posições. 

 Verificou-se uma diferença pouco significante entre as atacantes, meias e 

laterais. A única posição que teve uma diferença significativa foi a zagueira, que 

ficou abaixo dessas outras posições na média do teste de CTD. 

Algumas informações obtidas no nosso estudo estão de acordo com a 

literatura. De acordo com Mangas (1999), os atacantes têm o melhor nível de acerto 

em comparação com as outras posições no teste de CTD, entre atletas do esporte 

escolar. E ainda nesse estudo, os atletas do esporte escolar com menor nível de 

acerto foram os zagueiros, o que está de acordo com o descrito na tabela 5.     

Entre as informações encontradas no presente estudo de acordo com a 

posição que divergem com a literatura. No estudo de Mangas (1999) entre os atletas 

federados, os goleiros e zagueiros obtiveram o maior nível de acerto, ligeiramente 

melhor que os atacantes, ao contrário do nosso estudo onde as zagueiras tiveram a 

pior média no teste. 

Nos estudos de Giacomini e colaboradores (2011) e Mangas (1999), a 

posição de lateral foi a que obteve a menor média de CTD, o que diverge com o 

POSIÇÃO MÉDIA 

ZAGUEIRA 5,58 

LATERAL 6,43 

MEIO DE CAMPO 6,55 

ATACANTE 6,55 
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encontrado na tabela 1, que as zagueiras obtiveram a pior média entre as posições, 

e as laterais obtiveram uma média um pouco menor do que atacantes e meias.  

A relação do presente estudo com o de Mangas (1999), entre os atletas do 

esporte escolar, pode ter ocorrido, devido às condições nos clubes onde foram 

realizadas as coletas. Mesmo que essas equipes disputem torneios a níveis 

profissionais, a realidade encontrada nesses clubes referente à iniciação, treinos, 

estrutura não condiz com uma realidade que se espera de clubes profissionais. 

Perante a isso, a correlação com atletas do esporte escolar pode ser feita. 

Geralmente, as jogadoras que têm um menor conhecimento técnico-tático tendem a 

ocupar posições como a de zagueira, essa uma visão geral e equivocada que nessa 

posição necessite de uma menor compreensão do jogo. 

As atacantes e meias podem ter tido melhores resultados, pois como citado 

por Giacomini e colaboradores (2011), as jogadas do teste são ações ofensivas e 

devido a familiarização dos meias e atacantes que ocupam essa faixa de campo, já 

estariam acostumados com essas ações. E por isso, podem ter contribuído para 

esse resultado. 

A divergência em relação as laterais, que no presente estudo não obtiveram a 

pior média de CTD. No estudo de Giacomini e colaboradores (2011) justifica esse 

menor conhecimento declarativo das laterais dizendo, que talvez pela área de 

atuação limitada em campo, que deixa os jogadores da posição especifica de lateral 

em na maioria das vezes apenas uma região do campo restrita, e com isso diminui o 

número de tomadas de decisões durante o jogo. Perante a essa justificativa, 

possivelmente as laterais no nosso estudo não têm o pior conhecimento declarativo 

entre todas as posições, pois a forma de atuar varia de acordo com a ideia do 

treinador, e com isso as laterais possam ter mais liberdade de jogar em outras 

regiões do campo e assim aumentar o número de tomadas de decisões. 

 

4.5 MÉDIAS DE CTD POR ANOS DE PRÁTICA 

 Um dos objetivos do estudo também foi comparar o conhecimento tático 

declarativo (CTD) por anos de prática na modalidade, contabilizando os anos totais, 
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com e sem treino, e identificar se existem diferenças entre esses grupos. Os grupos 

foram divididos por quartis de distribuição das idades. O menor tempo de prática 

entre as atletas que realizaram foi de 2 anos, e o maior foi de 27 anos. Assim foram 

divididos em quatro grupos de acordo com a tabela 6. 

Tabela 6: Média de score por anos de prática das atletas 

ANOS DE PRÁTICA MÉDIA 

0 A 7 ANOS 6,02 

8 A 12,5 ANOS 6,29 

13 A 15 ANOS 6,31 

15 A 30 ANOS 6,42 

 

 Os resultados apresentados na tabela mostram que as jogadoras que 

praticam o futebol há mais de 15 anos apresentam uma melhor média no teste de 

CTD em relação aos outros três grupos (de 0 a 7 anos, 8 a 12,5 anos e 13 a 15 anos 

de prática). Existe também uma pequena diferença entre os grupos 13-15 anos e 8 a 

12,5 anos, destacando-se que o grupo de 13-15 anos tem uma melhor média. O 

grupo de 0 a 7 anos obteve a pior média no teste de CTD em relação a todos os 

outros. Esse resultado é esperado, uma vez que a expertise costuma estar 

relacionada aos anos de dedicação a uma modalidade esportiva (Ericson et al., 

1993). 

 Considerando que a experiência adquirida com o tempo em competições 

pode intervir na melhora de desempenho, este pode ser o motivo pelo qual as 

atletas mais experientes obtiveram um melhor índice no teste como apresentado no 

presente estudo. Os jogadores com maior experiência e nível competitivo mais 

elevado apresentam um superior conhecimento específico do jogo (COSTA, 2002). 

E também no estudo de Giacomini e colaboradoras (2011), segundo o qual os 

praticantes com menor experiência obtiveram um conhecimento tático declarativo 

menor, e os mais experientes obtiveram um conhecimento tático declarativo maior. 

O estudo de Irokawa (2011) também está de acordo com essa lógica e apresenta 

um melhor CTD o grupo com maior experiência. 
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4.6 MÉDIAS DE CTD POR ANOS DE PRÁTICA COM TREINOS 

 Um dos objetivos do estudo também foi comparar o conhecimento tático 

declarativo (CTD) de acordo com os anos de prática com treino. E se existem 

diferenças entre esses grupos. 

 De acordo com os anos de prática com treinos, os grupos foram divididos por 

quartil. O menor tempo de prática com treinos das atletas que realizaram é de 2 

meses, e o maior de 16 anos. Assim foram divididos em quatro grupos, 0 a 3 anos, 4 

a 5 anos, 6 A 10 anos e de 11 a 20 anos. 

 

Tabela 7: Média de score por anos de prática com treinos das atletas 

ANOS DE PRÁTICA COM 

TREINOS 

MÉDIA 

0 A 3 ANOS 6,25 

4 A 5 ANOS 5,75 

6 A 10 ANOS 6,42 

11 A 20 AN0S 6,5 

 

 Os resultados apresentados na tabela 7 mostram que as jogadoras do grupo 

11 a 20 anos obtiveram uma melhor média em relação aos outros três grupos. E 

também mostram que as jogadoras do grupo 6-10 anos obtiveram uma melhor 

média em relação às jogadoras do grupo 4 a 5 anos e 0 a 3 anos. As jogadoras do 

grupo 0 a 3 anos obtiveram uma melhor média no teste em relação às jogadoras de 

4 a 5 anos. Sendo assim, o grupo que obteve a pior média foi o de 4 a 5 anos de 

prática com treinos. 

Verificamos que os grupos com maior tempo de prática obtiveram uma melhor 

média em relação à os outros grupos. Em relação às maiores médias, mostram que 

as jogadoras com mais anos com treinos sistematizados apresentam um melhor 
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CTD de acordo com o teste. Como já citado que a experiência, tem relação com o 

conhecimento declarativo dos atletas (Costa, 2002; Giacomini, 2011; Irokawa, 2011). 

Esse seria o motivo para que no presente estudo, as atletas com mais tempo com 

treinos possam vir a ter um CTD melhor. Pois se treinam por mais tempo, adquirem 

mais conhecimentos do jogo.  

 Percebe-se uma divergência na análise da tabela 7, já que o esperado era 

que o grupo de 0 a 3 anos tivesse uma média menor do que o grupo de 4 a 5 anos. 

A causa dessa diferença pode estar relacionada com interferência das posições. O 

grupo 0 a 3 anos de prática com treinos se tem um número maior de atacantes e 

meias. E que na média por posição apresentam uma maior média em relação às 

outras posições. Isso indica que a relação de posição com a média no teste de CTD 

se sobrepõe sobre as outras variáveis. A divergência entre os grupos de 0 a 3 anos 

e 4 a 5 anos, pode ser explicado devido à falta de categoria de base, e de 

investimento no futebol feminino. Nesse sentido, diferente do futebol feminino, no 

qual o atleta é inserido em categoria de base e competições desde criança e vai se 

desenvolvendo nelas até chegar na categoria adulta, no feminino, a ausência desse 

sistema competitivo faz com que muitas atletas se desenvolvam sem se envolver 

com a prática sistemática. Ainda é pertinente lembrar que o futebol feminino foi alvo 

de proibição por cerca de 40 anos, com a justificativa de “proteção da mulher”, e a 

partir disso delimitar as práticas (FRANZINI, 2005). Embora a proibição tenha caído 

na década de 1980, as mulheres praticantes ainda enfrentam muitos preconceitos e 

interdições. 

Ainda, há várias deficiências no processo de formação de atletas, desde a 

estrutura dos clubes, a quantidade de atletas e pessoas qualificadas para trabalhar e 

realizar essa formação de forma adequada. Muitas atletas têm experiência no 

esporte sem ter acesso a treinos sistematizados, chegando com uma idade 

avançada nos clubes. A partir disso, as jogadoras que tecnicamente não se 

destacam são levadas as posições com uma menor influência no momento ofensivo, 

sendo menos exigidas cognitivamente por não receberem estímulos necessários 

para seu desenvolvimento.  

Chamou atenção o fato de que mesmo com muitos anos de prática 

sistemática, as zagueiras não tenham conseguido se desenvolver taticamente. 
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Muitas vezes, as posições das jogadoras são definidas em ambientes onde a 

importância técnica é considerada primordial, o aspecto cognitivo é pouco 

considerado. Nesse cenário, as jogadoras que tecnicamente não se destacam são 

levadas as posições com uma menor influência no momento ofensivo, como a zaga, 

e, ao que parece, durante os treinos são menos exigidas cognitivamente por não 

atuarem em situações ofensivas. E devido à falta de formação de base, essas 

atletas acabam chegando com uma idade avançada nos clubes, sem passar por 

uma formação esportiva adequada. De modo que , quando são especializadas numa 

posição durante o treinamento, o fazem sem ter tido outras experiências anteriores 

que as permitissem compreender o jogo de uma forma mais sistêmica. Essa é uma 

questão que deve ser bastante considerada no treinamento esportivo de futebol 

feminino. Se as atletas não passam por uma formação adequada, ampla e 

diversificada, a categoria adulta deveria propor meios de compensar as deficiências 

na capacidade de compreender o jogo.  

 A parte cognitiva é de extrema importância para o entendimento do jogo, 

portanto, o treinador deve levar isso em consideração na elaboração das atividades 

do treino (Cherede et. al. 2014). Isso poderia contribuir para diminuir a diferença de 

compreensão de jogo das zagueiras em relação às outras posições. 

5. CONCLUSÃO 

 No futebol feminino, a experiência da prática é um fator importante na análise 

do teste de CTD, mas a relação da posição em campo parece ter uma maior 

influência nas médias do teste de CTD encontradas neste estudo, já que se 

apresenta uma discrepância maior entre as zagueiras e outras posições. Isso parece 

sobrepor também nas outras variáveis, sendo um fator importante no contexto em 

que se realiza o teste de CTD e a partir disso, percebermos que a falta de estrutura 

e uma iniciação e formação de base com estímulos cognitivos inadequados, fazem a 

diferença no conhecimento tático declarativo das jogadoras do futebol feminino 

capixaba. 

Sendo assim, para os próximos estudos com jogadoras do futebol feminino 

capixaba, seria interessante fazer um estudo dos métodos de treinos utilizados para 

identificar o porquê dessa diferença nas posições encontras no teste. Como a 
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diferença significativa das zagueiras em relação às outras posições. E também com 

uma possibilidade de correlação com o teste de conhecimento tático processual, 

para ver se ocorre alguma relação entre os dois testes. 
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