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RESUMO 

O tema desta pesquisa qualitativa descritiva foi o currículo do futebol nas categorias 
de base de futebol de campo masculino, foi realizada em uma equipe da região da 
grande vitória no estado do Espírito Santo (ES) e foram observados cerca de 50 
atletas além de uma entrevista com a comissão técnica sub15 e sub17 do mesmo. 
Visamos descrever as estratégias e a rotina de ensino-aprendizagem-treinamento 
(EAT) utilizadas na categoria sub-15 e sub-17 do futebol de campo masculino e se 
há uma diferença curricular para as diferentes categorias. O currículo nos obrigou a 
responder essas indagações, e olharemos para como, quando e o porquê ensinar. O 
método mais utilizado baseado na literatura recente foi o método global, se fosse 
notado que o grupo estava com determinada dificuldade, aplicava-se um jogo 
reduzido ou alguma situação para o desenvolvimento do coletivo, pois a cada 
mesociclo havia problema a ser estudado e resolvido, a fim de melhorar o 
rendimento, a formação do atleta e, todavia os resultados no placar da partida.  

 

Palavras-chave: Futebol; Base; Estratégia-ensino-aprendizagem 

  



 

ABSTRACT 

The theme of this qualitative descriptive research was the soccer curriculum in the 
basic categories of men's soccer, it was held in a team from the region of the great 
victory in the state of Espírito Santo (ES) and about 50 athletes were observed in 
addition to an interview with the sub 15 and sub17 technical committee of the same. 
We aim to describe the strategies and the teaching-learning-training routine (EAT) 
used in the sub-15 and sub-17 category of the men's field soccer and if there is a 
curricular difference for the different categories. The curriculum has forced us to 
answer these questions, and we will look at how, when, and why. The most used 
method based on the recent literature was the global method, if it was noticed that 
the group was with certain difficulty, a reduced game or some situation was applied 
for the development of the collective, because each mesocycle had problem to be 
studied and solved , in order to improve performance, training of the athlete and yet 
results in the scoreboard of the match. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os jogos esportivos coletivos (JEC) são caracterizados pela necessidade 
que o jogador defronta na, sendo suas varições apresentadas de forma 
organizada, porem aleatória, colaborando ou recebendo a colaboração dos 
seus companheiros e ainda com momentos de oposição de um jogador ou 
da equipe adversária. assim como em todos os esportes coletivos, no 
futebol as ações do jogo caracterizam-se pela necessidade de um 
comportamento tático, e sobre tudo pela importância da capacidade 
cognitiva como elemento de base para o desenvolvimento desse 
comportamento tático (FILGUEIRA; GRECO, 2008, p. 54) 

Um esporte que desperta os “sonhos” de milhares de adolescentes que praticam 

esta modalidade nas comunidades, colégios e clubes do país, temos nas categorias 

de base a fase primordial para esses jovens serem jogadores profissionais.  

Nesta etapa, acontece a iniciação esportiva dos garotos e garotas. A 
formação técnica, tática, cognitiva e psicológica é iniciada, transformando-
os em atletas aptos para realizarem suas atividades nos mais altos níveis 
de intensidade e exigências condizentes com o esporte. (FERNANDES, 
2013, n.p). 
O crescimento do futebol e da demanda por atletas profissionais fez com 
que a formação de jogadores ganhasse importância no Brasil, 
principalmente a partir da década de 1970, quando a mesma passou a ser 
tratada como fundamental para garantir o surgimento de atletas talentosos e 
em quantidade suficiente para suprir o mercado e possibilitar a continuidade 
e expansão do futebol brasileiro(MASCARENHAS, 2014, RODRIGUES, 
2003 apud MORAES et at 2016, p. 149). 

“O início do século XXI foi marcado por avanços significativos em ciência do esporte 

e conhecimento no futebol, com isso houve uma significativa melhora nas 

metodologias de ensino-aprendizagem” (Smith, 2003 apud Casarin et al 2011, p. 

134). Devemos sempre respeitar os princípios da formação do atleta (aspectos 

físicos, técnicos, táticos e psicológicos), com planejamentos anuais e profissionais 

capacitados. O treinamento de modalidades esportivas coletivas, mais 

especificamente organização das sessões de treinamento técnico-tático, passa 

necessariamente pela capacidade do treinador em selecionar cuidadosamente 

aquelas atividades que melhor atinjam os objetivos definidos e que assegurem o 

mais alto nível de desenvolvimento (Queiroz, 1986 apud Saad et al 2015, p. 361). 

Mais quais os conteúdos abordados em cada idade, cada categoria.  

Nesse sentido a presente pesquisa nasceu das seguintes indagações: qual é a 

distribuição de conteúdos ensinados nas categorias sub 15 e sub 17? Há uma 

sistematização do currículo do ensino-aprendizagem-treinamento de futebol dividido 

por categorias? Em caso afirmativo, quais métodos que orientam esse currículo? 

 

1.1 OBJETIVOS  
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1.1.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem por objetivo descrever as estratégias e a rotina de ensino-

aprendizagem-treinamento utilizadas na categoria sub-15 e sub-17 do futebol de 

campo, analisando os conteúdos técnico-táticos ensinados e as metodologias de 

ensino que as fundamentam e comparando o currículo das duas categorias. 

 

1.1.2 Objetivo específico 

 

a) descrever a rotina dos treinamentos da categoria sub-15 e sub-17 em um 

determinado período. 

b) analisar a sistematização das atividades propostas e estratégias empregadas, a 

fim de classificar métodos de ensino que as fundamentam. 

c) analisar a sistematização dos conteúdos técnico-táticos trabalhados, comparando 

as duas categorias, de modo a verificar se há uma progressão e coerência nos 

conteúdos ensinados. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O tema desta pesquisa qualitativa descritiva foi o currículo do futebol nas categorias 

de base de futebol de campo masculino, foi realizada em uma equipe da região da 

grande vitória no estado do Espírito Santo (ES) e foram observados cerca de 50 

atletas além de uma entrevista com os técnicos das categorias sub15 e sub17 do 

mesmo. Visamos descrever as estratégias e a rotina de ensino-aprendizagem-

treinamento (EAT) utilizadas na categoria sub-15 e sub-17 do futebol de campo 

masculino e se há uma diferença curricular para as diferentes categorias. O currículo 

nos obrigou a responder essas indagações, e olharemos para como, quando e o 

porquê ensinar. 

Para a observação, utilizamos o roteiro de observação (apêndice B), no qual 

registramos o ocorrido em cada sessão de treino observada e posteriormente a 

todas as sessões (em um total de 19 sessões/dias entre os dias 04/09/2018 a 

02/11/2018), houve uma entrevista semiestruturada (apêndice a) com os treinadores 
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das categorias, as entrevistas foram feitas posteriormente, pois buscamos 

compreender como e com quais fundamentos eles organizavam as atividades e 

quais eram os conteúdos que iriam ser privilegiados nessa intertemporada (entre a 

pré-temporada e começo de competição). Após a produção dos dados, cotejamos a 

observação e as entrevistas com a literatura especializada em metodologias do 

ensino dos esportes coletivos, comparando-as entre si e como o que tem sido 

recomendado. 

No início da pesquisa, o pesquisador pretendia ir a no mínimo há 24 sessões de 

treinamento (nesse mesmo período, foram 19), infelizmente houve alguns problemas 

durante o processo, sendo eles, problemas logísticos e/ou de infra-estrutura do 

clube a ser observado, por exemplo, eles ficaram sem campo fixo, então dependiam 

da liberação de algum campo da prefeitura ou alguma outra parceria, e nenhum 

destes campos eram cobertos ou tinha uma boa drenagem, então o treino era em 

muito sol (pois eram realizados aproximadamente às 14 horas da tarde) ou se 

chovesse não tinha treino ou era feito um recuperativo (alongamentos, liberação 

miofascial), o clube não tem uma opção, por exemplo, uma quadra coberta ou uma 

academia, o coordenador da categoria informou que eles até tem alguns 

equipamentos de treinamento de força, mas não tem espaço físico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A base de um clube é algo de grande importância, seja ela sócio-cultural ou 

financeira, o ‘’olhar’’ mais atento nessa fase dos atletas e primordial, e com a equipe 

observada não foi diferente, nesse contexto observamos as metodologias usadas 

nesse período, dados de grande importância em um planejamento esportivo. 

Para apresentar os resultados foram considerados o tempo total das atividades e 

suas médias, em um total de 19 sessões/dias entre os dias 04/09/2018 a 02/11/2018 

aplicados pelo técnico e auxiliar técnico, quadro 1 (sub 15) e quadro 2 (sub 17) e um 

comparativo entre as duas categorias ao finais das sessões (quadro 3), esse último 

para analisarmos se houve diferença significativa entre as médias das categorias. 

No quadro abaixo segue o total de sessões nesta categoria, separadas por tempo de 

atividade e média por sessão, o aquecimento era simples, uma atividade com bola 

conhecida como bobinho, as atividades técnicas incluem, passe, condução de bola, 
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chute, cabeceio, as atividades táticas incluem, posicionamento, linha de passe, 

marcação e desmarcação. 

 

TABELA 1: RESUMO DOS TEMPOS DAS ATIVIDADES EM TODAS AS 

SESSÕES DE TREINAMENTO OBSERVADAS NO SUB-15. 

 

Total de Sessões/dias: 19 

Período: 04/09/2018 até 02/11/2018 

Atividade Total de tempo 

em todas as sessões 

Média/sessão 

 

Aquecimento 

 

 

303 minutos 

 

Aproximadamente 16 

minutos 

 

Atividades de Técnica 

 

 

351 minutos 

 

Aproximadamente 18 

minutos e 30 segundos 

 

Atividades de Tática 

 

 

574 minutos 

 

 

Aproximadamente 30 

minutos 

 

Roda de conversa (antes 

das atividades práticas do treino) 

 

205 minutos 

 

Aproximadamente 11 

minutos 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 

No quadro abaixo segue o total de sessões nesta categoria, separadas por tempo de 

atividade e média por sessão, o aquecimento era simples, uma atividade com bola 

conhecida como bobinho, as atividades técnicas incluem, passe, condução de bola, 

chute, cabeceio, as atividades táticas incluem, posicionamento, linha de passe, 

marcação e desmarcação. Para esta categoria as atividades eram em ritmo mais 

intenso e com maior cobrança profissional. 

 

TABELA 2: RESUMO DOS TEMPOS DAS ATIVIDADES EM TODAS AS 

SESSÕES DE TREINAMENTO OBSERVADAS NO SUB-17.  

Total de Sessões/dias: 19 
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Período: 04/09/2018 até 02/11/2018 

Atividade Total de tempo 

em todas as sessões 

Média/sessão 

 

Aquecimento 

 

 

237 minutos 

 

Aproximadamente 13 

minutos 

 

Atividades de Técnica 

 

 

334 minutos 

 

 

Aproximadamente 18 

minutos 

 

Atividades de Tática 

 

 

661 minutos 

 

 

Aproximadamente 35 

minutos 

 

Roda de conversa (antes 

das atividades práticas do treino) 

 

195 minutos 

 

Aproximadamente 11 

minutos 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 

No quadro abaixo segue a média por sessão e por categoria, fizemos um 

comparativo entre elas, para ao final sabermos se houve ou não diferença 

significativa nas médias entre as categorias sub15 e sub17. 

 

TABELA 3: COMPARATIVO DAS MÉDIAS SUB-15 X SUB-17 NO TEMPO TOTAL 

DA PESQUISA. 

 

Total de Sessões/dias: 19 

Período: 04/09/2018 até 02/11/2018 

Atividade Média/sessão 

Sub-15 

Média/sessão 

Sub-17 

 

Aquecimento 

 

 

Aproximadamente 16 

minutos 

 

Aproximadamente 13 

minutos 

 

Atividades de Técnica 

 

 

Aproximadamente 18 

minutos e 30 segundos 

 

Aproximadamente 18 

minutos 
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Atividades de Tática 

 

 

Aproximadamente 30 

minutos 

 

Aproximadamente 35 

minutos 

 

Roda de conversa (antes 

das atividades práticas do treino) 

 

Aproximadamente 11 

minutos 

 

Aproximadamente 11 

minutos 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 

 

3.1 ROTINA DOS TREINOS 

 

Todo início de treino havia uma roda de conversa com os atletas (das duas 

categorias) com diversos temas relacionados ou não com o futebol, por exemplo, 

escola, notas, comportamento, drogas, competição, futuro, mas o treino depois de 

um jogo, falavam maior parte do tempo sobre ele, prós e contras, mesmo que o time 

tivesse ganhado ou perdido, o técnico fazia os jogadores lembrarem erros e acertos. 

As categorias tinham treinos parecidos, mas geralmente o sub 17 era mais intenso e 

mais cobrado pela comissão técnica por serem mais velhos e mais perto do 

profissional. As primeiras sessões de treino, o time estava em formação (as duas 

categorias), então houve treinos técnicos e táticos (para saber quem se mantinha no 

titular, observar reservas e novos jogadores que subiram de categoria ou chegando 

de outro clube), conforme o mês foi passando, o maior tempo foi dedicado a tática e 

nas últimas sessões onde estavam tendo mais jogos e mais erros nesses jogos, a 

comissão técnica optou por utilizarem mais treinos táticos, visto que a técnica estava 

boa, o erro estava na sua aplicação tática (recomposição defensiva, posicionamento, 

linha de passe, dentre outras). 

Então as últimas sessões observadas, foram coletivos e jogos reduzidos, sendo 

essa última, muito utilizada em todo período, até como característica da comissão 

técnica que gostava de ajustes durante esses jogos, sem precisar parar o jogo (para 

otimizar o tempo), o técnico organizava o que ele queria, falando, sinalizando com 

os braços ou com apito e os atletas rapidamente faziam, mas ocorriam situações de 

no próximo jogo eles não realizavam o que o técnico pedia, então eram cobrados 

igual profissionais, como técnico mesmo disse em um treino; ‘’se tiver aqui para 

brincar de futebol, nem vem’’, com algumas frases nesta mesma linha de 
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pensamento, deu para perceber o nível de cobrança, sendo jogador de qualquer 

categoria. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nessa breve observação, notamos que os treinadores apresentaram preocupações 

quanto ao desenvolvimento tático nos jogos, ou seja, as atividades mais aplicadas 

nas sessões de treinamento, em ambas as categorias, nesse período foram os jogos 

reduzidos (metade do campo). 

Ao analisarmos os tipos de atividades realizadas nas sessões de treinamento, seu 

tempo total e médias (quadro 1 e 2), houve apenas uma pequena diferença entre as 

categorias que foram no tempo de aquecimento e nas atividades táticas. 

Constatamos que as atividades de caráter tático foram as mais utilizadas no 

planejamento nesse período de 8 semanas nas duas categorias, e se observamos o 

comparativo (quadro 3) não houve diferença significativa por categoria ou por idade. 

O aprimoramento do elemento tático apresentou maior ênfase com base no tempo 

maior e em suas médias também maiores em relação a outras atividades no 

período, isso pode estar diretamente ligado com período próximo as competições 

e/ou amistosos (já que observamos um período de intertemporada), pois nesse 

período a comissão técnica deu maior ênfase tática, pois foi constatado dificuldades, 

então foram desenvolvidos mais jogos coletivos (esses até entre as categorias). 

A comissão técnica gostava muito da decisão por parte dos jogadores, pois mesmo 

sendo novos, já são atletas, e o futebol atual busca o imprevisível (característica do 

método global), e a característica de jogo ‘’sem bola’’ é muito cobrada por toda a 

comissão, “aonde a gente prioriza ter a posse de bola e a parte defensiva, o balanço 

defensivo perfeito, que um time que defende bem, não toma gol não perde 

jogo’’(membro da comissão técnica, 22 de novembro de 2018), eles desafiaram os 

jogadores a resolverem problemas de ordem tática, mesmo que posteriormente seja 

orientado para o melhor do processo de ensino-aprendizagem-treinamento. 

Eles trabalharam com 25 atletas no elenco, mesmo que alguns dias tivessem 

jogadores a mais treinando, pelo motivo de ser um período de formação da equipe. 

Mas pelas entrevistas com a comissão técnica podemos constatar que eles 

buscavam sempre padronizar o modelo de jogo e formar atletas, mas algo chamou a 

nossa atenção, onde os mesmos disseram que trabalham mais o método analítico, 
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“A gente tenta misturar, mas o que mais trabalhamos é o analítico’’(membro da 

comissão técnica, 22 de novembro de 2018), que de acordo com Santana (2005 

apud Damasceno e Teixeira, 2011, n.p), esse modelo surgiu, primeiramente, nos 

esportes individuais. É, particularmente, representado pelo método parcial e assume 

várias definições que apontam para um mesmo ponto: as habilidades são treinadas 

fora do contexto de jogo para que, depois, possam ser transferidas para as 

situações de jogo e nesse método muitas vezes é desaconselhável de acordo com 

Rezer (2003 apud Damasceno e Teixeira, 2011, n.p), pois tem em sua característica 

marcante a extrema aglutinação em torno da bola e a elevada utilização da visão 

centralizada evidencia-se a centralização da atenção na bola e problemas de 

compreensão do jogo, não que não haja vantagens como a melhora dos elementos 

técnicos, habilidades, mas em nossas observações, os treinamentos tiveram maior 

caráter coletivo, visando melhora do grupo como um todo e não especificamente 

uma habilidade. 

De acordo com Reis (1994 apud Santana, 2005 apud Damasceno e Teixeira, 2011, 

n.p), o método global parte da totalidade do movimento e caracteriza-se pelo 

aprender jogando, tem como vantagem a técnica e a tática juntas, motiva o atleta e o 

mesmo pode tomar decisões. Há quem defenda o método analítico e outros o 

método global, mas não há uma “receita’’ para formar atletas de alto rendimento, 

Ibáñez e colaboradores (2013 apud Bettega 2015, p 33) enfatizam que a intervenção 

para o desenvolvimento dos conteúdos por parte do treinador, deve ocorrer de forma 

ondulatória e progressiva. 

Ao caracterizarmos as estratégias e a rotina de ensino-aprendizagem-treinamento 

utilizadas nas categorias sub-15 e sub-17 do futebol de campo masculino do clube, 

considerando o período das observações, as evidências encontradas acerca das 

estratégias no tempo requerido para o desenvolvimento da cada atividade, estiveram 

intimamente relacionadas com a percepção dos treinadores, especialmente em 

função das metas estabelecidas em cada período do planejamento. 

A partir desta observação para este trabalho, é possível notar que período 

observado poderia ser maior, há possibilidades de novas linhas de pesquisa sobre o 

mesmo tema. É possível, por exemplo, confrontar os resultados do presente estudo 

com outros clubes do estado ou outras categorias do mesmo clube. É possível, 

ainda, dissecar a pesquisa em posições específicas (atacante, goleiro). Mas 

podemos notar a preocupação na formação do atleta, até mesmo pela frase do 
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auxiliar técnica ‘‘A gente prefere formar um atleta, a ganhar um troféu de 

plástico’’(membro da comissão técnica, 22 de novembro de 2018). 

Podemos concordar que o planejamento foi de algumas características do método 

analítico, como repetição sistemática de gestos, mas pelo comparativo de tempo 

gasto com as atividades (quadro 3), a sistematização no método global nos treinos 

foi a mais priorizada, como visto  também nas observações e nos quadros 1 e 2, 

como as atividades de jogos reduzidos, essas estiveram presentes em muitas das 

sessões de treinamento, quando os treinadores privilegiavam situações com os 

jogos reduzidos, mantinham-se a estrutura do jogo formal ou deixavam sempre uma 

equipe com número maior de jogadores. 

E o método mais utilizado baseado na literatura recente foi o método global, se fosse 

notado que o grupo estava com determinada dificuldade, aplicava-se um jogo 

reduzido ou alguma situação para o desenvolvimento do coletivo, pois a cada 

mesociclo havia problema a ser estudado e resolvido, a fim de melhorar o 

rendimento, a formação do atleta e, todavia os resultados no placar da partida.  

Esse estudo é de grande relevância para o clube e para a área de estudo, pois 

evidencia alguns aspectos do futebol de base, apesar de algumas dificuldades como 

a falta de constância e o curto tempo da pesquisa, podemos tirar respostas válidas e 

posteriormente aprofundá-las. 
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APÊNDICE A - Roteiro da Entrevista – Entrevista comissão técnico 

 

Quantos atletas têm nas categorias?. 

 

Qual método mais utilizado?. 

 

Vocês preferem ganhar um jogo ou formar um jogador?. 

 

Vocês acompanham os jovens na escola?. 

 

Modelo de jogo sub 15 e sub 17 são iguais?. 

 

Modelo diferente do sub 20 e do profissional?. 

 

Os atletas chegam ao clube como?. 

http://coral.ufsm.br/lacem/noticias/importancia-categoria-de-base-futebol-profissional.html%20HYPERLINK
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Qual a diferença de treinar o sub 15 e o sub 17? 

 

Notei que alguns treinos houve jogos reduzidos, qual objetivo desses?. 

 

E os treinos em superioridade numérica?  

 

APENDICE B - Diário 

 

DIÁRIO 

Tempo dedicado a cada atividade e descrição dessas atividades nos diferentes 
períodos de treinamento (no dia).  

Sessão/dia: __- ___/___/____ 

Sub – X 

Quantos atletas? 

 

Aquecimento (? minutos) 

 

 

Técnico (? minutos) 

 

 

Tático (? minutos) 

 

 

Feedback do técnico (durante treino) 

 

 

 

  

 

______________________ 

Assinatura do pesquisador 
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