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As abordagens iniciais do processo ensino/aprendizagem dos jogos desportivos têm-se 
baseado na focalização da técnica, provocando comportamentos estereotipados aos 
aprendizes e concomitantemente a sua desmotivação e não inclusão da prática desportiva no 
seu estilo de vida. Desta forma, é nosso objectivo apresentar o modelo táctico para demonstrar 
quais as vantagens da sua implementação. 

Neste modelo, o aprendiz é o núcleo do processo, tendo este como etapas o jogo, a 
apreciação do mesmo, o conhecimento táctico, a tomada de decisão, a execução motora. Ao 
aprendiz são apresentados problemas tácticos, com o intuito de este os resolver, estando este 
sempre presente em situações contextualizadas de jogo. 

Com este modelo de ensino, as modalidades são englobadas em categorias, segundo 
princípios comuns dos jogos desportivos, facilitando aos aprendizes a transferência de 
conhecimentos entre jogos da mesma categoria. Assim, o aprendiz sente-se mais motivado 
incrementando, consequentemente, o seu prazer, divertimento e participação na prática 
desportiva. 

Desta forma realizamos uma planificação de conteúdos, baseada numa análise dos 
princípios comuns e transversais da categoria dos JD de invasão/território, conduzindo à 
implementação de quatro níveis de complexidade táctica, que posteriormente, suportaram a 
edificação de sessões de ensino consubstanciadas nos problemas tácticos impostos pelo 
contexto do jogo. 

No sentido de operacionalizar este modelo de ensino, o professor/treinador deverá ter em 
atenção certos pressupostos, que quando correctamente assimilados, influenciam 
positivamente o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 

Palavras chave: Modelo Táctico, Conhecimento Táctico, Planificação, Nível de 
Complexidade Táctica. 



1. Introdução 

“Deixa o jogo ser o Professor.” 

Holt, et al. (2002, p.174) 

O desporto é muito fértil em ideias conducentes à implementação de princípios pedagógicos 
que optimizem os processos de ensino/aprendizagem (Mandigo & Holt, 2002). Particularmente 
nos jogos desportivos e por razões de ordem histórica da evolução das Ciências do Desporto, 
o ensino da técnica tem dominado todos os programas de abordagem inicial, bem como o 
tempo das sessões de ensino. Mesmo que o jogo seja incluído nas sessões, o 
professor/treinador raramente estabelece conexões entre a técnica e o contexto de jogo (Kirk & 
MacPhail, 2002). 

Contudo e após algumas análises aos comportamentos dos aprendizes, tem-se verificado 
a ausência de prazer inerente à aprendizagem e à prática dos jogos desportivos, bem como a 
transferência destas aprendizagens para hábitos de vida socialmente saudáveis (Hopper, 
1998). Inerente a isto, estão os fracos resultados obtidos pelos aprendizes ao nível da 
execução das habilidades, mesmo nas condições menos complexas, não incrementando 
assim, o seu conhecimento do jogo e a sua prestação durante o mesmo (Graça, 2002). 

Mais recentemente, o aparecimento de modelos de ensino dos jogos desportivos centrados 
no conhecimento táctico (e.g., Teaching Games for Understanding; Game Sense; Game 
Centred-Games; Tactical Game Model) têm despertado nos praticantes o prazer pela prática 
dos mais variados jogos desportivos e reconfigurado todo o processo de ensino/aprendizagem. 
Neste tipo de modelação, o processo é centrado nas situações de jogo enfatizando a 
apreciação do jogo, o conhecimento táctico e proporcionando um espaço importante para 
tomadas de decisão que conduzem à necessidade do desenvolvimento dos aspectos técnicos 
(Mitchell, 1996; Cushion, 2002) dentro de um contexto de jogo (Turner & Martinek 1995). 

A faculdade de qualificar e comparar, de estruturar e de alterar a complexidade táctica das 
diversas formas e tipos de jogo constitui-se como o objectivo principal decisivo da organização 
do modelo e um factor crucial para o seu funcionamento (Graça, 2002). Estes tipos e formas de 
jogo fazendo parte da própria planificação, quer a curto como a longo prazo, devem colocar um 
manancial de problemas aos aprendizes, que com o decorrer do tempo deverão ser 
ultrapassados, conduzindo ao aumento da complexidade táctica das sessões de ensino 
(Doolittle & Girard, 1991; Griffin, 1996). Assim, no processo ensino/aprendizagem, o 
professor/treinador deve desenvolver progressões pedagógicas que ajudem a identificar e 
ultrapassar os problemas tácticos mais relevantes (Spackman, 1983). 

A implementação do modelo táctico, pode acarretar algumas dificuldades iniciais para o 
professor/treinador. Torna-se então necessário referir algumas directrizes que auxiliem essa 
mesma implementação (Griffin et al. 1997). 

 

2. Modelos de ensino dos jogos desportivos 

O tempo destinado à tarefa de jogar constitui-se como o período mais motivante da sessão 
de ensino (Oslin, 1996). De facto, o jogo é um desafio permanente para os aprendizes, 
optimiza as suas tomadas de decisão e, inevitavelmente, conduz a um aumento das acções a 
realizar com sucesso. No entanto, os exercícios habitualmente planeados pelos 
professores/treinadores centram-se exageradamente em aspectos técnicos isolados do 
contexto do jogo, facto que os torna pouco exigentes e monótonos, levando a que os 
aprendizes não tirem proveito da sua prática, conduzindo futuramente que não a incluam no 
seu modo de vida. O novo modelo de ensino leva os aprendizes a apreciarem o jogo, devido ao 
facto de as situações de jogo estarem sempre presentes no processo ensino/aprendizagem 
(Hopper, 1998). 

O ensino através do modelo táctico foi introduzido primeiramente na Universidade de 
Loughborough, por volta da década de 60, respondendo assim ao facto de os jovens saírem da 
escola com: (i) pouco sucesso devido ao ênfase da prestação motora, (ii) terem pouco 
conhecimento sobre o jogo, (iii) possuírem alguma técnica, no entanto encontra-se limitada, e 



uma capacidade fraca de tomada de decisão, (iv) são dependentes do professor/treinador e, (v) 
pouco desenvolvimento cognitivo, como o pensamento enquanto espectador e do 
conhecimento de aspectos administrativos ao jogo (Bunker & Thorpe, 1982; Werner, Bunker & 
Thorpe, 1996). 

Neste modelo de abordagem os aprendizes começam a ficar cientes das necessidades de 
certas habilidades. Estes, quando abordam certo jogo desportivo, sentem a necessidade de 
aprender destrezas técnicas para melhorar a sua prestação. Estas mesmas destrezas podem 
ser retiradas do jogo e podem ser melhoradas em situações de aprendizagem, sendo 
posteriormente recolocadas em situações de jogo. 

O processo torna-se mais eficaz quando os aprendizes decidem quando voltar ao jogo e 
quando praticarem as técnicas em situações de aprendizagem. A abordagem funciona bem 
quando os aprendizes estão por sua conta ou então em pequenos grupos homogéneos, sendo 
o professor/treinador um orientador. 

Este modelo enfatiza o desenvolvimento do conhecimento táctico e da tomada de decisão 
a partir de situações de jogo reduzido, redireccionando o ensino para os conceitos básicos dos 
jogos desportivos, em detrimento da aquisição exaustiva das técnicas (Bunker & Thorpe, 1982; 
Werner, 1989; Werner & Almond, 1990; Brooker et al., 2000). Para Griffin et al. (1996) esta 
perspectiva de ensino dos jogos desportivos remete-nos para o binómio decisão/execução, 
com prioridade para “o que fazer?” (aferência táctica) em oposição ao “como fazer?” (destreza 
técnica). Na mesma linha de pensamento, Mitchell et al. (1994) reforçam a necessidade de 
dotar os aprendizes de oportunidades para melhorarem a sua prestação desportiva, através de 
interacções mais profícuas entre a táctica e a técnica, encorajando a prática das destrezas 
específicas de uma modalidade só a partir do momento em que se reconhece o valor da 
técnica no contexto do jogo. 

Doolittle & Girard (1991) referem que as formas jogadas que fazem parte da planificação 
das sessões de ensino devem constituir-se como uma fonte de problemas a serem resolvidos 
pelos aprendizes. Com o decorrer do tempo, estes problemas serão minimizados, mediante a 
utilização correcta e enquadrada das acções técnicas, envolvendo assim os aprendizes no 
processo de tomada de decisão do jogo. Esta ideia é reforçada por Griffin (1996) quando 
afirma que cada sessão deverá reflectir um processo gradualmente estruturado, isto é, um 
incremento na complexidade das formas de jogo, conduzindo ao aumento dos problemas 
tácticos colocados aos aprendizes. 

 

3. A implementação do modelo táctico 

O êxito do processo de ensino/aprendizagem encontra-se muito dependente da introdução 
dos aspectos técnicos, tácticos ou combinados (Holt et al., 2002). O momento mais crítico 
deste processo é, precisamente, saber identificar o timing mais adequado para o fazer. 

Este tipo de abordagem enfatiza que o caminho mais eficaz (ver figura 1), consiste numa 
abordagem inicial ao conhecimento da táctica do jogo, pois realça a sua apreciação e o 
entendimento táctico, como base para a tomada de decisão, proporcionando aos aprendizes a 
descoberta de quando e quais as habilidades necessárias ao jogo (Brooker et al., 2000). De 
acordo com o referido, jogar bem implica tomar decisões adequadas no momento certo e com 
uma elevada frequência durante o jogo (Gréhaigne et al., 2001). 



Figura 1 - Ensino dos jogos desportivos através do conhecimento: O programa do modelo táctico (adaptado 
de Bunker & Thorpe, 1982). 
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Neste sentido, parece evidente que se deve ensinar primeiro a táctica, pois só esta provoca 
o contexto que justifica o aparecimento da técnica que, no entanto, poderá parecer remetida 
para um plano secundário, o que na realidade não acontece. Apesar da técnica se constituir 
exclusivamente como uma ferramenta da táctica (Mahlo, 1969), o envolvimento da 
aprendizagem deve articular ambas as componentes. 

Têm havido muitas considerações acerca dos resultados nos domínios cognitivos e 
motores nas abordagens do modelo táctico, contudo o domínio afectivo tem tido pouca atenção 
por parte dos investigadores até à data (Holt et al., 2002), sendo este um domínio a ter em 
conta no processo ensino/aprendizagem. 

Muitos dos processos complexos no domínio afectivo (e.g. divertimento, prazer) são 
motivações primárias para o envolvimento dos aprendizes nos jogos desportivos (Wankel & 
Kreisel, 1985; Ewing & Seefeldt, 1990; Scanlan & Simons, 1992). Contudo muitas das 
investigações associam os resultados do modelo táctico em termos de prestação ou 
aprendizagem, não esquecendo do desenvolvimento da técnica como sendo outro factor 
importante da participação dos aprendizes (Chalip et al., 1984). Werner et al. (1996, p.32) 
sugerem que o primeiro propósito do ensino de qualquer jogo desportivo não deve ser só a 
“melhoria dos aprendizes ao nível da prestação do jogo, mas também deve ser ao nível do 
incremento do seu divertimento e participação no jogo, levando a um estilo de vida saudável”, 
podendo ser melhorado através deste modelo. 

Thorpe (1992) argumenta que a realização no sentido de fazer alguma coisa bem ou 
melhor, é adoptado pelo modelo táctico, porque é possível haver um bom jogo com técnicas 
fracas. O mesmo autor também refere da importância de se criar um clima positivo para os 
aprendizes, e não somente julgar o sucesso que o mesmo tenha na execução motora. 

Neste modelo, os aprendizes avaliam e desenvolvem a sua prestação dentro das situações 
de jogo que gradualmente, debaixo da observação do professor/treinador, envolvem os 
conteúdos do jogo formal. 

 

4. Categorias dos jogos desportivos 

Os jogos desportivos podem ser analisados e decompostos em princípios comuns como, 
por exemplo, o número de jogadores, as regras, os objectivos, os movimentos requeridos ou a 
sua organização intrínseca (Almond, 1986; Greene & Stobart 1990; Doolittle & Girard, 1991; 
Mitchell, 1996; Werner et al. 1996; Silverman, 1997). 

Princípios podem ser definidos como elementos primários do jogo, mormente a posse de 
bola, invasão e finalização em jogos como Basquetebol, Futebol e Hóquei em Patins. Os 
elementos primários foram formados a partir das propriedades físicas e das regras básicas dos 



jogos (Ellis, 1983; Thorpe et al., 1986). O seguinte quadro sumaria os princípios progressivos 
das diferentes categorias. Em relação às categorias de invasão/território e batimento, estes são 
subdivididos em consonância com a função que o aprendiz ocupa no momento, isto é, se está 
a atacar/bater ou defender/apanhar. 
 
Quadro 1 - Princípios progressivos das categorias (adaptado de Hopper, 1998). 

BATIMENTO TERRITÓRIO/INVASÃO 
PRINCÍPIOS ALVO REDE/PAREDE 

BATER APANHAR  COM 
OBJECTO 

SEM 
OBJECTO 

1 Alvejar o alvo 
Devolver o 

objecto 
constantemente 

Pontuar na 
corrida 

Impedir a 
corrida de 
pontuar 

Pontuar Impedir a 
pontuação 

2 

Posicionamento 
em relação ao 
alvo e outros 
obstáculos 

Posicionamento 
em relação ao 

objecto e a 
posição básica 

Batimento com 
precisão e para 

longe do 
objecto 

Aumentar a 
dificuldade 

de 
batimento 

Invasão Impedir a 
invasão 

3 Rodar e/ou dar 
curvar 

Rotação e 
potência 

Evitar a 
desqualificação 

Desqualificar 
o batedor 

Manter a 
posse do 
objecto 

Recuperar 
a posse 

do objecto 
 

Hopper (1998) achou que estes princípios são úteis nas formas progressivas de 
desenvolvimento nas situações modificadas de jogo dentro de cada categoria. Baseados 
nestes princípios, o ensino dos jogos desportivos através da táctica pode ser orientado 
segundo os conceitos básicos do movimento de ideias simples, como espaço e tempo. Para os 
aprendizes, os princípios de jogo oferecem uma forma progressiva de desenvolver o tipo da 
táctica. 

As regras primárias dão aos jogos, em cada categoria, características particulares. Jogos 
desportivos dentro da mesma categoria também têm regras secundárias, fazendo então a 
distinção entre eles. Após os jogadores abordarem e entenderem as regras primárias, o 
professor/treinador pode introduzir as regras secundárias. Esta ideia funciona bem nas sessões 
de ensino (Rovegno & Bandhauer, 1994; Curtner-Smith, 1996), mais particularmente quando 
os aprendizes com diferentes habilidades aprendem as ideias tácticas. 

Este sistema de classificação encoraja desde o primeiro momento os aprendizes a 
identificar as semelhanças que existem entre os jogos desportivos. Por exemplo, uma jogada 
táctica ofensiva do Basquetebol com movimentação para um espaço livre para receber a bola, 
será transferível para outros jogos desportivos (e.g., Futebol, Andebol). 

 

5. Planificação dos conteúdos para o Basquetebol 

A planificação dos conteúdos a seguir apresentada, ilustra a aplicação do modelo táctico 
no processo ensino/aprendizagem na abordagem inicial ao Basquetebol, como jogo de 
invasão/território (ver quadro 2).  

Da planificação de conteúdos apresentada subsiste a hierarquização dos problemas 
tácticos por três grandes grupos, o ataque, a defesa e o recomeço do jogo, facilmente 
compreendidos em dois fundamentos tácticos essenciais, os movimentos com bola e os 
movimentos sem bola (Siedentop, 1990). Simultaneamente, é importante que se desenvolvam 
progressões pedagógicas que facilitem a identificação e resolução dos problemas tácticos 
propostos pela vivência do jogo, quer na sua estrutura formal, quer em situações reduzidas do 
mesmo (Spackman, 1983; Hopper, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 2 – Problemas tácticos, movimentos e técnicas no Basquetebol (adaptado de Griffin et al., 1997). 
PROBLEMAS TÁCTICOS SEM BOLA COM BOLA 

Manutenção da 
posse de bola 

Apoiar a progressão da bola; 
Finta; 

Reposição. 

Tripla ameaça; 
Passe de peito, picado e por cima da 

cabeça; 
Mão alvo na recepção; 

Desarme de lançamento; 
Pivot; 

Paragens e 1 e 2 tempos; 
Drible; 

Jab step, drop step; 
Ressalto ofensivo. 

Atacar o cesto Jogar com o jogador poste. 
Lançamento na passada, em apoio e 

em suspensão; 
Seguir o lançamento. 

Criar espaços no 
ataque  

Aclaramento; 
Bloqueio indirecto; 

Contra-ataque; 
Corte em V, corte em L. 

Skip pass; 
Passe de ombro. 

A
T

A
Q

U
E 

Usar os espaços 
no ataque  

Bloqueio; 
Bloqueio directo e corte; 
Entrega na mão e corte. 

 

Defender o 
espaço 

Alinhamento na situação de bola ao ar; 
Alinhamento na situação de lance livre; 

Pressão a campo inteiro. 
 

Defender a área 
do cesto 

Defesa individual; 
Defesa zona; 
Boxing out; 

Defesa Match-up. 

Ressalto; 
Outlet pass. D

E
FE

S
A

 

Recuperar a bola Defesa aos jogadores sem posse de bola. Defesa ao jogador com posse de bola. 

R
E

C
O

M
E

Ç
O

 
D

O
 J

O
G

O
 

Bola ao ar (ataque e defesa) 
Reposição da bola pela linha lateral (ataque e defesa) 
Reposição da bola pela linha final (ataque e defesa) 

Reposição da bola pela linha final após cesto sofrido 

 
 

Quadro 3 – Níveis de complexidade táctica para o Basquetebol (adaptado de Griffin et al., 1997). 
NÍVEIS DE COMPLEXIDADE TÁCTICA PROBLEMAS TÁCTICOS 

I II III IV 
Manutenção da 
posse de bola 

Tripla ameaça; 
Ball fake. Apoio.   

Atacar o cesto Lançar; 
Driblar. 

Entrega na mão e 
corte. 

Jogar com os 
postes. Ataque contra zona. 

Criação de 
espaço no 

ataque  

Aclaramento; 
Corte em V; 
Corte em L. 

Bloqueio directo. 

Skip pass; 
Bloqueio indirecto 
com abertura para 

o cesto. 

Zonas de recepção; 
Contra-ataque. A

T
A

Q
U

E 

Utilização do 
espaço no 

ataque  
 Outlet pass.  Transição 

defesa/ataque. 

Defender o 
espaço  Defesa do 

bloqueio.  
Alinhamento na 

situação de lance-
livre (ataque/defesa). 

Defender o cesto    Defesa zona. 

D
E

FE
S

A
 

Recuperar a 
posse de bola  

Defesa ao jogador 
com e sem posse 

de bola; 
Boxing out. 

Defesa ao jogador 
poste. 

Defesa zona ao 
jogador com e sem 

posse de bola. 

Bola ao ar   Ataque/defesa.  
Reposição pela 

linha lateral    Jogadas de 
reposição. 

Reposição pela 
linha final 

 Passe longo; 
Bloqueio Indirecto. 

  

R
E

C
O

M
E

Ç
O

 D
O

 

JO
G

O
 

Reposição pela 
linha final após 

sofrer cesto 
 Movimentos na 

linha final.  
Reposição da bola 

contra pressão 
defensiva adversária. 

 



O desenvolvimento gradual e apropriado, progredindo por níveis de complexidade táctica 
(ver quadro 3), é uma particularidade do modelo táctico, os aprendizes são limitados no que 
respeita às destrezas técnicas e conhecimento táctico, confrontando-os com as dificuldades ao 
nível da prática do jogo quando tentam abordar uma forma avançada do mesmo. 

De seguida apresentamos um exemplo de uma sessão de ensino para o nível I. 
 

NÍVEL I     SESSÃO DE ENSINO 1 
 
 

DATA:  HORA:  TEMPO ÚTIL:  Nº DE ATLETAS:  
 

PROBLEMA 
TÁCTICO 

Manutenção da posse 
de bola. 

OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

Tripla ameaça/ Ball fake/ Passe/ 
Recepção. 

 

MATERIAL 
Bolas; 
Coletes; 
Sinalizadores. 

CONTEÚDOS 

Apresentar alvo ao passador. 
Proteger a bola utilizando a tripla ameaça 
e fintas. 
Utilizar passes precisos e rápidos. 

 

 

1º OBJECTIVO 

JOGO 2 x 2, em meio campo. 
Manutenção da posse de bola. 

OBJECTIVO Lançar sempre que possível. 

CONDIÇÕES Executar três ou mais passes consecutivos antes de lançar. Não 
utilizar o drible. Recomeço do jogo no meio do campo. 

QUAL O OBJECTIVO DO JOGO? Lançar sempre que possível. 

O QUE É QUE TU E OS TEUS COMPANHEIROS DE EQUIPA 
FIZERAM PARA OBTER SUCESSO? 

Realizar passes precisos e rápidos. Receber a 
bola e controlá-la. Movimentações para espaços 
livres. 

O QUE É QUE TU E OS TEUS COMPANHEIROS DE EQUIPA 
FAZEM PARA IMPEDIR QUE A DEFESA ADVERSÁRIA 
ROUBE A BOLA OU DESARME O LANÇAMENTO? 

Proteger a bola colocando o corpo entre o defesa 
e a mesma. Segurar a bola com as duas mãos. 
Utilizar fintas com bola e trabalho de pés. Utilizar 
passes rápidos. 

UTILIZAS ALGUM SINAL PARA A RECEPÇÃO? Mostrar a mão alvo. 
AO RECEBERES A BOLA, O QUE FAZES PARA NÃO 
VIOLARES A REGRA DOS APOIOS? Realizar paragens a um ou dois tempos. 

UMA VEZ EM POSSE DE BOLA, COMO MANTÉNS UMA 
CERTA INDECISÃO NO TEU DEFENSOR ? Realizar a tripla ameaça. Q

U
E

S
T

Õ
E

S
 P

R
IN

C
IP

A
IS

 

TEMOS ALGUMA EQUIPA QUE SEJA CAPAZ DE LAN ÇAR 
QUANDO TEM A POSSE DE BOLA? 

Se não, praticar a manutenção da posse de bola 
criando oportunidades de lançamento. 

2º OBJECTIVO 

Com um colega (ou mais) praticar passes para a 
posição de extremo alto, extremo baixo, poste alto e 
poste baixo (estes não podem efectuar passes entre 
si). Marcar no campo as posições acima descritas 
com um X. Após passe, o jogador deve deslocar-se 
no campo a fim de ocupar uma nova posição. 

 

 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
Apresentar um alvo ao passador. Após receber a bola, executando 
uma paragem a um ou dois tempos, colocar-se na posição de tripla 
ameaça. Ball fake. Realizar passes rápidos e precisos. 

CONTEÚDOS Mão alvo/ Posição de tripla ameaça/ Simular e executar o passe. 

3º OBJECTIVO 
JOGO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
Igual ao 1º Objectivo. 

CONDIÇÕES 
As do 1º Objectivo. Apresentar um alvo ao passador. Após receber a 
bola, executando uma paragem a um tempo, coloca-se na posição de 
tripla ameaça. Ball fake e passes rápidos e prec isos. 

 

As sessões de ensino deverão reproduzir um processo gradualmente planeado, com 
ampliação de problemas tácticos, edificada na complexidade das formas de jogo Griffin (1996). 

B – Base 
PA – Poste Alto 
PB – Poste Baixo 
EA – Extremo Alto 
EB – Extremo Baixo 

Xb 

Xpb 

Xpa 

Xeb 

Xea 



De uma forma consensual os autores aconselham que para o nível I, o ensino seja 
direccionado quase exclusivamente para as habilidades relacionadas com o ataque. Apesar da 
sua importância, a introdução demasiado cedo das habilidades defensivas pode condicionar o 
desenvolvimento futuro das habilidades ofensivas. Desta forma, as habilidades defensivas 
devem ser introduzidas no processo ensino/aprendizagem a partir do momento em que se 
observe nos aprendizes uma prática eficiente das habilidades ofensivas com e sem bola. 

Previamente à transição para o nível II, Griffin et al. (1997) aconselham que seja feita uma 
revisão sobre os problemas tácticos referentes ao nível anterior, reforçando a prática da tripla 
ameaça, das fintas de lançamento, o ataque ao cesto, entre outros, integrados no contexto de 
jogo, com o intuito de verificar se os conteúdos abordados neste nível foram assimilados com 
sucesso. 

A planificação dos conteúdos apresentada, em quatro níveis de complexidade táctica, 
proporciona aos aprendizes a oportunidade de elevar o conhecimento do próprio jogo e das 
destrezas da modalidade, podendo ser desenvolvidas outras sequências e sessões de ensino, 
dependendo do tempo disponível e naturalmente dos aprendizes. 

A cada nível de complexidade corresponderam formas modificadas de jogo, que adaptadas 
aos níveis de capacidade, ao tamanho e à idade dos aprendizes possam contribuir para 
aumentar a qualidade do jogo e aumentar o interesse, o gosto, o desejo e a oportunidade de 
participação no mesmo (Graça, 2002). 

Inerentes ao processo de ensino/aprendizagem estão as condições materiais, desde a falta 
de espaço até ao número reduzido de tabelas, as quais Griffin et al. (1997) minimiza 
apresentando-nos algumas soluções: (i) aplicação de várias tabelas ao longo das linhas 
laterais do campo de Basquetebol; (ii) rotação das equipas no campo; (iii) rotação dos 
jogadores no jogo; (iv) criação de quatro equipas (dois a três elementos cada) num só meio-
campo, jogando duas equipas em cada lado da tabela; (v) utilização de estações, alternando a 
prática do jogo com a prática de situações de jogo reduzido; (vi) utilização de jogos em meio 
campo de basquetebol; e (vii) prescrição de funções administrativas aos aprendizes. 

 

6. Pressupostos para uma implementação prática 

A implementação prática deste modelo requer que o professor/treinador tenha em conta 
alguns pressupostos, dos quais passamos a enunciar de seguida (Griffin et al., 1997): 

1) Tornar as crenças explícitas – a crença é algo que ajuda os indivíduos a perceber o 
mundo, mantendo-se muitas vezes preservadas e imutáveis, mesmo quando confrontadas com 
provas (Nisbette & Ross, 1980; Peterman, 1991). O modelo táctico surge assim com o objectivo 
de fazer repensar ao professor/treinador nas suas crenças, previamente instauradas pelo 
modelo tradicional, e procurar alterá-las de acordo com novos ideais e objectivos. 

2) Objectivos curtos – o professor/treinador deverá começar o processo 
ensino/aprendizagem com apenas uma turma ou grupo, à sua escolha, dando prioridade a 
grupos que possam trabalhar juntos (Griffin, 1996). Devido ao facto de a estrutura principal 
deste modelo ser as formas jogadas reduzidas, o professor/treinador necessita de se sentir 
confortável no ensino de muitos pequenos grupos (Berkowitz, 1996). 

3) Escolher a modalidade preferida  – o professor/treinador deverá seleccionar a 
modalidade em que se sente mais à vontade, já que é aquela onde apresenta um 
conhecimento mais consubstanciado. Esta estratégia fornece ao professor/treinador uma maior 
conexão entre o seu conhecimento e a nova informação. Um forte conhecimento da 
modalidade facilita esta mesma transferência (Stallings, 1989). 

4) Tornar o ambiente pessoal – o ambiente do processo ensino/aprendizagem é 
complexo podendo necessitar de modificações a nível das infra-estruturas, nos aprendizes e 
até mesmo no professor/treinador, tendo como base o processo ensino/aprendizagem (Griffin, 
1996). Sendo assim, tornar o ambiente nosso ou pessoal pode implicar que ocorram mudanças 
ao nível da sequência dos níveis e problemas tácticos. O professor/treinador pode também 
modificar as sessões de ensino, dependendo do nível de habilidade dos aprendizes. Tendo em 



conta o referido anteriormente, o professor/treinador deverá procurar antecipar as 
necessidades do processo ensino/aprendizagem, com o intuito de adaptar o seu modelo táctico 
aos objectivos definidos (Fullan, 1991). 

5) Pensar na forma de jogo - pensar na forma de jogo significa determinar quais as 
acções técnicas e tácticas a ter em conta, e o modo de inseri-las, dentro do contexto de jogo, 
mediante a fluidez e o tempo do mesmo (Griffin, 1996). Sendo assim, podemos referir que 
pensar na forma de jogo aumenta a sua semelhança com o mesmo na sua situação formal, ou 
seja, permite aos aprendizes o desenvolvimento de acções pertencentes ao contexto do 
Basquetebol, mas em situações mais simplificadas. 

6) Sessões de ensino devem reflectir o ciclo jogo/prática/jogo - o professor/treinador 
deve primeiro definir o problema táctico a abordar, assim como, os objectivos específicos da 
sessão de ensino. Após esta selecção, o professor/treinador deverá incluir na sua sessão de 
ensino: 

Objectivo – relacionado com as movimentações com e sem bola que desejamos que os 
aprendizes utilizem para resolver o problema táctico apresentado. 

Jogo Inicial – relacionado com as condições de jogo referente a todas as componentes 
essenciais à sessão de ensino como número de jogadores, tamanho do campo e condições 
específicas. O objectivo do jogo reflecte o objectivo da sessão de ensino, ou seja, o problema 
táctico.  

Questões – as questões mais importantes são “o que fazer?” e “como fazer?” que estão 
directamente relacionadas com problema táctico. Apesar da sua importância, o 
professor/treinador deve também criar questões que promovam o pensamento crítico e 
construtivo dos aprendizes.  

Tarefa Prática – deve de incluir os elementos essenciais para a prática como: executar os 
exercícios no campo de jogo porque é nesse local onde os jogos são praticados; organizar 
exercícios compatíveis com o problema táctico; fornecer feedback especifico relacionado com 
palavras-chave; proporcionar objectivos; e manter a actividade compatível com o nível dos 
jogadores. 

Jogo Final – o objectivo do jogo final é de reforçar o problema táctico e o objectivo 
específico da sessão de modo a permitir a aplicação da prática de habilidades. As condições 
do jogo final serão as mesmas às do jogo inicial, apresentado no início da sessão de ensino, de 
modo a reforçar o problema táctico em questão. 

7) Planificação da unidade de ensino – para planificar uma unidade de ensino, o 
professor/treinador deve ter em conta os seus objectivos, ou seja, primeiramente, o 
professor/treinador deverá perguntar-se quais os problemas tácticos que deseja que os 
aprendizes resolvam. A planificação da unidade pode ser realizada por dois métodos, 
nomeadamente, pela consulta dos níveis de complexidade táctica ou através da utilização dos 
problemas tácticos para organizar a unidade de ensino e desenvolver os seus níveis (Griffin et 
al., 1997). Após a decisão sobre quais os problemas tácticos a implementar, o 
professor/treinador deve (i) descrever os movimentos com e sem bola, (ii) determinar qual q 
duração da sua unidade de ensino, (iii) limitar o número de problemas tácticos, ou seja, “...do a 
few things well.” (Griffin et al., 1997, p.232) e (iv) realizar um dossier. 

8) Arranjar companhia – devido à abordagem inicial deste modelo, os 
professores/treinadores devem estar envolvidos numa sociedade onde o companheirismo e a 
crença comum deva estar patente, com o intuito de implementar inovações deste mesmo 
modelo, assim como, permitir a partilha de conhecimentos e experiências (Stallings, 1989; 
Joyce & Showers, 1995). 

Os benefícios educacionais da partilha de conhecimentos e experiências, demonstram, de 
acordo com Showers (1982, 1984, 1985), melhores resultados ao nível (i) do incremento da 
prática, (ii) do desenvolvimento de capacidades, (iii) da utilização de novas estratégias, (iv) de 
ter uma maior retenção das habilidades, (v) de estarem mais preparados para o ensino de 
novas habilidades, e (vi) de reconhecer a importância das novas habilidades. 



 

7. Considerações Finais 

O propósito primário do ensino de qualquer jogo desportivo deve ser melhorar a prestação 
dos aprendizes no jogo e também melhorar o seu divertimento e participação nos mesmos, 
resultando num melhor estilo de vida. A prestação não surge da confiança nas habilidades 
técnicas, mas sim, a partir de uma fundação entre o conhecimento do jogo e da adaptação da 
habilidade técnica dentro das estratégias e tácticas exigidas num jogo. Os princípios 
progressivos de jogar oferecem uma forma de desenvolvimento ao nível do conhecimento da 
forma de jogar. Quando os aprendizes apreciam as exigências do jogo, estes são capazes de 
reconhecer os seus desafios, tornando o jogo um divertimento e uma forma de estar na vida. 

Utilizando os princípios de jogar na estrutura das sessões de ensino, o professor/treinador 
é encorajado a estimular os aprendizes a tornarem mais efectivas as suas tomadas de decisão 
e as suas prestações cognitivas. Com tal prestações, os aprendizes podem realizar a leitura do 
jogo, adaptando-se às exigências do mesmo, nas progressões pedagógicas. Estas 
progressões nas estruturas levam a criar jogos simplificados centrados nas exigências do jogo 
formal, promovendo nos aprendizes a apreciação da exigência. 

As regras primárias devem ser ensinadas primeiro, em situações modificadas das 
estruturas de jogo, com o intuito de os princípios serem apreciados nas estruturas 
segmentadas do mesmo, tornando o jogo mais efectivo. As regras secundárias devem ser 
abordadas quando o professor/treinador perante o conhecimento e o nível técnico dos 
aprendizes assim o exigirem. Daí a colocação da seguinte pergunta por muitos 
professores/treinadores: “Quando e como introduzir as estruturas tácticas aos aprendizes?” 
(Holt et al., 2002, p.173). 

Realizando uma análise mais profunda dos aspectos isolados do modelo táctico, 
considerando temas curriculares (e.g., ensinar conceitos ao longo das várias categorias), 
cognitivos, afectivos e nos resultados da prestação podem demonstrar mais claramente os 
benefícios da abordagem. Questões envolventes da temática da influência afectiva no modelo 
táctico para as experiências dos aprendizes têm a sua importância nas implicações nas futuras 
motivações dos aprendizes. 

A prática das destrezas técnicas neste modelo é idealizada e concebida sob formas 
condicionadas de fragmentos (situações) do jogo, sem desvirtuar o contexto do mesmo e 
potenciando a transferência de aquisições. O mais importante é que os aprendizes 
desenvolvam as suas capacidades de acordo com o nível em que se sentem confortáveis, 
confrontando-os com condições para as quais estão preparados, de modo a que as 
ultrapassem com o sucesso pretendido. A frustração no processo ensino/aprendizagem, deve 
ser entendida por parte dos aprendizes e do professor/treinador, como um sinal de que algo foi 
ultrapassado sem a devida consolidação, devendo assim, realizar-se um retrocesso no 
processo, coexistindo uma revisão dos conteúdos ministrados. 

A interacção do professor/treinador com os aprendizes deve ser materializada com 
diálogos e debate. Apresentando problemas e questões, induzimos os aprendizes a pensar, 
exortando reflexões, culminando em soluções verbalizadas. A discussão reforça ideias e 
promove decisões. 

Neste trabalho, propusemos a planificação dos conteúdos no Basquetebol em quatro níveis 
de complexidade táctica, concedendo aos aprendizes a oportunidade de elevar o conhecimento 
do próprio jogo e das destrezas da modalidade. Esta, não abrange todo um conjunto de 
possibilidades, podendo ser desenvolvidas outras sequências e sessões de prática, 
dependendo do tempo disponível, das condições de prática disponíveis e naturalmente dos 
aprendizes. 

De uma forma sintética, podemos referir que o papel do professor/treinador consubstancia-
se nas seguintes funções (Turner & Martinek, 1999): a) o professor/treinador estabelece a 
forma de jogo; b) o professor/treinador observa o jogo ou a exercitação; c) o professor/treinador 
e os aprendizes investigam o problema táctico e as potencias soluções (exercitação 
referenciada ao jogo); d) o professor/treinador observa a tarefa; e) o professor/treinador 



intervém para melhorar as habilidades; f) e o professor/treinador observa o jogo e intervém 
para ensinar.  

Concomitantemente, também o papel do aprendiz sofre alterações, sendo este baseado 
nas ideias construtivistas, do processo de ensino/aprendizagem, colocando-o numa posição de 
construtor activo das suas próprias aprendizagens, valorizando os seus processos cognitivos, 
de percepção, de tomada de decisão e de compreensão. “So, sound the buzzer and let the 
games begin” (Griffin et al., 1997, p.91). 
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