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RESUMO 

Os jogos esportivos coletivos de invasão, são atividades ricas em situações cuja complexidade 

lhes asseguram imprevisibilidade, por isso ao jogador é necessário um comportamento 

inteligente e estratégico. Na construção da atitude estratégico-tática, a ação do jogador 

depende do seu conhecimento acerca do jogo, o que envolve a noção dos seus elementos 

estruturais e funcionais. Neste sentido, as formas de jogar do aluno (perceber, entender e 

movimentar-se) se tornam a “janela” para o professor identificar as principais dificuldades e 

facilidades que ele manifesta, oferecendo informações para a elaboração de recursos didático-

pedagógicos que mobilizem o acesso do aluno ao jogo elaborado. Sendo assim, o objetivo 

desse trabalho, ainda em fase preliminar de análise, foi identificar e analisar as fases dos 

jogos, orientadas pelo handebol e pelo futsal, manifestadas por alunos de um 5º ano, com 

média de 10 a 11 anos de idade, de uma escola pública municipal localizada em uma cidade 

do interior de São Paulo. Metodologicamente o trabalho se orientou pela abordagem 

qualitativa de investigação, com foco na pesquisa-ação, envolvendo um programa de ensino 

de handebol e futsal, com 4 meses de duração, construído na relação pesquisadora-professora 

de Educação Física da turma-alunos. Tal programa se efetivou com as seguintes atividades: 

jogo dos passes; pega-pega queima; queimada; jogos simplificados em situações (1x1, 3x2, 

4x4); futsal e handebol adaptados; pique-bandeira; jogos reduzidos. Para a coleta de dados 

foram utilizadas: filmagens, observação participante das aulas e entrevistas situacionais 

(realizadas com os alunos em situações de “congelamento” das atividades – solicitando uma 

análise por parte deles). Os resultados apontam que as manifestações dos alunos nos jogos se 

assentam numa dinâmica anárquica, havendo aglutinação em torno da bola; excesso de 

verbalização; elevada utilização da visão central; intensa oposição aos apontamentos feitos 

pelo orientador/árbitro do jogo; ocupação inadequada dos espaços da quadra; centralização no 

domínio da bola para alguns e “medo” de ficar com a bola – buscando se livrar dela 

rapidamente – para outros; dificuldade em identificar e realizar os papéis de atacante e 

defensor. Em oposição a estes resultados, vários alunos da turma têm demonstrado, nas 

entrevistas situacionais, um entendimento do jogo mais elaborado que aquele identificado nas 

manifestações demonstradas nos jogos, o que nos leva a inferir que nas situações livres das 

contingências complexas e rápidas exigidas pela dinâmica do jogo parece haver uma melhor 

“leitura” do mesmo, bem como, uma demonstração de conhecimento mais individualizado 
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que coletivo. A continuidade da análise dos dados se ocupará em compreender a possível 

transferência deste melhor entendimento do jogo para o jogo formal. 

 

Palavras-chave: Abordagens táticas. Esportes coletivos de invasão. Handebol e Futsal. 

Educação Física escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo em questão apresenta uma análise preliminar da pesquisa intitulada 

“Percepção estratégico-tática dos estudantes no handebol e futsal” que teve como objetivo 

identificar e analisar, a partir de um ensino voltado para as abordagens táticas dos esportes 

coletivos de invasão, as manifestações, por parte dos alunos, das fases dos jogos de handebol 

e futsal, bem como, dos elementos/dinâmicas estruturais, funcionais e operacionais dos 

mesmos no ambiente escolar. 

 

A PERCEPÇÃO ESTRATÉGICO-TÁTICA DOS ALUNOS NOS ESPORTES 

COLETIVOS 

O handebol e o futsal, assim como o futebol, basquetebol, hugby, por exemplo, ao 

serem analisados por uma perpectiva estratégio-tática, diferentemente da vertente 

fragmentada de análise exclusivamente técnica, tática e de condicionamente físico, são 

classificados como jogos de invasão, pois envolvem: utilização de espaço (comum); formas 

de participação (simultânea); formas de disputa de bola (direta); natureza do conflito 

(oposição-cooperação) e o fator tempo (PARLEBÁS, 1987; GARGANTA, 1998). Em virtude 

destas características, no presente estudo o handebol e o futsal, por serem objetos da 

investgação em questão, serão referenciados dentro da categoria dos esportivos coletivos de 

invasão. 

Como ressalta Garganta (1992), os esportes coletivos de invasão ocupam uma 

importante posição na cultura desportiva contemporânea, levando multidões aos estádios e 

ginásios, movimentando recursos e pessoas e ganhando a atenção, precocemente, de crianças 

e jovens. Junto com isso, as mídias televisivas e escritas recrutam, em números cada vez 

maiores, espectadores para o consumo e apreciação das variadas modalidades esportivas 

(GRUPO DE ESTUDOS SOBRE PEDOGOGIA DO MOVIMENTO, 1997). 

Nessa configuração é importante que a Educação Física escolar insira o aluno no 

universo da cultura corporal, no qual os diversos esportes coletivos de invasão também fazem 

parte, contribuindo com a formação do aluno, de modo que este tenha acesso à linguagem 
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corporal e, ao fazer uso dela, possa se relacionar com o mundo e as pessoas, atribuindo 

sentidos e significados à sua existência humana. 

Os esportes coletivos de invasão são atividades ricas em situações cuja complexidade 

lhe assegura o título de atividades não previsíveis, por isso ao jogador é necessário um 

comportamento inteligente e estratégico. Esse comportamento, de acordo com Garganta 

(1992), pode reunir fatores da natureza psíquica, física, tática, técnica, dentre outros, embora a 

dimensão tática seja a mais requerida nesse contexto. 

Este modo de compreender os esportes coletivos de invasão resultou na construção das 

metodologias baseadas nas abordagens táticas. Tais perspectivas se caracterizam por enfatizar 

o conhecimento que o jogador tem do jogo, ou seja, o modo como ele concebe e compreende 

o jogo.Os termos abordagens táticas são utilizados aqui no plural porque, embora apontem 

para uma perspectiva comum: de valorização do desenvolvimento da inteligência e da tomada 

de decisão do aprendiz, se assentam em diferentes bases teóricas (TEODORESCU, 1984; 

PARLEBÁS, 1987; GARGANTA, 1992; BAYER, 1994; GRECO e BENDA orgs., 1998). 

Tais abordagens táticas defendem que é no jogo que o aluno deve escolher respostas 

para as perguntas que vão surgindo (“O que fazer?”, “Como fazer?” e “Quando fazer?”), mas 

para isso ele necessita da compreensão da lógica do jogo e só nesse processo irá decidir pela 

solução mais viável para que o objetivo da equipe seja alcançado (BAYER, 1994). 

Nesta mesma perspectiva, Daólio e Velozo (2008), salientam que a lógica particular de 

cada jogo, suas regras e seus códigos, são referenciais importantes para os alunos no âmbito 

da cultura desportiva. Desse modo, é preciso ensinar o aluno a pensar naquilo que é melhor 

fazer em uma determinada situação, ou seja, a tática é que vai dar sentido ao jogo. 

Na construção dessas atitudes estratégico-táticas, a ação do jogador depende do seu 

conhecimento acerca do jogo e também da noção de equipe que é constituída para ele. Pois a 

noção de interação dos elementos que constitui uma equipe é fundamental nas abordagens 

táticas. Assim sendo, os recursos fundamentais para o ensino dos esportes coletivos de 

invasão, para os alunos, são aqueles nos quais sejam contemplados: a motivação, o lúdico, os 

elementos do jogo e a tomada de decisão. Deste modo, ao invés da metodologia tradicional de 

ensino dos esportes coletivos de invasão (orientada ora pelo jogo formal ora pela 

exercitação/repetição dos fundamentos técnicos do mesmo), são utilizados, por exemplo: 

jogos reelaborados, nos quais as regras sejam menos complexas, existam menos jogadores, o 

espaço seja reduzido.  
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Com a redução do número de jogadores, diminuição dos espaços de ação e delimitação 

das ações, é concebido um contexto mais simplificado para a leitura do jogo, sem que seja 

perdida a inteligência e a liberdade de tomada de decisão dos discentes (GRAÇA, 1992). 

Como defende Garganta (1992), todas estas alterações são voltadas para facilitar a 

compreensão e aumentar as experimentações dos alunos. 

Ainda na configuração estratégico-tática dos esportes coletivos de invasão, Bayer 

(1994) sinaliza que estes possuem elementos estruturais comuns, a saber: bola, alvo, parceiro, 

adversário, espaço físico e regras, como também uma organização funcional e operacional: 

ataque (conservar a posse de bola, progredir com a bola em direção ao alvo e atacar o alvo) e 

defesa (recuperar a bola, impedir a progressão dos adversários com e sem a bola, proteção do 

alvo). O autor defende como fundamental que os alunos vivenciem e construam um processo 

de entendimento das relações deles e dos colegas com estes elementos/dinâmicas estruturais, 

funcionais e operacionais do jogo, desenvolvendo com isso uma noção de ocupação racional. 

Para isso, Garganta (1992) propõe cinco níveis de relações que facilitem a 

compreensão da lógica do jogo por parte dos alunos. A primeira é a relação Eu-bola cujo 

desenvolvimento pretende aperfeiçoar a relação do praticante com o objeto de jogo. A 

segunda é a relação Eu-bola-alvo, na qual seu objetivo é explorar e desenvolver no praticante 

a percepção da existência de um alvo a ser atingido durante o jogo e várias formas de fazê-lo. 

O terceiro deles e a relação Eu-bola-colega que desenvolverá ações coletivas e coordenadas 

com a bola entre participante e colega de mesma equipe. A quarta relação é Eu-bola-

adversário que se caracteriza pela conquista e conservação da posse de bola e/ou superação do 

obstáculo (marcação, bloqueio). O quinto e último nível de relação é Eu-bola-equipe-

adversário que desenvolve a interação ofensiva e defensiva da equipe e a resolução de 

problemas colocados pela equipe adversária. 

Em investigações realizadas por Daolio e Marques (2003); Bento (2003), os níveis de 

relações apresentados anteriormente foram orientadores dos processos de ensino do futsal e  

do basquete, sinalizando para uma melhora qualitativa da elaboração estratégico-tática dos 

alunos nos jogos. 

Neste sentido, as formas de jogar do aluno (perceber, entender e movimentar-se) se 

tornam a 'janela' para o professor identificar as principais dificuldades e facilidades que ele 

manifesta, oferecendo informações para a elaboração de recursos didático-pedagógicos que 

mobilizem o acesso do aluno ao jogo elaborado. Tal qualificação pode ser melhor explicitada 

pela organização conceitual das várias fases do jogo, apresentada por Garganta (1992), quais 
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sejam: Jogo Anárquico, Descentração, Estruturação e Elaboração, assentadas nas regras de 

ação, comunicação na ação, estruturação do espaço e relação com a bola, que se evidenciam 

no jogo.  

 

FASES COMUNICAÇÃO NA 

ACÇÃO 

ESTRUTURAÇÃO DO 

ESPAÇO 

RELAÇÃO COM A 

BOLA 

JOGO ANÁRQUICO 

*Centralização na bola 

*Subfunções 

*Problemas na 

compreensão do jogo 

Abuso da verbalização, 

sobretudo, para pedir a 

bola 

Aglutinação em torno da 

bola e subfunções 

Elevada utilização da 

visão central 

DESCENTRALIZAÇÃO 

*A função não depende 

apenas da posição da bola 

Prevalência da 

verbalização 

Ocupação do espaço em 

função dos elementos do 

jogo 

Da visão central para a 

periférica 

ESTRUTURAÇÃO 

*Conscientização da 

coordenação das funções 

Verbalização e 

comunicação gestual 

Ocupação racional do 

espaço (tática individual e 

de grupo) 

Do controlo visual para o 

proprioceptivo 

ELABORAÇÃO 

*Acções inseridas na 

estratégia da equipe 

Prevalência da 

comunicação motora 

Polivalência funcional. 

Coordenação das acções 

(tática coletiva) 

Optimização das 

capacidades 

proprioceptivas 

Quadro 1 – Fases dos diferentes níveis de jogo nos Jogos Desportivos Coletivos (GARGANTA citado por 

GARGANTA, 1992) 

 

Outra maneira de incursão no universo perceptivo dos alunos é por meio do 

conhecimento declarativo que, de acordo com Greco (2006), por ser constituído por um corpo 

organizado e baseado em fatos, declarados/verbalizados ou descritos, oferece acesso aos 

modos como os discentes concebem e percebem o jogo. Diferente da percepção corporal 

cinestésica e intuitiva, ele ocorre de um modo mais racionalizado, uma vez que tal 

conhecimento é mediado pela linguagem oral e/ou escrita. Alguns autores (PRUDENTE, 

GARGANTA e ANGUERA, 2004), denominam este conhecimento declarativo como “leitura 

de jogo”. 

A opção pedagógica pelas abordagens táticas no ensino dos esportes na escola está 

associada ao anseio educativo de transformar a criança, proporcionando inteligência-tática e 

diversas possibilidades perceptivo-motoras. Pois, como sugere o Grupo de Estudo e Pesquisa 

Educação Física e Cultura (1998), 
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(…) o docente deve confrontar o aluno com os problemas que será capaz de 

resolver, tendo em vista que essas possibilidades explicitam as significações 

que o aluno dá à atividade e aos acontecimentos vividos. Assim, estaria se 

possibilitando ao aluno uma qualidade no pensamento tático, a fim de que 

este se torne um jogador inteligente, capaz de agir por si próprio, utilizando 

os seus conhecimentos e experiências em benefício do melhor nível coletivo 

do jogo. (p.336) 

 

Assim é preciso uma mudança de uma metodologia centrada nas habilidades motoras 

para uma metodologia centrada na autonomia, capacidade de comunicação e de crítica. O 

aluno se torna o sujeito do próprio processo de aprendizagem, pois é desenvolvido junto a ele 

dinâmicas que valorizem a autonomia, a criatividade, a comunicação e a cooperação 

(HILDEBRANDT; LAGING, 1986). 

Daólio e Marques (2003) reforçaram a valorização da aprendizagem dos alunos a 

partir do ensino do futsal por meio das abordagens táticas, relatando que 

 

Houve, ao longo dos módulos, clara evolução das crianças em relação à 

compreensão da dinâmica do jogo de Futsal. Se isso, por si só, não garante a 

execução eficiente das técnicas específicas dessa modalidade esportiva, 

oferece a elas a oportunidade de entender os princípios do jogo. Adquirindo 

a compreensão de sua lógica tática, da estrutura do jogo, os alunos se 

apresentaram mais motivados a participarem ativamente das aulas, 

praticando com mais disposição as atividades propostas e, 

conseqüentemente, melhorando também sua condição técnica, embora esse 

aspecto não tenha sido objeto de ensino nem de avaliação. (p.173) 

 

A nossa expectativa com este enfoque pedagógico é a partir das abordagens táticas 

possibilitar ao aluno uma vivência mais lúdica, prazerosa e autônoma do jogo de handebol e 

futsal. Entendendo o jogo é mais fácil jogar, ou seja, se o aluno entende sua função na defesa 

(proteger o alvo e/ou roubar a bola) irá se relacionar melhor com os colegas da equipe, com a 

bola (não terá medo dela, pois sabe que ela é seu 'curinga' na mão/pé), com o alvo, regras e 

espaço físico. 

 

TRAJETÓRIA MÉTODOLÓGICA 

 Em virtude do objetivo geral da pesquisa ser identificar e analisar, a partir de um 

ensino voltado para as abordagens táticas dos esportes coletivos de invasão, as manifestações, 

por parte dos alunos, das fases dos jogos de handebol e futsal, a pesquisa qualitativa é a que 

mais atende tal cenário. Este tipo de investigação se concentra no processo e não no produto, 
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bem como no ambiente naturalístico e não laboratorial, envolve também as subjetividades dos 

sujeitos investigados, portanto não só os comportamentos observáveis, mas o que eles sentem 

e significam em seu contexto (BODGAN; BIKLEN, 1994). 

Com este objetivo de investigação, este estudo parte da idéia de que o professor de 

Educação Física que atua na escola não é um sujeito passivo que só executa propostas 

elaboradas por terceiros, por conta disso, a pesquisa-ação guiará esta investigação. Tendo em 

vista que a professora em parceria com a pesquisadora (autora deste projeto) desenvolverão 

aulas (objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação) de Educação Física com o ensino do 

handebol e do futsal baseadas nas abordagens táticas de ensino.  

A pesquisa-ação foi escolhida por sustentar a integração entre “o sujeito e sua 

existência; entre os fatos e os valores; entre o pensamento e a ação; e entre pesquisador e 

pesquisado” (FRANCO, 2005, p. 488). E ainda, a pesquisa-ação estratégica, que será 

empreendida neste estudo, é aquela em que a transformação é previamente planejada e o 

pesquisador acompanhará os efeitos e avaliará os resultados. 

Tal programa, com duração de 4 meses, se efetivou com as seguintes atividades: jogo 

dos passes; pega-pega queima; queimada; jogos simplificados em situações (1x1, 3x2, 4x4); 

futsal e handebol adaptados; pique-bandeira; jogos reduzidos. Para a coleta de dados foram 

utilizadas: filmagens, observação participante das aulas e entrevistas situacionais (realizadas 

com os alunos em situações de “congelamento” das atividades – solicitando uma análise por 

parte deles). 

Para as coletas de dados foram feitas: observação sistemática das aulas (com filmagens 

e registro em um diário de campo) e entrevistas com os alunos. A sistematização das 

observações das aulas e a orientação para a elaboração do roteiro de questões da entrevista 

com os alunos estiveram baseadas nos seguintes eixos norteadores: jogo 

anárquico/intermediário/organizado; construção do conhecimento declarativo (manifestações 

verbais sobre o conhecimento do jogo). 

Participaram do estudo 28 alunos de um 5o. ano, com média de 10 a 11 ano de idade, 

de uma escola pública municipal de Bauru/SP e a professora de Educação Física da turma.  

Os termos de consentimento foram assinados pelos responsáveis pelos alunos e pela 

professora de Educação Física da turma dando condições para que a pesquisa fosse realizada.  

A análise preliminar dos dados ocorreu por meio das filmagens e das leituras iniciais 

dos diários registrados por meio das observações participantes. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados mostram uma dinâmica de jogo não orientada, pois os jogadores se 

centram sobre a bola, existe um excesso de verbalização, a maioria dos jogadores perseguem 

indiscriminadamente a bola, há dificuldades na relação com a bola (controle, proteção, 

condução...), utilização sistemática da visão central para olhar a bola, imobilismo dos 

jogadores sem bola, a circulação da bola não é voluntária, sucessão de ações isoladas e 

explosivas sobre a bola. Com isso, considerando as fases dos diferentes níveis de jogo 

apontados por Garganta (1992), as manifestações dos alunos no jogo são marcadas por uma 

dinâmica anárquica. 

 Em oposição a estes resultados, vários alunos da turma têm demonstrado, nas 

entrevistas situacionais, nos jogos simplificados em situações (realizadas com os alunos em 

situações de “congelamento” das atividades – solicitando uma análise por parte deles), um 

entendimento do jogo mais elaborado que aquele identificado nas manifestações 

demonstradas nos jogos. Isso destaca que a aprendizagem do conhecimento declarativo dos 

alunos surge primeiro que a aprendizagem corporal, no próprio jogo. Diferente da percepção 

corporal, o conhecimento declarativo é mediado pela linguagem oral e/ou escrita e nos leva a 

inferir que nas situações menos complexas que as exigidas pela dinâmica do jogo (velocidade 

de resposta, excesso de alternativas para escolher, relação com os vários colegas que estão 

jogando junto), parece haver uma melhor “leitura” do mesmo, bem como, uma demonstração 

de conhecimento mais individualizado que coletivo. 

 Os resultados em questão destacam a valorização do processo temporal na construção 

da aprendizagem, por parte dos alunos, dos elementos relativos a incorporação e conseqüente 

manifestação do jogo formal de um modo mais elaborado. Isso porque, na pesquisa em 

questão, o tempo dedicado ao ensino do handebol e do futsal envolveu 4 meses de aula com 1 

aula semanal de 50 minutos de duração, sendo este o tempo total da aula de Educação Física 

na instituição. Vale ainda ressaltar que por se tratar do espaço da Educação Física escolar, a 

experiência em questão evidenciou necessidade de outros elementos serem desenvolvidos nas 

aulas, como: o histórico das modalidades esportivas, questões relativas à 

conflitos/preconceitos em aula, dentre outros. Tais apontamentos evidenciam o desafio de se 

ensinar nesta perspectiva metodológica, considerando estas contingências do contexto escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A continuidade da análise dos dados se ocupará em compreender a possível 

transferência das leituras dos jogos simplificados em situações (realizadas com os alunos em 

situações de “congelamento” das atividades – solicitando uma análise por parte deles) para as 

leituras dos jogos formais, já que a primeira demonstrou ser mais elaborada devido ao 

contexto simplificado do jogo, outro enfoque será em considerar a transferência do 

entendimento individual para o coletivo. Também será analisado se ao longo desse semestre 

letivo os alunos tiveram evolução na dinâmica do jogo, pois na análise preliminar foi 

constatado o jogo anárquico. 
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