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A elevada magnitude social, cultural, desportiva e económica dos Jogos Desportivos
Coletivos (JDC), onde se destaca o Futebol, repercute-se também no contínuo
interesse manifestado pelos investigadores, cujos trabalhos concorrem para o
desenvolvimento do conhecimento científico não apenas no âmbito das ciências do
desporto, mas também nas ciências sociais e nas ciências médicas. De facto, muita da
produção científica realizada, em particular através do estudo das caraterísticas
biomotoras dos atletas, tem permitido uma evolução quantitativa e qualitativa dos
JDC e dos seus praticantes, ajudando à sua projeção para níveis de excelência
desportiva. Não obstante, parece ser unânime que os JDC apresentam um caráter
predominantemente estratégico-tático, com implicações evidentes na complexidade
e na variabilidade dos comportamentos dos atletas, exigindo-lhes competências para
julgar, antecipar e decidir, com perícia, ações que induzam o êxito desportivo.

Atualmente, diferentes enquadramentos teóricos suportam a investigação da tomada
de decisão nos JDC, uns de natureza do processamento da informação, outros de
natureza naturalista e, por fim, outros de natureza dinâmico-ecológica  . Numa
perspetiva do processamento da informação, a tomada de decisão implica que o
atleta selecione e interprete adequadamente os vários sinais e estímulos do meio
envolvente (componente percetiva), selecione e decida rapidamente a resposta mais
adequada (componente cognitiva) e realize com eficácia e eficiência a ação motora
(componente motora), ou seja, a tomada de decisão implica uma extraordinária
capacidade de selecionar e executar a resposta motora apropriada, de entre múltiplas
possibilidades de ação    . A abordagem naturalista à tomada de decisão tem as
mesmas raízes do processamento de informação, embora aplicada particularmente a
situações com elevado constrangimento temporal. É advogado que neste contexto
em particular, que caracteriza muitas das situações que o atleta enfrenta nos JDC, as
decisões são tomadas em função da familiaridade do atleta com a informação
percetiva disponível e da sua base de conhecimento desse contexto. Já para a
dinâmico-ecológica, a tomada de decisão emerge à escala indivíduo-envolvimento da
interação de constrangimentos individuais, contextuais e da tarefa, ao longo do
tempo     , com vista a alcançar um objetivo específico da tarefa    . Entende-se que o
atleta age em função de oportunidades de ação (affordances) dadas pelo
envolvimento    .

Dado que a denominada “inteligência de jogo” dos atletas dos JDC é marcadamente
influenciada pelas suas habilidades percetivo-cognitivas na relação com o
envolvimento, não faz sentido que a mesma seja exclusivamente analisada e
avaliada a partir da expressão quantitativa dos comportamentos expressos pelo
executante. Assim, e conforme representado na Figura 1, a análise e avaliação das
habilidades percetivo-cognitivas, nomeadamente da procura/estratégia visual, da
identificação de sinais/estímulos relevantes, do conhecimento específico da tarefa e
do conhecimento das informações táticas da equipa, torna-se essencial     . Os atletas
são instados a tomar decisões rápidas e eficazes a partir de vários referenciais
informacionais, estando submetidos a condições adversas que constrangem o seu 
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desempenho. Contudo, considerando o objetivo da tarefa, os referenciais
informacionais e os constrangimentos inerentes ao desempenho motor no jogo, os
atletas de excelência distinguem-se dos demais por possuírem uma elevada
capacidade para regularem o seu comportamento, levando-os a interpretar e a
relacionar “O Que” fazer com “Quando” e “Como” fazer. Trata-se, portanto, de
compatibilizar e otimizar os processos da tomada de decisão que permitem ao atleta
não apenas saber-fazer, mas também saber-ver e saber-decidir. 

O padrão de reconhecimento permite ao atleta identificar padrões sequenciais de
jogo nas relações estruturais (p. ex., posicionamento e movimento dos colegas e
adversários) e na sua ordem de importância (p. ex., significado que atribui às
posições e movimentos dos atletas) que lhe permita antecipar a ação do adversário e
planear atempadamente a própria ação a realizar.

A partir de referenciais corporais e/ou posturais específicos, o atleta poderá predizer
com um elevado grau de acerto a ação do oponente (p. ex., na realização de uma
ação técnica de receção da bola, o executante de excelência orienta o corpo de modo
a utilizar a técnica mais adequada e a dar sequência ao lance para o local que
considera mais vantajoso).

O processo de interpretar os eventos probabilísticos situacionais do contexto em que
o atleta está inserido, permite-lhe formular expetativas mais ajustadas do  
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comportamento do adversário numa ação que esteja ainda no seu decurso (p. ex.,
uma das características defensivas de um atleta de excelência é a de identificar
antecipadamente quais os adversários que estão numa posição mais vantajosa para
receber a bola e assim provocar algum desequilíbrio ofensivo que possa
comprometer o objetivo defensivo individual ou coletivo).

O comportamento estratégico e seletivo da procura de indicadores visuais
pertinentes em relação ao contexto em que o atleta está inserido, permite-lhe
localizar e, posteriormente, guiar o seu comportamento motor de forma mais segura,
eficaz e eficiente (p. ex., em função da proximidade da bola, o atleta numa posição
defensiva varia e alterna a captação de indicadores que considera pertinentes e
importantes a partir da sua visão central ou periférica    ).

Nos JDC, as habilidades do jogo são de “natureza aberta” e reguladas pelos
constrangimentos dos fatores exteriores (p. ex., posição e movimentos dos colegas e
adversários, zona do terreno ou adversário a defender ou a atacar, distância do alvo,
trajetórias e velocidade da bola), e, por isso, a tomada de decisão desempenha um
papel crucial na aprendizagem das habilidades. Desta forma, o treinador desportivo,
enquanto responsável pelo processo de preparação desportiva, deve recorrer a
meios de treino que solicitem as habilidades percetivo-cognitivas de modo a
conseguir um elevado transfere do treino para o jogo, permitindo melhorar a tomada
de decisão e, consequentemente, o rendimento do(s) atleta(s) e da equipa.

Deste modo, o treinador deverá: a) atender às diferentes caraterísticas dos exercícios
utilizados, nomeadamente quanto à duração, à intensidade, ao número de atletas e
ao espaço utilizado, na medida em que tais constrangimentos possam influenciar,
positiva ou negativamente, as competências decisionais do atleta; b) quando os
formatos dos jogos reduzidos e/ou condicionados apresentam um maior número de
participantes, torna-se necessário estimular os atletas a perceberem os pontos
essenciais das ações de colegas e adversários, assim como os espaços livres, de
forma rápida, eficaz e antecipatória, tanto no ataque como na defesa e c) instruir com
precisão os atletas para focalizarem a sua atenção, isto é, direções específicas sobre
“onde” e “quando” fixar um determinado alvo, porque tende a melhorar a
concentração e, subsequentemente, o desempenho desportivo    . 
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